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Vedtak - E6Arnkvern - Moelv, Dispensasjonfra hensynssoneH560_4og H560_5ved
Skarpsnotunnelen
Vedtak i henhold til delegert myndighet:
Med hjemmeli plan og bygningsloven§ 19-2 gis det dispensasjonfra reguleringsplanfor E6for
inngrepi hensynssonefor bevaringav liten stjernetistelved Skarpsnotunnelen.
Det settessom vilkår at planten reetableresi sammeområde jf. innsendttiltaksplan.

Dokumenter
Søknadom dispensasjondatert 05.06.2018
Fakta
SwecoNorgeASsøkerpå vegneav Nye VeierASom tillatelse til inngrepi regulert hensynssoneved
søndretunellåpningpå Skarpsnotunelleni Moelv. Tunelenskalutvidessom en del av E6-utvidelsen.
Somfølgeav tekniskekrav til utforming av tunellåpningenså vil skjæringeni forbindelsemed denne
bli noe forskjøveti forhold til det som er vist i reguleringsplanfor E6.Denne vil som en følgeav dette
berøreto områder som er vist som henssynssonei reguleringsplanen
. Hensynssonen
e skalsikre
lokaliteter av liten stjernetistelsom er en truet art. I søknadener det redegjort for tiltak som skal
sikre flytting av forekomstenog reetableringav dennei sammeområde.
Sakener forelagt berørte myndigheterog fylkesmannenmeiner at de tiltak som er skisserti
tiltaksplanenvil kunnesikreat arten overleveri området. Det anbefaleså stille vilkår til en eventuell
dispensasjon.
Vurdering
Kart- og byggesaksjefen
vektleggerat tiltaket er knyttet til utvidelsenav E6som er en viktig del av
offentlig infrastruktur. Endringensom forårsakeravviketfra reguleringsplanener en følge av nye
tekniskekrav om frisikt ved innløpet av tunellen.
Det er uheldigat en truet art blir berørt av tiltaket. Med den tiltaksplanensom er lagt frem så legger
en imidlertid til grunn at arten vil kunneoverlevei området. Ut fra dette kan en si at intensjoneni
reguleringsplanener ivaretatt. Videreansesfordelenesom er knyttet til ivaretakelseav
sikkerhetshensynlangsE6som større enn ulempeneetter en samletvurderingog en anserdermed
at vilkårenefor dispensasjoner til stede.
Postadresse:
Kontoradresse:
Postboks 64
Furnesvegen 28
2381 BRUMUNDDAL
2381 BRUMUNDDAL
Epost: postmottak.kart.byggesak@ringsaker.kommune.no

Telefon: 62 33 50 00
Facebook: ringsakerkommune
Organisasjonsnummer: 864 950 582
Nett: ringsaker.kommune.no / ringsaker.no

Med de faglige vurderinger og tiltak som er forelslått så meiner en også at hensynet i
naturmangfoldloven er ivaretatt.

Atle Ruud
Kart- og byggesaksjef
Bortfall av tillatelse:
Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter denne tid faller tillatelsen bor. Ønskes tiltaket
endret i forhold til dette vedtak, må endringene omsøkes særskilt som endring av tillatelse og
endringen være godkjent før den gjennomføres.
Klageadgang:
Dette vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Hedmark. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag da
vedtaket kom fram. Klagen skal sendes Ringsaker kommune, kart- og byggesak, Postboks 64, 2381
Brumunddal. Den skal inneholde de endringer som ønskes og de grunner klagen støtter seg på. Klager
De så sent at det er uklart om klagefristen er oversittet, bes De oppgi når vedtaket kom fram.
Saksbehandler kan bistå med veiledning om framgangsmåten ved klagen.

Regning på gebyr blir sendt fra kommunekassen.
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