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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
Utvalg Møtedato Saksnr. 
Snåsa formannskap 14.06.2016 120/16 
Snåsa formannskap 15.11.2016 185/16 
Snåsa formannskap 06.12.2016 208/16 
Snåsa kommunestyre 15.12.2016 72/16 
 
 
DETALJREGULERINGSPLAN E 6 LANGNESBERGA - PLANFORSLAG TIL 
SLUTTBEHANDLING  
 
Vedlagte dokumenter: 
1. Planbeskrivelse med risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
2. Reguleringsbestemmelser datert 30.09.2016 
3. Reguleringsplankart datert 30.09.2016 
4. Innkomne merknader under høring, med kommentarer 
5. Notat lokal veg Vegset-grenda 
 
Ikke vedlagte dokumenter: 

1. Detaljreguleringsplan E6 Langnesberga – utvidelse av planområdet mm. Behandlet i Snåsa 
formannskap 14.06.2016, sak 120/16 

 
 
Hjemmel for behandling: 
Plan- og bygningsloven (PBL) av 27. juni 2008 
Delegasjonsreglement for Snåsa kommune, punkt 3.3.2, vedtatt av Snåsa kommunestyre i møte 
22.06.2016 i sak 40/16 
 
 
Saksopplysninger: 
Statens vegvesen oversendte Snåsa kommune oppdaterte plandokumenter for deltaljreguleringsplan E6 
Langnesberg i e-post 28.11.2016 til sluttbehandling.  
Planforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen i medhold av Plan- og bygningsloven (PBL) §3-7. I 
samsvar med vedtak fattet i Snåsa formannskap 14.06.2016 i sak 120/16 har Statens vegvesen vært 
ansvarlige for saksbehandlingen av plansaken. 
Snåsa kommune er ansvarlig planmyndighet for deltaljreguleringsplanen.  
Reguleringsplanen har vært ute til høring og henviser her til vedlagte dokumenter punkt 4 «Innkomne 
merknader under høring med kommentarer» 
 
Formålet med planen er å skredsikre og bedre trafikksikkerheten på E6 for strekningen Langnes, 
Snåsa-kroa til Vegset. Det er i hovedsak et skredsikringsprosjekt men planområdet ble utvidet til å 
omfatte Vegsetområdet til Melankorsen med ønske om å etablere en felles avkjørsel for eiendommene 
i Vegsetgrenda. 
Det ble tidlig i utredningsfasen i forbindelse med skredsikring av vegtraseen vurdert forskjellige 
løsninger med hensyn til rasfaren i området Langnes – Oldervika og i forbindelse med geotekniske 
undersøkelser ble det konstatert dårlige grunnforhold på strekningen Oldervika – Vegset. Dette 
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resulterte i det planforslaget som nå fremlegges hvor det er lagt til rette for en helt ny vegtrase for E6 
for hele strekningen fra Snåsa-kroa til og med vegkryss E6/Fylkesveg 763 på Vegset. Strekningen er 
på 3,5 km med en tunnel på 1260 m mellom Snåsa-kroa og Oldervika og videre til Vegset med ny trase 
nord for dagens E6. Reguleringsplanen omfatter også 2 områder ved Vegset og Pålsveet (område 
mellom vegkryss Holem og Heimsjøen) for deponi av tunnelmasser og dessuten ny avkjørselsløsninger 
for boliger og fritidsboliger i Vegsetgrenda.  
 
Som et kort sammendrag fremgår det av reguleringsplanene at dagens E6 vil bli en sammenhengende 
gang- og sykkelveg mellom Vegset og Snåsa-kroa. Det er planlagt tunnel mellom Snåsa-kroa og 
Oldervika med videre nye trase fram til Vegset. Ny adkomstveg for bebyggelsen i Oldervika. Nytt 
vegkryss E6/FV 763 på Vegset med endret busslomme, område for bilparkering og større kjøretøy og 
ny adkomstveg til Vegset Camping og Kafe. Lokalveg i Vegsetgrenda blir foreslått løst ved at 
eksisterende avkjørsel til Fv.763 blir stengt og 2 avkjørsler fra E6 blir stengt på grunn av 
trafikksikkerheten. Ny felles avkjørsel for Vegsetgrenda er plassert midt i Vegsetbakken der 
fritidsboligen på eiendommen gnr.7, bnr.24 (eier Elin Sagmo) har sin avkjørsel.  
 
