ULLENSAKER
Kommune

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.02.2020
Behandling:
Av 45 representanter var 45 til stede, inkludert møtende vararepresentant.
Repr. Mahmod Ahmad (SV) fremmer følgende forslag:
Ullensaker Sosialistisk Venstreparti SV og Miljøpartiet de grønne fremmer følgende forslag:
"Ullensaker trenger ikke en ny fire-felts motorvei. Derfor støtter vi ikke nedsetting av et
interkommunal plansamarbeid for ny E16 på strekningen Kongsvinger - E6."
Votering:

Repr. Ahmads forslag fikk 5 stemmer (SV, MDG og R) og falt derved mot 40
stemmer (FrP, AP, H, SP, Krf og V) som stemte i mot.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Ullensaker kommune ønsker at det settes i gang planarbeid i regi av Nye Veier AS for å
avklare trase for ny E16 gjennom kommunen.
2. Ullensaker kommunestyre slutter seg til interkommunalt plansamarbeid etter plan- og
bygningsloven kapittel 9 mellom kommunene Ullensaker, Nes, Sør Odal og Kongsvinger for
gjennomføring av planarbeid for kommunedelplan for ny E16 mellom Kongsvinger i øst og
E6 i vest.
3. I tråd med PBL § 9-2 skal det oppnevnes et styre bestående av en representant fra hver
kommune. Som fast representant til styret for planarbeidet utnevnes ordfører. Som
vararepresentant til styret for planarbeidet utnevnes Astrid Solberg (SP).
4. Styret gis fullmakter i tråd med vedlagte vedtekter.
5. Kommunestyret forutsetter at styret organiserer arbeidet med god forankring i de enkelte
kommunene, noe som forutsetter gode åpne prosesser der plan og bygningsloven og god
forvaltningsskikk ovenfor alle involverte parter ivaretas.
6. Fylkesmannsembetene i Innlandet og Oslo og Viken, de to fylkeskommunene Viken og
Innlandet, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, NVE og Nye Veier AS som prosjekteier
inviteres til å delta i en samarbeidsgruppe sammen med styret.
7. Ullensaker kommune vil bidra med en andel til finansiering av felles prosjektstilling.
Rådmannen bes om å komme tilbake med en sak knyttet til dette.
Kommunestyret ber om å bli holdt godt orientert om planprosessen underveis.

