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Underretning om vedtatt plan for E6 Botsenden - Moelv, endring etter forenklet prosess
ved Skarpsno
Reguleringsplan for E6 Botsenden - Moelv, endering etter forenklet prosess ved Skarpsno, ble vedtatt
av planutvalget i møte 19. juni 2019, sak 050/19.
Det er vedtatt at dimensjonerende fartsgrense på E6 skal økes fra 100 til 110 km/t og at vegen skal
bygges etter gjeldende håndbøker. Dette får konsekvenser for blant annet krav til stoppsikt i
tunnelene ved Skarpsno som gir følgekonsekvenser for tunnel- og portaltverrsnitt. Sweco på vegne
av Nye Veier AS søkte derfor om blant annet følgende endringer:
· Forskjæring flyttes ca. 15 m lengre inn.
· Skarpsnovegen (veg V i plankart) legges om slik at den ligger i bergskjæring utenfor
tunnelportaler. Vegen får en stigning på opptil 8 %.
· Veg merka V2_9 i plankartet får som følge av endringen en stigning på opptil 12,5 %.
· Liten Stjerntistel flyttes og reetablering i samme område.
I etterkant av vedtak av planendringen er det oppdaget en forglemmelse i reviderte
planbestemmelser. Område VA-S6 er ikke omtalt i reguleringsbestemmelsene. Bestemmelse 3.7 har
administrativt fått innlemmet område VA-S6, og ordlyden: Område VA-S6 reguleres til annen
veggrunn – teknisk infrastruktur jf. betegnelse i plankart og tegnforklaring. Reviderte bestemmelser
har fått ny date 20.6.2019.
For fullstendig informasjon og innsyn i plandokumenter, se kunngjøring på
www.ringsaker.kommune.no/arealplaner. Der finnes lenke videre til Planinnsyn med plankart,
bestemmelser, beskrivelse, saksframlegg, vedtak og andre plandokumenter.
Klagerett
Kommunestyrets vedtak kan påklages. Klagefrist er satt til 19. juli 2019.
Kommunens vedtak etter plan- og bygningsloven kan påklages til fylkesmannen av part eller andre
med rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap VI. Eventuell
klage må angi hvilket vedtak som påklages og hvilke endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes.
Klager kan be om at vedtaket som er gjort, ikke må tillates iverksatt før klagefristen er ute eller
klagen er avgjort.
Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom frem til vedkommende part.
Klagen fremsettes skriftlig. Muntlig klage kan fremsettes ved at erklæringen settes opp skriftlig av
vedkommende forvaltningsorgan. Såkalt foreløpig klage (klage uten begrunnelse) må avsendes innen
klagefristen, og en begrunnelse/begrunnet klage må ettersendes uten ugrunnet opphold/før klagen
tas til behandling.
Ved eventuell klage oppfordres det til å sende inne klage med funksjonen «Gi tilbakemelding» i
Planinnsyn. Lenke til den aktuelle saken finnes i Planinnsyn via kunngjøringen på kommunens
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nettsider www.ringsaker.kommune.no/arealplaner. Klage kan også sendes i e-post eller brev til
Ringsaker kommune.
Eventuelle klager vil bli behandlet politisk i planutvalget. Dersom utvalget ikke finner grunn for å
omgjøre vedtaket, vil kommunen oversende klagen til fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Innløsning eller erstatning
Grunneiere kan i visse tilfeller har rett til innløsning eller erstatning. Krav om innløsning etter plan- og
bygningsloven § 15-2 eller krav om erstatning etter § 15-3 må være framsatt overfor Ringsaker
kommune innen 3 år.
Veiledning
Dette brevet sendes til grunneiere innenfor planområdet, naboer, andre interessenter som har uttalt
seg til planforslaget og offentlige instanser. Brevet gir bare en enkel orientering at reguleringsplanen
er vedtatt.
Ta kontakt med saksbehandler hvis du trenger informasjon eller veiledning i plandokumentene. En
part har med visse unntak rett til å gjøre seg kjent med dokumentene i saken og rett til veiledning om
saksbehandlingsregler m.v.
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