Som del av saksopplysningen henvises til vedlagt dokument 1. Planbeskrivelse med risiko og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Her fremgår også hvordan medvirkning i planprosessen har blitt 
gjennomført ved å henvise til punkt 2.5 Medvirkningsprosess side 9. 
 
Statens vegvesen har sendt ut saken på høring og det er innsendt 10 høringsuttalelser og herav 8 
uttalelser fra grunneiere/berørte. I tillegg uttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Snåsa 
formannskap. Statens vegvesen har gitt kommentarer til de mottatte merknader som har kommet i 
høringsperioden. Henviser her til vedlagt dokument 4. Innkomne merknader under høring, med 
kommentarer. Mange merknader som har kommet inn er tatt inn i plandokumentet. 
 
Under orienteringsmøte som ble holdt på Snåsa-kroa 19.10.2016 hvor grunneiere og berørte var 
innkalt ble det satt fokus på fremlagt løsning for lokalveg i Vegsetgrenda og det ble da bestemt at 
befaring i området skulle gjennomføres påfølgende uke. Etter befaringen 27.10.2016 har Statens 
vegvesen fremlagt et notat, henviser her til vedlagt dokument 5. Notat lokal veg Vegsetgrenda. Dette 
er et grundig notat som beskrives fordeler og ulemper for 3 alternative løsninger. Vurderinger gitt fra 
grunneiere av de enkelte alternativene fremgår av notatet. Statens vegvesen har gitt vurderinger og de 
anmoder Snåsa kommune å gi egne  vurderinger og fatte vedtak om ønsket alternativ for lokal 
vegsystem på Vegset. 
 
Bebyggelsen i Vegsetgrenda omfatter 3 våningshus tilknyttet landbrukseiendommer, en enebolig og 3 
fritidsboliger (hytter). I dag følger hovedvegen i grenda den gamle traseen for riksveg 50 og ved 
omlegging av denne på 1960-tall ble adkomstvegene til de enkelte eiendommene koblet direkte til den 
da omlagte vegtraseen slik forholdene er i dag. 
Følgende 3 alternativer: (se side 7 i vedlagt dokument 5 Notat lokal veg Vegsetgrenda) 
Alternativ 1: Dagens vegløsning opprettholdes, men avkjørsel fra fylkesveg 763 stenges 
Alternativ 2: Ny hovedadkomstveg til Vegsetgrenda fra eksisterende avkjørsel E6 til eiendommen 7/24 
eier Elin Sagmo videre i grensen til 7/24 og videre etter tidligere vegtrase i grensen mellom 7/3 eier 
Møyfrid Kippe Sæther og 7/5 eier Dagrunn og Konrad Moum og frem til eksisterende vegkryss.  
Det anlegges ny adkomstveg med tilhørende parkering for eiendommene 7/6 eier Jørn Olav Sagmo og 
7/18 eier Helga Hernæs. Avkjørslen fra Fv. 763 stenges og avkjørslene fra E6 til 7/3 og 7/6 og 18 
stenges 
Alternativ 3: Samme hovedavkjørsel som alternativ 2. Adkomstveg til 7/24 (Elin Sagmo) 
opprettholdes som i dag. Ny trase for hovedadkomsten til Vegsetgrenda hvor vegen deler eiendommen 
7/3 (Møyfrid Sæther) og legges videre på eiendommen 7/6 (Jørn O. Sagmo). Ny adkomstveg fra 7/6 og 
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18  til forannevnte veg. Avkjørslen fra Fv. 763 stenges og avkjørslene fra E6 til 7/3 og 7/6 og 18 
stenges 
 
For samtlige alternativene opprettholdes vegstrekningen fra Melankorsen til eiendommen 7/9 eier 
Ann-Sofi Fjellstrøm og Mathis Hætta som kun driftsveg/avlingsveg. 
 
