
 

Utvalg for plan og samfunnsutviklings behandling i møte 15.02.2018 sak 11/18: 

 

Det er reist tvil om habilitet vedrørende  representant Annie Haavemoen (Sp)- grunneier og 

representanten Liv Gunn Gratzer (H)– bor i nærheten av tunnelinnslaget. Med bakgrunn i dette 

orienterte kommuneadvokat Thor Kristian Høilund om habilitet, der Forvaltningsloven § 6 

ligger til grunn   

1. ledd – tilknytning til saken slik at man kan oppfattes som part.  

2. ledd – andre særegne forhold. 

 

Annie Haavemoen (Sp) og Liv Gunn Gratzer (H) stilte spørsmål ved sin habilitet ovenfor 

utvalget. 

 

Torbjørn Dahl (MDG) fremmet følgende forslag: 

 

Annie Haavemoen og Liv Gunn Gratzer vurderes som habile ved behandlingen 

 

Votering over habilitet:  

Liv Gun Gratzer (H) erklært habil enstemmig vedtatt. 

Annie Haavemoen (SP) erklært inhabil mot to stemmer (Torbjørn Dahl (MdG) og Annie 

Haavemoen (SP)). 

 

Ingen vararepresentant møtte for Annie Haavemoen. 10 representanter tilstede ved behandling 

av saken. 

 

 

Thorstein Rudihagen (AP) fremmet følgende tillegg til pkt 2 bestemmelse: 

 

I reguleringsplan skal det utredes mulighet for å bygge ny bru i tre. Denne utredningen 

skal blant annet omhandle: 

 estetisk utforming 

 tilpasning av fundament 

 lengde på bruspenn  

 miljøvurdering ved valg av tre som byggemateriale 

  

Terje Rønning (V) fremmet tillegg i pkt. 2 siste setning: 

 

Det forutsettes at disse avbøtende tiltakene gjennomføres og finansieres som del av 

utbyggingsprosjektet E6 Vingrom - Ensby. 

 

Torbjørn Dahl (MdG) fremmet følgende forslag: 

1. Det anmodes staten om å skrinlegge prosjektet med 4-felts motorvei fra Vingrom til 

Ensby. Det anmodes staten å overføre vegbevilgningene til planlegging og utbygging 

av jernbane, styrking av kollektivtransporten, sykkelveger og trafikksikringstiltak på 

eksisterende E6.  

2. Kommunedelplan E6 Vingrom – Ensby, med planbeskrivelse/tilleggsrapport datert 

22.01.18, plankart datert 22.01.18 og planbestemmelser datert 22.01.18, legges ikke ut 

til offentlig høring. 



 

3. Lågendeltaet naturreservatet har lovens sterkeste form for vern og må ikke ytterligere 

uthules med ny trasé over Hovemoen. 

 

Votering: 

Tilleggsforslag fra Torstein Rudihagen (Ap) enstemmig vedtatt. 

 

Tilleggsforslag fra Terje Rønning (V) enstemmig vedtatt. 

 

Innstilling med tilleggspunkter ble votert opp mot forslag fra Torbjørn Dahl (MDG). Innstilling 

med tilleggspunkter vedtatt mot en stemme avgitt for Dahls forslag. 

 

 

Utvalg for plan og samfunnsutvikling 

I N N S T I L L I N G  : 

 

1.  E6 vesttrasé med endring/tillegg gjort etter første gangs høring legges til grunn for 

andre gangs høring.  

 

2.  Som forutsetning for det videre planarbeidet legges følgende til grunn: 

- Bestemmelse § 1.3 Rekkefølgekrav suppleres med følgende tiltak: 

 

a) Sykkelveg Vingnes-Hovemoen 

b) Turveg langs Mjøsa mellom Vingrom og Vingnes  

c) Støyskjerming mot bebyggelse på Riselandet, Vingnes, Busmoen 

d) Støyskjerming mot friluftsområder (Vingnesvika og Mosodden) 

e) Forbedret atkomst mellom bolig- og friluftsområder langs Lågen/Mjøsa 

f) Ombygging av kryss Mesna 

g) Ny adkomst til sentrum under bakken 

h) Ombygging av kryss Sannom 

i) Ny/forbedret atkomst til Hovemoen via ny rundkjøring 

j) Ombygging av gamle E6 til lokalveg 

k) I reguleringsplan skal det utredes mulighet for å bygge ny bru i tre. Denne 

utredningen skal blant annet omhandle: 

a. estetisk utforming 

b. tilpasning av fundament 

c. lengde på bruspenn  

d. miljøvurdering ved valg av tre som byggemateriale 

 

Det forutsettes at disse avbøtende tiltakene gjennomføres og finansieres som del av 

utbyggingsprosjektet E6 Vingrom - Ensby. 

 

3.  Kommunedelplan for E6 Vingrom – Ensby, med planbeskrivelse/tilleggsrapport datert 

22.01.18, plankart datert 22.01.18 og planbestemmelser datert 22.01.18, legges ut til 

offentlig ettersyn/høring. 

 

4.  Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14. 
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