Saksframlegg

Arkivnr. L13
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/4127-6
Utvalgssak
Møtedato
Saksbehandler: Hubertina Doeven

1648_2015012_Rp_E6Korporalsbru_Prestteigen_1gangsbehandling_offentligett
ersyn - Fornyet behandling

Dokumenter i saken:
1 I
Forslag til detaljregulering for E6 Korporalsbrua Prestteigen i Rennebu kommune og Midtre
Gauldal kommune
2 U Bekreftelse oversendelser av reguleringsplanene for
Ulsberg-Vindåsliene og Korporalsbru-Prestteigen
3 S 1648_2015012_Rp_E6Korporalsbru_Prestteigen_1gan
gsbehandling_offentligettersyn
4 X Særutskrift 1648_2015012_Rp_E6Korporalsbru_Prestteigen_1g
angsbehandling_offentligettersyn
5 X Notat - Midtre Gauldal kommunens syn angående
fullverdig kryss ved Ytterøya - Strekning
Korporalsbru - Prestteigen - Hagabru
6 S 1648_2015012_Rp_E6Korporalsbru_Prestteigen_1gan
gsbehandling_offentligettersyn - Fornyet behandling

Statens vegvesen - Region
midt
Statens vegvesen - Region midt

Hubertina Doeven

Ingress

Saksopplysninger
Utvalg for Næring, Plan og Forvaltning (NPM) vedtok i møte den 15.2.2016 sak 22/16 om å ikke
legge ut reguleringsplanforslaget for Korporals bru – Prestteigen ut på høring. Bakgrunn for vedtak
er beskrevet i den aktuelle saken og legges ved i sin helhet.
Det er avholdt flere arbeidsmøter i etterkant for å drøfte betydningen av vedtaket. Fredag den 19.
februar 2016 har rådmannen deltatt i et administrativt møte med Statens vegvesen og konsulenten
Norconsult om løsninger for krysset Prestteigen. Midtre Gauldal kommune vil etter all

sannsynlighet få et fullverdig og godt dimensjonert kryss for ivareta lokal og fjerntrafikk, gode
kollektivløsninger og gang- og sykkelveier. Det er uavklart, men ikke usannsynlig at
skole/barnehage må innløses. Kryss ved Haga vil enten opprettes på dagens nivå eller reduseres hva
gjelder tilgjengelighet til og fra E6.
Det er for øvrig avholdt møter mellom Rådmann / Statens vegvesen og politisk ledelse i
kommunen, for å drøfte situasjonen generelt og tilrettelegging for nytt næringsareal og nytt kryss på
Ytterøya, uten klare konklusjoner.
Det er med bakgrunn i disse møtene forfattet et notat som Statens vegvesen skal legge fram for
vurdering hos Nye Veier AS. Notatet er i det vesentlige en argumentasjon for hvorfor Midtre
Gauldal kommune mener en kryssløsning ved Ytterøya er påkrevd, før kommunen legger planen ut
på høring.
Torsdag den 3. mars 2016 har Nye Veier AS annonsert hvilke fem strekninger som prioriteres i
første fase. Strekning Ulsberg-Melhus er en av disse.

Vurdering
Med bakgrunn i de nye opplysningene og forsikringer om at det skal utarbeides fullverdig kryss på
Prestteigen, sender Rådmannen saken til utvalget for en fornyet behandling.
Rådmannen mener at det er viktig nå å få lagt ut planen slik at alle direkte og indirekte berørte
parter får offisielt anledning til å si sin mening.
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til planen unntatt at det ikke er formålstjenlig å
innregulere rasteplass på Liøya. Denne må tas ut før planen kan sendes ut på høring.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune legger Reguleringsplan for E6 Korporalsbru – Prestteigen (PlanId
16482015012) ut til offentlig ettersyn og sender den på høring.
Planforslaget må endres slik at innregulert rasteplass på Liøya tas ut.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