Prosjektet er omtalt i Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023 med realisering i perioden 2017 – 
2023. Det er her en forutsetning at reguleringsplanen er godkjent innen 31.12.2016. 
Byggeprosjektet har en kostnad på ca 410 millioner kroner og dekkes av skredsikringsmidler omtalt i 
Skredsikringsplan Region midt.  
 
Uttalelser fra Norges vassdragsdirektorat (NVE) er ikke mottatt før saken blir fremlagt i Snåsa 
formannskap til behandling. Vi forutsetter at uttalelser som har betydning for plandokumentene blir 
tatt inn i saken før sluttbehandlingen i Snåsa kommunestyre i møte 15.12.2016 
 
Vurdering: 
Planforslaget forutsettes ivaretatt i henhold til de kravene som er stilt av regionale føringer og 
bestemmelser. De innspill som er gitt i plan- og høringsperioden er i stor grad tatt inn i 
plandokumentet. 
 
Når det gjelder lokalveg Vegsetgrenda henvises til vedlagt dokument 5. Notat lokal veg Vegsetgrenda 
og på side 10 er vurderinger fra grunneiere og fra Statens vegvesen lagt inn. 
Statens vegvesen anbefaler alternativ 2 som fremtidig løsning for lokalveg i Vegset-grenda. Statens 
vegvesen har gitt følgende vurderinger: 

 Det vurderes som negativt at alternativ 3 fører til mere omdisponering av dyrket mark. Samt 
medfører en rekke mindre driftsutgifter for drift på jordet til 7/3 (Møyfrid Sæther) 

 Alternativ 3 gir et unødvendig utstrakt vegsystem i Vegsetgrenda. 
 Alternativ 2 fører adkmstvegen tett forbi eiendom 7/24 (Elin Sagmo), en fritidseiendom med 

åpent utsikt rundtomkring. Det vurderes at lokalvegen vil få lite trafikk og at det derfor gir lite 
påkjenning for eiendommen. Vegvesenet ser også for seg at det er fult mulig å gjøre avbøtende 
tiltak (som beplantning,en liten voll e.l.) for å minske det eventuelle negative konsekvenene for 
eindommen. 

 Alternativ 2 gjør at parkering til hytta på eiendommen 7/18 (Helga Hernæs) må legges på 
andre side av tunet på eiendom 7/6 (Jørn Olav Sagmo),i utsikten for huset på eiendom 7/9 
(Fjellstrøm/Hætta). Det vurderes at dette er innenfor rimelighetens grenser ettersom det 
gjelder parkering for en fritidseiendom. Bekymring om at det kan bli mange biler deler ikke 
vegvesenet, der det er lett å begrense parkering til 1-2 biler. Vegvesenet har vært på befaring i 
området og erfart at det ikke er stor plass mellom eiendommene. Likevel mener vegvesenet at 
arealet er tilstrekkelig, uten at det forringer gårdstunet og utsikten på eiendom 7/9 
(Fjellstrøm/Hætta) på en urimelig måte. 

 
Det er ingen merknader til de vurderinger som her er gitt av Statens vegvesen.  
 
Ved valg av alternativ 2 vil totalt sett bli den beste lokalvegløsningen for Vegsetgrenda. Dette vil gi en 
mest mulig trafikksikker løsning med hensyn til inn- og utkjøring på E6, videre i forhold til jordvern så 
blir dette alternativet det som medfører minst nedbygging av dyrket mark. Ulempene for 
fritidseiendommen 7/24 synes ikke å være større enn det som bør aksepteres ved den lav 
trafikkbelastning på vegen som legges øst for eiendommen inn mot eiendomsgrensen. Støynivået i 
området vil ikke bli større enn det er i dag ved valg av alternativ 2.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan E6 Langnesberga 
datert 30.09.2016 med tilhørende planbeskrivelser, planbestemmelser og reguleringsplankart. 

2.   Snåsa kommune godkjenner alternativ 2 jfr.vedlagte dokument 5. Notat lokal veg Vegset- 
      grenda som grunnlag for ny lokalveg i Vegset-grenda. 
 

Vilkår: Uttalelser fra Norges vassdragsdirektorat (NVE) med eventuelle endringer skal tas inn i det 
endelige plandokumentene. 
 
