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Nes og Ullensaker - Statlig samordnet høringsuttalelse til 
kommunedelplan E16 Kongsvinger E6  

Vi viser til deres brev datert 28. januar 2021 med høring av kommunedelplan for E16 – E6 til 
Kongsvinger.  
  
Saken gjelder  

Høring av kommunedelplan for E16 Kongsvinger E6 har som mål å fastsette en korridor for 
videre planlegging av E16 på denne strekningen. Vi viser til vår egen uttalelse og 
plandokumentene for mer utfyllende informasjon om høringen og planforslagene.  
 
Våre roller i plansaker  

Statsforvalteren har fått et delt ansvar i innsigelsessaker. Vi har i brev til kommunene datert 8. 
januar 2019 informert om samordning av statlige innsigelser.  
 
Vi har et ordinært samordningsansvar for innsigelser fremmet innenfor eget myndighetsområde 
og skal som fagmyndighet påse at planer ikke er i strid med nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. Samtidig skal vi som samordningsmyndighet påse at innsigelser fra øvrige statlige 
fagetater er tydelig forankret i lov, forskrift eller retningslinjer.  
 
Vi skal foreta en samlet vurdering av alle innsigelser og ta stilling til hvilke som  
skal fremmes. Det er den enkelte fagetaten som har myndighet til å fremme innsigelsen, men  
vi har myndighet til å avskjære den på visse betingelser. Dersom en innsigelse avskjæres vil det si 
at den ikke fremmes som innsigelse.  
 
Oversikt over innsigelsene som knytter seg til forhold/areal i Viken fylke 

 Forsvarsbygg: (7. mars 2022) 
Fremmer innsigelse til planalternativ AH i Viken fordi forslaget etter deres vurdering 
kommer i konflikt med Hauerseter leir. Hauerseter leir er ifølge forsvarsbygg viktig for 
forsvaret og området har også en rekke bygg som er fredet etter forskrift. Etter 
forsvarsbygg vurdering vil planalternativet kunne innebære at Forsvaret må avvikle sin 
virksomhet ved Hauerseter leir.  



 
 Statens vegvesen: (brev datert 25. mars 2022) 

Fremmer innsigelse til A-korridoren (alle alternativ) i både Viken og Innlandet fylke. Det 
fremmes også innsigelse til manglende utredning av konsekvenser for Kløftakrysset 
 

 Statsforvalteren i Oslo og Viken: (4. april 2022) 
Fremmer innsigelse til alle alternativer i A- og F-korridoren. Innsigelsen begrunnes med 
store konflikt er med naturmangfold og jordvern. I tillegg fremmes det innsigelse til 
manglende optimalisering og plassering av kryss i C-korridoren, samt mangelfulle 
bestemmelser for oppfølging av jordvernet.  

 
Andre statlige innsigelser 
Direktoratet for mineralforvaltning har fremmet innsigelse til areal/forhold i Innlandet fylke. Det 
er Statsforvalteren i Innlandet som skal vurdere og samordne disse innsigelsene.  
 
Samordning  
Vår vurdering er at innsigelsene er begrunnet med nasjonale og/eller regionale hensyn innenfor 
de statlige etaters ansvarsområder. I tillegg kan vi ikke se at noen av innsigelsene strider mot 
hverandre. Vi har derfor ikke funnet grunnlag for å konkret samordne eller avskjære noen av 
innsigelsene. Innsigelsene kan derfor fremmes slik de er formulert i brevene fra statlige 
myndigheter.  
 
Vi ønsker også å opplyse om at vi gjennom planarbeidet har hatt dialog og samordnet oss med 
Statsforvalteren i Innlandet.  
 
Høringsuttalelsene er lagt ved i sin helhet og må gjennomgås av planmyndigheten for å få full 
oversikt og utfyllende informasjon om innholdet. 
 
Videre prosess  
Vi forutsetter at Nye Veier og kommunene vurderer innsigelsene og informerer/samarbeider 
med de statlige innsigelsesmyndighetene for å finne løsninger. Dersom partene ikke blir enige, 
skal saken oversendes Statsforvalteren etter de ordinære rutinene jf. plan- og bygningsloven § 5-
6. 
 
Avslutningsvis vil vi minne om at eventuelle endringer av planalternativ kan utløse krav om nye 
(begrensede)høringer. Vi ber derfor kommunene ha et bevisst forhold til hva som krever nye 
høringsrunder.  
 
 
Med hilsen 
 
Eli Kristin Nordsiden 
seksjonssjef 
 

  
 
Alexander Karlsson 
seniorrådgiver 
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