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Uttalelse fra veimøte avholdt på ungdomshuset Ruud den 4. desember 2011. 
 

 
 
Deltagere på veimøtet: 
Berørte beboere på Balsfjordeidet i henhold til vedlagte underskriftsliste. 
 
 
 
Foranledningen til veimøtet: 
Veimøtet kom i stand etter Balsfjord formannskaps vedtak av 14. oktober i år samt den 
påfølgende usikkerhet og diskusjon om hva vedtaket innebærer. 
 
Vi har merket oss at ingen ting konkret er sagt om hvor veilinja for alternativ 2 skal gå. 
Siden dette i høy grad gjelder fremtiden for oss beboere anser vi oss som berettigede aktører i 
denne prosessen. 
 
Vedtak: 
Veimøtet ønsker samarbeid og dialog for å få en løsning som er akseptabel for alle parter. 
Veimøtet vedtok enstemmig en veilinje som ønskes utredet i henhold til krav fra NVE og 
Fylkesmannen i Troms. Veilinja er på 15400 meter og er vist på vedlagte kart og flyfoto. 

 
Momenter som ble presisert på veimøtet: 
En ny trasé for E6 må legges utenom bo- og jordbruksområder. 

Fra Nordkjosbotn må veien løftes opp til kote 80 så snart som mulig. 

Kryssing av Kjusakdalen må skje langs platået som ligger rundt kote 90. 

Kryssing av Dalelva må skje i samme høyde 

Veilinja må legges utenfor dyrket mark på eiendommene Sætermo,  Skjold og Nedrum 

Veilinja må løftes til kote 140 ved Fjellet 

Veilinja må fortsette langs kote 140 til Storfjord grense 

 
Vi er likevel inneforstått med at veitekniske grunner kan nødvendiggjøre mindre justeringer 
av veilinja. Veimøtet ber om å bli holdt fortløpende orientert i den videre planprosessen. 
 
Tilbakemelding/kommentarer bes gitt til undertegnede kontaktperson  
på e-postadresse torbborg@online.no  
 
 
 
Ungdomshuset Ruud den 4. desember 2011 
 
 
Med vennlig hilsen 
for beboerene 
 
 
 
_______Torbjørn Borge__________ 
   -kontaktperson- 
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Vedlegg: 
Veilinje vekta - Øvergård tegnet inn på flyfoto 
Veilinje Øvergård – Storfjord grense tegnet inn på flyfoto 
Kart med veilinja tegnet fra vekta og til Storfjord grense 
Garmin GPS datafil av samme 
Underskriftliste fra veimøtet 
 
 
Adresseliste: 
Arealplanlegger Siri Skaalvik, Balsfjord kommune 
Planleggingsleder Kjell Grønsberg, Statens vegvesen  
Saksbehandler Eva Forsgren, Skred- og vassdragsavdelingen, NVE region nord. 
Fylkesmiljøvernsjef Cathrine Henaug 
Seniorrådgiver Arve Kleiven, Fagansvarlig landbruk, Fylkesmannen i Troms 
Leder for Balsfjord AP, Odd Ronold Nilsen 
Leder for Balsfjord Høyre, Ole-Johan Rødvei 
Leder for Balsfjord FRP, Åge Abrahamsen 
Leder for Balsfjord KRF, Widar Skogan 
Leder for Balsfjord SP, Kjell Sverre Myrvoll 
Leder for Balsfjord SV, Evald Nordli 
Enhetsleder Viggo Jørn Dale, Balsfjord kommune 
Rådmann Hogne Eidissen, Balsfjord kommune 
Avisa Nye Troms 