Begrunnelse: 
Reguleringsplanen vil være en meget viktig plan for trafikksikkerhet langs E6 i kommunen. 
 
 
 
Behandling/vedtak i Snåsa formannskap den 06.12.2016 sak 208/16 
Behandling: 
Trine Hasvang Vaag fremmet følgende endringsforslag til innstillingens pkt. 2. 
2.  Snåsa kommune godkjenner alternativ 3 jfr.vedlagte dokument 5. Notat lokal veg Vegset- 
     grenda som grunnlag for ny lokalveg i Vegset-grenda. 
Votering. 
Ved alternativ votering over rådmannens forslag pkt. 2 og Trine Hasvang Vaag sitt forslag ble 
rådmannens forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 
 
Forslag til innstilling med det vedtatte forslag til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt som innstilling for 
kommunestyre. 
 
Snåsa formannskaps innstilling: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan E6 Langnesberga 
datert 30.09.2016 med tilhørende planbeskrivelser, planbestemmelser og reguleringsplankart. 

      2.   Snåsa kommune godkjenner alternativ 2 jfr.vedlagte dokument 5. Notat lokal veg Vegset- 
            grenda som grunnlag for ny lokalveg i Vegset-grenda. 
 
Vilkår: Uttalelser fra Norges vassdragsdirektorat (NVE) med eventuelle endringer skal tas inn i det 
endelige plandokumentene. 
 
Begrunnelse: 
Reguleringsplanen vil være en meget viktig plan for trafikksikkerhet langs E6 i kommunen. 
 
 
Behandling/vedtak i Snåsa kommunestyre den 15.12.2016 sak 72/16 
Behandling: 
Trine Hasvang Vaag fremmet følgende endringsforslag til innstillingens pkt. 2. 
2.  Snåsa kommune godkjenner alternativ 3 jfr.vedlagte dokument 5. Notat lokal veg Vegset- 
     grenda som grunnlag for ny lokalveg i Vegset-grenda. 
Votering. 
Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling pkt. 2 og Trine Hasvang Vaag sitt 
endringsforslag til pkt. 2 ble formannskapets innstilling vedtatt med 15 stemmer mot 6 stemmer. 
 
Formannskapets innstilling med det vedtatte pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
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Snåsa kommunestyres vedtak: 
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan E6 Langnesberga 

datert 30.09.2016 med tilhørende planbeskrivelser, planbestemmelser og reguleringsplankart. 
2. Snåsa kommune godkjenner alternativ 2 jfr.vedlagte dokument 5. Notat lokal veg Vegset-

grenda som grunnlag for ny lokalveg i Vegset-grenda. 
Vilkår: Uttalelser fra Norges vassdragsdirektorat (NVE) med eventuelle endringer skal tas inn i det 
endelige plandokumentene. 
 
Begrunnelse: 
Reguleringsplanen vil være en meget viktig plan for trafikksikkerhet langs E6 i kommunen. 
 
 
 
TIDLIGERE BEHANDLING: 
 
 
Behandling/vedtak i Snåsa formannskap den 14.06.2016 sak 120/16 
Behandling: 
Ingen andre forslag ble framsatt. 
Votering. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Snåsa formannskaps vedtak: 

1. Det delegeres til Statens vegvesen etter PBL §3-7 å legge ut detaljreguleringsplanen for E6 – 
Langnesberga ut på høring. 

2. Snåsa Kommune er høringspart på linje med andre myndigheter, og sender sine merknader i 
høringsperioden. 

3. Planforslaget for E6 – Langnesberga sendes til normal politisk behandling og vedtak etter at 
høringsperioden er utløpt. 

 
Begrunnelse: 
Det er viktig for Statens Vegvesen å få detaljreguleringsplanen for E6 - Langnesberga vedtatt så snart 
som mulig. Å delegere utlegging av planen ut på høring vil effektivisere saksbehandlingen og 
muliggjøre en snarlig oppstart av prosjektet. 
 
 
 
Behandling/vedtak i Snåsa formannskap den 15.11.2016 sak 185/16 
Behandling: 
Ordfører Tone Våg fremmet følgende tilleggsforslag som nytt pkt. 1. 

