
Kommunestyrets behandling i møte 28.11.2019 sak 106/19: 
Astrid Gaasand (FrP) stilte spørsmål ved egen habilitet som huseier nærliggende planlagt 
tunnelåpning. Astrid Gaasand ble vurdert som part i saken, og ansett som inhabil etter 
forvaltningsloven § 6, andre ledd, og fratrådte. Vararepresentant Svein Helgesen (FrP) tok sete. 
 
Ingunn Haavemoen (Sp) stilte spørsmål ved egen habilitet da hennes datter er grunneier i det omtalte 
området. Ingunn Haavemoen ble vurdert som part i saken, og ansett som inhabil etter 
forvaltningsloven § 6, andre ledd, og fratrådte. Vararepresentant Hans P. Bjørge (Sp) tok sete. 
 
Det var 47 representanter tilstede under behandling av saken. 
 
Knut Arne Vassdokken (Ap) fremmet følgende tillegg til planutvalgets innstilling i saken: 
  

-       Det skal i reguleringsplan vurderes byggegrense langs ny E6 mot eksisterende 
aktivitet/arealformål. For plassering av ny E6 trasse igjennom Hovemoen legges det til 
grunn det Rosa alternativet som Nye Veier presenterte for Lillehammer formannskap 
den 19. november 2019.  
  

-       I kommunedelplan E6 Vingrom – Ensby ble det for Øyresvika valgt 
utbyggingsalternativ II-c-2-b og ¾ kryss dersom det arealmessig er plass til det, jfr. 
planbestemmelsene datert 21.06.18, punkt 2.2. Dette står kommunestyre fast på.  

 Hilde Jorunn Hoven (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag i saken: 
I planbestemmelser for kommunedelplan for E6 Vingrom – Ensby av 21.06.18 står det 
uttrykkelig at: 
  
«Senest før høring av reguleringsplanforslag for ny E6 skal kryssing av Lågendeltaet 
naturreservat med ledningsnett være avklart etter energiloven og naturmangfoldloven.» 
  
Likevel står det i kommunens saksframlegg i dag at: 
«I tillegg til prosesser etter plan og bygningsloven krever løsningen slik den ligger i 
kommunedelplanene behandling etter blant annet energiloven og naturmangfoldloven for 
kryssing av lågendeltaet. Dette gjøres parallelt med behandling av reguleringsplanen.»  
  
Saken utsettes inntil rådmannen har satt opp en framdrift og rekkefølgeplan som sikres lovlig 
planprosess i tråd med planbestemmelsene. 
 
Svein Helgesen (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det skal ikke settes opp bommer på sideveier/avlastningsveier fra Vingrom til Storhove.  
  
Ingerid Lyngnes Dahl (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret krever at de planleggende myndigheter planlegger/iverksetter trygge grøfter 
og lukka drenering langs E6 – for å tilstrebe nødvendig rensing av vann i 
oppsamlingsdammen før det blir sluppet ut i Mjøsa/andre elver. 
 
Votering: 
Det ble først votert over Hovens utsettelsesforslag som fikk 14 stemmer og falt. 
Det ble deretter votert over innstillingens punkt 1-3 som ble vedtatt mot 15 stemmer. 



Det ble votert over Vassdokkens tilleggsforslag som ble vedtatt mot 4 stemmer, deretter 
Helgesens tilleggsforslag som fikk 21 stemmer og falt. Det ble til slutt votert over Lyngnes 
Dahls tilleggsforslag som fikk 11 stemmer og falt. 
 
 
Kommunestyret 
V E D T A K: 

1. Planprogram for Reguleringsplan for E6 Roterud (Gjøvik) – Storhove og 
Reguleringsplan for avlastet E6 Øyresvika - Storhove fastsettes.  

2. For reguleringsplan for E6 Roterud (Gjøvik) til Storhove gjelder vedtaket den delen av 
planprogrammet som geografisk tilhører Lillehammer kommune, det vil si strekningen 
fra Gjøvik grense til Storhove. 

3. Vedtaket fattes med hjemmel i PBL § 4-1.  
 
Punkt 6.1 «støyberegninger» side 30: «Det skal innhentes uttalelse fra Mattilsynet, som 
fagmyndighet på dyrevelferd, om støyens påvirkning på husdyrhold i landbruket, både i 
anleggsperioden og etter ferdigbygget vei.» 
 
Punkt 6.3.1 side 43 tillegg etter siste setning: «Det skal innhentes uttalelse fra Mattilsynet, som 
fagmyndighet på dyrevelferd, om støyens påvirkning på husdyrhold i landbruket, både i 
anleggsperioden og etter ferdigbygget vei.» 
 
Punkt 6.3.2 side 48 tillegg 
Det skal aktivt legges til rette for barn og unge selv får utrykke sin mening og medvirkning i 
reguleringsplanarbeidet for eksempel gjennom fremtidsverksteder og ungdomsråd.  
 
Punkt 6.4 Oppsummering og utredningstemaer, side 49 tema Barn og unge, tillegg  
Barn og unge skal selv få medvirke aktivt  
 
Punkt 6.4 Oppsummering og utredningstemaer, side 50 «Støy» tillegg til siste setning: 
«.. med uttalelse fra Mattilsynet om dyrevelferd.» Den blir da «Egen fagrapport støy, med 
uttalelse fra Mattilsynet om dyrevelferd.»  
 
Punkt 8.4 Medvirkning og informasjon, tillegg i 3. avsnitt: 
Det skal aktivt legges til rette for barn og unge selv får utrykke sin mening og medvirke i 
reguleringsplanarbeidet for eksempel gjennom fremtidsverksteder og ungdomsråd.  
 
Det skal i reguleringsplan vurderes byggegrense langs ny E6 mot eksisterende 
aktivitet/arealformål. For plassering av ny E6 trasse igjennom Hovemoen legges det til grunn 
det Rosa alternativet som Nye Veier presenterte for Lillehammer formannskap den 19. 
november 2019.  

  
I kommunedelplan E6 Vingrom – Ensby ble det for Øyresvika valgt utbyggingsalternativ II-c-2-
b og ¾ kryss dersom det arealmessig er plass til det, jfr. planbestemmelsene datert 21.06.18, 
punkt 2.2. Dette står kommunestyre fast på.  

 
 




