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Endringer etter forenklet prosess, reguleringsplanene for E6 Arnkvern - Tjernli, E6 Tjernli Botsenden, og E6 Botsenden - Moelv. Orientering om vedtak

Endring etter forenklet prosess av reguleringsplanene for reguleringsplanene E6 Arnkvern –
Tjernli, E6 Tjernli – Botsenden og E6 Botsenden – Moelv E6 ble vedtatt av kommunen i møte
13. november 2019, sak 076/19.
Veidekke Entreprenør AS er i gang med bygging av E6 parsellene fra Arnkvern til Moelv. I
forbindelse med byggprosjekteringen er det avdekket behov for mindre justeringer av
reguleringsplanene på grunn av tekniske og naturgitte forhold.
Det er foretatt endringer på følgende steder:
- Skanselva: Der E6 krysser Skanselva var det opprinnelig regulert en kulvert med
kombinert løp for elv og turveg. Det er utfordringer ved å bygge kulverten med
vanninntrenging i byggeperioden. Det bygges derfor to kulverter i stedet for en, en
for turvei og en for Skanselva. Fiskens vandring skal ivaretas.
- Botsenden: Det legges inn hensynssone (H190) som vist i plankartet for å sikre VAledninger i grunnen, samt at det tas inn tilhørende reguleringsbestemmelse 7.2
Sikringssone.
- Økelsrud: Trekvarten bru fra Ringsakervegen over E6 til privat veg flyttes ca. 10 m
østover for å kunne opprettholde trafikk på dagens bru i anleggsperioden og
minimere ulempene for brukere av brua. Endringen gir også bedre kurvatur på brua.
- Bergshøgda: Heving av støyskjerm mellom E6 og Furnesvegen på strekningen
Bergshøgda – Engebakken/Langbakken for å hensynta fartsgrense 110 km/t og ÅDT
35000. Støysituasjonen ville da bli omtrent som i gjeldende reguleringsplan fra 2012.
- Bergshøgda: Det var ikke planlagt fordrøyningsbasseng ved Bergshøgda i opprinnelig
plan. Det har vist seg å være behov for det, og det er derfor regulert inn et
fordrøyningsbasseng i søndre del av krysset på Bergshøgda, og et nord for skjæringa
på Bergshøgda. Det reguleres avkjørsel til bassengene, men ikke veg inn til
anleggene. Det tillates adkomst til disse områdene utenom vekstsesong.
- Økelsrud: Regulert fordrøyningsmagasin nordvest for Økelsrudkrysset var for lite og
det er er utvidet for å ivareta krav til fordrøyning. Regulert adkomstveg forlenges for
å ivareta drift og rensk av bassenget. Sangheim trykkøkningsstasjon og Ryen
pumpestasjon er regulert inn i nytt plankart. Det legges hensynssone på kritisk
infrastruktur i bakken, og det tas inn reguleringsbestemmelse som sier at
ledningseier skal kontaktes før tiltak som berører traseen kan gjennomføres.
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
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reguleringsplanen er vedtatt. For fullstendig informasjon og innsyn i plandokumenter, se
fullstendig kunngjøring på www.ringsaker.kommune.no/arealplaner. Der finnes lenke
videre til plankart, bestemmelser, beskrivelse, saksframlegg, vedtak og andre
plandokumenter. Innkommende uttalelser til planforslaget i høringsperioden er
oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen.
Ta kontakt med saksbehandler dersom plandokumentene ønskes tilsendt eller dersom det
er behov for veiledning i plandokumentene. Saksbehandlers navn og telefonnummer finnes
øverst til venstre på brevets forside.
Kommunestyrets vedtak kan påklages. Frist for klage er satt til 13. desember 2019. Se
vedlegg for mer informasjon om klage og eventuell rett til erstatning eller innløsning.
Med hilsen

Anne Gunn Kittelsrud
Plansjef
Tina Marie Østby
planrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur.
Vedlegg: Informasjon om klagebehandling

Kopi til:
Postmottak Kart og byggesak
Postmottak Landbruk
Postmottak Teknisk drift
Sweco v/Siw Hauge
Veidekke v/Svein Jarl Caspersen
Øyvind Håland

Vedlegg med tilleggsinformasjon ved melding om vedtatt reguleringsplan/
vedtatt reguleringsendring
Klage. Vedtaket av reguleringsplanen eller endring av denne kan påklages, jfr. plan- og
bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage må angi hvilket
vedtak som påklages og hvilken endringer som ønskes i vedtaket det klages over. Grunnen
for å klage bør også angis. Klager kan be om at vedtaket som er gjort, ikke må tillates
iverksatt før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.
Ved eventuell klage, oppfordres det til å sende inne klage med funksjonen «Gi
tilbakemelding» i plandialog. Du finner lenke til den aktuelle saken i plandialog via
kunngjøringen på kommunens nettsider www.ringsaker.kommune.no/arealplaner.
Klage kan også sendes i e-post eller brev til Ringsaker kommune. Klage i brev eller e-post
merkes med arkivID (ArkivID= det nummeret som står under “vår referanse” øverst på
brevets forside.)
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 § 15-2 eller krav om erstatning etter § 15-3 må være
framsatt overfor Ringsaker kommune innen 3 år.
Veiledning. Ta kontakt med saksbehandler hvis du trenger informasjon eller veiledning.
En part har med visse unntak rett til å gjøre seg kjent med dokumentene i saken og rett til
veiledning om saksbehandlingsregler m.v.
Forvaltningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
Plan- og bygningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