1. Sikkerheten for beboerne innenfor og utenfor anleggsområdet må ivaretas under sprengning og 
anleggsarbeidet. 

 
Votering. 
Ordfører Tone Våg sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Forslag til vedtak med det vedtatte tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Snåsa formannskaps vedtak: 

1. Sikkerheten for beboerne innenfor og utenfor anleggsområdet må ivaretas under sprengning og 
anleggsarbeidet. 
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2. Det bør etableres en egen avkjøringsfil for sørgående trafikk på E6 ved avkjørselen til Snåsa-
Kroa. Snåsa-Kroa er et populært stoppested for turister og, ikke minst, tungtransport. Her må 
man etablere en god løsning for å øke trafikksikkerheten. 

3. Foreslått ny adkomst til Vegset-grenda i forbindelse med stengning av 3 private avkjørsel bør 
legges til området som ble sett på under befaringen 27.10.16 og som er et alternativ til fremlagt 
høringsforslag. Dette alternative forslaget vil helt klart være en mer naturlig og fremtidsrettet 
plassering for en nye avkjøring for hele Vegset-grenda. Vegføring fra den alternative 
avkjørselen bør legges slik at den i minst mulig grad kommer i konflikt med næring og ellers 
bebyggelse. Et godt alternativ er å legge den nye adkomstveg i en ny trasse tilnærmet i 
grenselingen mellom eiendommene 7/3 og 7/6. 

4. Kommunen er positiv til at det i reguleringsplanen er tilrettelagt for parkering i området ved 
busslommen i vegkryss E6/RV 763. Dette er i samsvar med Trafikksikkerhetsplanen i Snåsa 
kommune. Parkering her bør tilrettelegges for at det er mulig med midlertidig parkering av 
større kjøretøy. 

5. I den grad det er mulig bør det tilrettelegges for at skolebusser får tilfredsstillende 
avkjøringsmuligheter ved den nye vegavkjørselen til Vegset-grenda og likedan ved 
eksisterende avkjørsel til Melan (Melankorsen) 

6. Det bør anlegges en rasteplass med mulighet til informasjon om Snåsa og mulighet til å legge 
på kjettinger før Vegsetbakken. Den bør ligge på nord side av tunnelen og med utsikt over 
Snåsa og Snåsavatnet 

7. Snåsa Kommune er en forvaltningskommune for sørsamisk språk og kultur. Skilt og ellers 
informasjon må tilpasses dette. 

8. Jordverninteressene må kunne vike for store samfunnsinteresser knyttet til den planlagte 
utbyggingen. 

9. Det må anlegges nødvendig antall avkjørsler som sikrer tilgang til jord- og skogbruksareal som 
naturlig sokner til vegen. Der skog og tømmer sokner til vegen, må det anlegges avkjørsler og 
lastelommer som gjør det mulig å laste tømmer med tømmerbil. 

10. På Langnes må det tas høyde for at ei lastelomme for tømmer på nord side av vegen også skal 
kunne tjene som parkering for start-/endepunkt på det som måtte bli ei rekreasjonsløype for 
snøscooterkjøring. 

Begrunnelse: 
Snåsa Kommune ser meget positivt på hovedmålsettingen til planen som er å sikre E6 forbi Snåsa mot 
skred samtidig som man ønsker å ivareta trafikksikkerhet, fremkommelighet, framtidig vegtrafikk, 
omgivelser og miljø langs strekningen på en best mulig måte. 
 
Det er viktig å ta vare på Snåsas innbyggere, næringer og ellers særegenheter som finnes på stedet. 
Dette samtidig som at trafikkflyten via E6 skal kunne avvikles på en mest mulig trafikksikker måte. 
 
Etablerte næringer i planområdet skaffer Snåsa viktige arbeidsplasser og godt renommé. Det er viktig å 
tilrettelegge adkomst til disse på en mest mulig trafikksikker måte samtidig som de skal være godt 
synlig og tilgjengelige.  
Å regulere om eksisterende E6 til gang og sykkelvei mellom Vegset og Snåsa-Kroa, ser kommunen 
meget positivt på. Det vil anspore til friskliv ved at folk har muligheten til å benytte sykkel eller å gå 
mellom disse plassene. Det vil også kunne slå vekselvirkning på næring i området. 


