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Grong formannskap  

 
 
E6 FJERDINGEN - GRØNDALSELV 
STADFESTING AV PLANPROGRAM 
 
Vedlagte dokumenter: 

1. Forslag til planprogram, datert Statens vegvesen 10.11.2020 
2. Innkomne merknader med Statens vegvesen vurdering, datert 08.01.2020 

 
Ikke vedlagte dokumenter: 
Øvrige dokumenter i saken.  
 
Hjemmel for behandling: 
Saken behandles etter plan- og bygningslovens § 12-9. Avgjørelsesmyndighet i denne type saker er 
tillagt formannskapet iht. Grong kommunes delegasjonsreglement pkt. 1.38.  
 
Saksopplysninger: 
Grong kommune vedtok 20.12.2018 reguleringsplan for «E6 Fjerdingen – Grøndalselv», planID 
2015001. Denne planen omfatter E6 på strekningen fra Fjerdingen i sør til Grøndalselva og 
Namsskogan grensa i nord. Planen hjemler kun mindre endringer av veiføringen på strekningen. Siden 
vedtak av reguleringsplanen har Statens vegvesen sett behovet for en større omlegging av E6. Dette 
fordi det i anleggsperioden er utfordrende å jobbe tett på eksisterende vei, og det er også knyttet stor 
usikkerhet til kvaliteten på eksisterende vegoverbygning. Statens vegvesen ønsker også få ned antallet 
avkjørsler på strekningen slik at det kan legges opp til en veistandard som gir mulighet for 90 km/t 
fartsgrense. De har derfor startet arbeidet med en ny reguleringsplan. Strekningen er utvidet til også å 
omfatte ca. 1 km E6 inn i Namsskogan kommune, og utgjør totalt ca. 11 km, se kartutsnitt neste side. 
Bakgrunnen for denne utvidelsen er et ønske om å få planlagt kryssingen av Grøndalselva i 
sammenheng med hovedparsellen i Grong i sør. Reguleringsplanarbeidet er av et slikt omfang at det er 
krav om både planprogram og konsekvensutredning.  
 
Planprogrammet som nå tas opp til behandling, vedlegg 1, tar stilling til rammene for det videre 
planarbeidet, altså hvilke alternativer og temaer skal analyseres og utredes i det videre planarbeidet. 
Temaer som vil bli utredet i konsekvensutredningen er: 
 

- Naturmangfold 
- Grunnforhold 
- Trafikksikkerhet 
- Støy, luftforurensning og klimautslipp 
- Landskapsbilde 
- Friluftsliv, by- og bygdeliv 
- Kulturminner 
- Naturressurser 
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Det vil også bli utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse tilknyttet planforslaget. 
 
Ettersom planarbeidet omfatter både Grong og Namsskogan vil planprogrammet måtte vedtas formelt i 
begge kommuner.  
 
Etter avtale med administrasjonen i både Grong og Namsskogan kommuner ble det enighet om at 
Statens vegvesen selv kunne legge ut planprogrammet på høring. De la planprogrammet på høring den 
10.11.2020, og høringsfrist ble satt til 23.12.2020. Det innkom i alt 10 uttalelser til saken. Disse er 
oppsummert og kommentert av Statens vegvesen i vedlegg 2. Kopi av uttalelsene ligger også ved på 
slutten av vedlegg 2. Det ble avholdt et eget folkemøte på Grong kommunehus 02.12.2020.  
 
 

 
Kartutsnittet viser gjeldende reguleringsplan og utvidet planområde i Namsskogan market med rødt i nord.  
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Det er i planprogrammet lagt opp til følgende fremdriftsplan: 
 

 
 
Innkomne merknader, vedlegg 2, er av en slik karakter at Statens vegvesen ikke har funnet grunnlag 
for å endre planprogrammet etter endt høringsperiode. Kommunedirektøren deler denne oppfatningen 
og anbefaler formannskapet å vedta planprogrammet slik det foreligger, se vedlegg 1. 
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Kartutsnittet viser planavgreningen for det kommende planarbeidet.  
 
Vurdering: 
Forslag til planprogram må til politisk behandling både i Namsskogan og Grong kommune da det 
planlagte planområdet ligger i begge kommuner. Størstedelen av strekningen på ca. 11 km ligger i 
Grong kommune, mens ca. 1 km ligger i Namsskogan kommune.  
 
Kommunedirektøren ser det som positivt at det nå er satt av midler til bygging av strekningen 
Fjerdingen – Grøndalselv, og er positiv til at Statens vegvesen ser på en ny traseløsning for å få til 90 
km/t på strekningen. Dette vil være viktig både transportøkonomisk, men ikke minst også av 
trafikksikkerhetshensyn. Kommunedirektøren er derfor positiv til planarbeidet som nå er igangsatt.  
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Det har som nevnt i det ovenstående innkommet uttalelser fra 10 parter i saken. Fra 
sektormyndighetene har det kommet en del standard krav og kommentarer som Statens vegvesen vil 
hensynta i det videre arbeidet. Det har også kommet innspill fra berørte grunneiere, og Statens 
vegvesen vil ta med seg disse innspillene inn i det videre arbeidet med detaljreguleringen. For Grong 
kommune er det mest sentrale en eventuell fremtidig omklassifisering av deler av dagens E6 som vil 
bli liggende som adkomstveg til eiendommer i området. I det videre planarbeidet vil Grong kommune 
måtte ta stilling til om disse veiene skal være private eller kommunale. Veiene vil medføre en økt drift- 
og vedlikeholdspost for enten de private grunneierne eller Grong kommune. Kommunedirektøren er 
derfor opptatt av at Statens vegvesen i sitt videre planleggingsarbeid tilstreber løsninger som gir 
kortest mulig adkomstveg til eksiterende eiendommer i området, slik at de negative økonomiske 
konsekvensene for enten Grong kommune eller berørte grunneiere blir minst mulig. 
Kommunedirektøren vil holde fokus på dette i det videre planleggingsarbeidet, og komme med en klar 
vurdering når første planforslag foreligger.  
 
Kommunedirektøren anbefaler på bakgrunn av det ovenstående formannskapet å vedta 
planprogrammet.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter Grong formannskap planprogram knyttet til 
«Detaljreguleringsplan E6 Fjerdingen – Grøndalselv», datert 10.11.2020, planID 2020004, vedlegg 1.  
 
Grong formannskap oppfordrer Statens vegvesen til i det videre planarbeidet å hensynta eksisterende 
eiendommer i området på en best mulig måte, samt unngå unødig lange adkomstveger gjennom 
reguleringen.  
 


