
Planutvalgs behandling i møte 20.01.2022 sak 1/22: 
 
 
Knut Arne Vassdokken (AP) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt:  
 

 Kommunestyre ber Nye veier AS utrede alternativ med kryssing av ny E6 i Hovemoen 
med bru, det vises til kommunedirektørens notat av 11.01.22, side 6, jfr. 
høringsinnspill nr. 59 og 60. Alternativet vil måtte høres i egen prosess.  

 
 Kommunestyre ber Nye Veier AS utrede alternativer til anleggsveien over dyrka mark 

fra Nordre Trosset til Børke. Det bes om at det vurderes å bygge bru over Lågen først 
og benytte denne som anleggsvei, samt flytte knuseverk fra Nordre Trosset til 
Hovemoen. Som ytterligere alternativ bes det om at det vurderes å kun drive tunnelen 
fra Øyresvika. Det bes også om at det vurderes gang-/sykkelveg eller fortau fra kryss 
Jørstadmovegen (Fv. 253) / Kastrudvegen (Fv. 2524) og forbi kryss Jørstadmovegen 
(Fv. 253) og anleggsvei. Alternativet vil måtte høres i egen prosess. 

 
 
Ane Solstuen (MDG) fremmet på vegne av Rødt og MDG følgende forslag: 
 

1. Forslag til detaljreguleringsplan for E6 Roterud-Storhove med planbeskrivelse datert 
11.01.22, planbestemmelser datert 10.01.22 og plankart for planalternativ 
1 datert 30.11.21 med to alternativer for adkomst til Vormstugujordet legges  
ikke ut til 2. gangs høring/offentlig ettersyn. Kommunestyret ber kommunedirektøren 
komme tilbake med et revidert forslag til detaljreguleringsplan med lavere fartsgrense, 
forbedret trafikksikkerhet og i hovedsak langs eksisterende trasé. 

2. Forslag til detaljreguleringsplan for avlastet E6 med planbeskrivelse datert 27.05.21 
med tilleggsnotat datert 13.12.21, planbestemmelser datert 10.01.22 
og plankart, alle alternativer, datert 13.12.21 legges ikke ut til 2. gangs høring/offentlig 
ettersyn. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme nytt reguleringsplanforslag 
som ikke forutsetter ny E6-utbygging, men som skal gi forbedret situasjon for myke 
trafikanter i kommunen, bomiljø og trafikksikkerhet langs eksisterende E6. 

3. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §1-1. 
 

Morten Aune (H) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt: 
  

 Kommunestyret forutsetter at disse separate prosessene tidsmessig legges opp slik at 
det ikke medfører særskilte forsinkelser på vedtaksprosessen. 

 
Votering: 
 
Kommunedirektørens innstilling ble satt opp mot MDG og Rødt’s forslag. MDG og Rødt’s 
forslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer (Vassdokken (AP), Granli (AP), Skjølås (AP) og Aune 
(H)) avgitt for kommunedirektørens innstilling. 
 
Øvrige forslag ble ikke votert over. 
 
Planutvalg 
 



 
Planutvalgets forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til detaljreguleringsplan for E6 Roterud-Storhove med planbeskrivelse datert 
11.01.22, planbestemmelser datert 10.01.22 og plankart for planalternativ 
1 datert 30.11.21 med to alternativer for adkomst til Vormstugujordet legges  
ikke ut til 2. gangs høring/offentlig ettersyn. Kommunestyret ber kommunedirektøren 
komme tilbake med et revidert forslag til detaljreguleringsplan med lavere fartsgrense, 
forbedret trafikksikkerhet og i hovedsak langs eksisterende trasé. 

2. Forslag til detaljreguleringsplan for avlastet E6 med planbeskrivelse datert 27.05.21 
med tilleggsnotat datert 13.12.21, planbestemmelser datert 10.01.22 
og plankart, alle alternativer, datert 13.12.21 legges ikke ut til 2. gangs høring/offentlig 
ettersyn. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme nytt reguleringsplanforslag 
som ikke forutsetter ny E6-utbygging, men som skal gi forbedret situasjon for myke 
trafikanter i kommunen, bomiljø og trafikksikkerhet langs eksisterende E6. 

3. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §1-1. 
 


