
Kommunestyrets behandling i møte 17.06.2021 sak 55/21: 
 
Astrid Gaassand (FrP) stilte spørsmål ved sin habilitet, da representanten bor tett på planlagt 
trasé for ny E6.  
Etter kommuneloven § 11-10 gjelder bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2 om 
habilitet også for behandlingen av saker i kommunestyret.  
Det følger av forvaltningsloven § 6 første ledd, bokstav a) at en kommunestyrerepresentant er 
inhabil til å delta i avgjørelsen av en sak der vedkommende selv er part.  
Representanten Gaassand ble vurdert å bo så tett på den planlagte nye traseen for E6 at hun ble 
ansett som part i denne sammenheng, og dermed inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd 
bokstav a). Kommunestyret sluttes seg til vurderingen med 45 stemmer for (2 stemmer mot). 
Gaassand fratrådte og vararepresentant Mona Lillegård (FrP) tok sete. 
 
Ingunn Haavemoen (Sp) stilte spørsmål ved egen habilitet da representanten bor tett på ny 
planlagt trase for E6. 
Etter kommuneloven § 11-10 gjelder bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2 om 
habilitet også for behandlingen av saker i kommunestyret.  
Det følger av forvaltningsloven § 6 første ledd, bokstav a) at en kommunestyrerepresentant er 
inhabil til å delta i avgjørelsen av en sak der vedkommende selv er part.  
Representanten Haavemoen vurderes å bo så tett på den planlagte nye traseen for E6 at hun må 
anses som part i denne sammenheng og dermed inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd 
bokstav a). Kommunestyret sluttet seg til vurderingen. Haavemoen fratrådte, og 
vararepresentant Hans P. Bjørge (Sp) tok sete. 
 
Det var fortsatt 47 representanter tilstede under behandling av saken.  
 
Knut Arne Vassdokken (Ap) fremmet følgende alternative forslag: 
 
1. Forslag til detaljreguleringsplan for E6 Roterud-Storhove, med planbeskrivelse datert 
28.05.21, planbestemmelser datert 07.06.21 og plankart for planalternativ 1 datert 28.05.21 
og plankart for planalternativ 2 datert 28.05.21 legges ut til høring/offentlig ettersyn med 
høringsfrist 5. september 2021.  
 
2. Forslag til detaljreguleringsplan for avlastet E6, med planbeskrivelse datert 27.05.21, 
planbestemmelser datert 07.06.21 og plankart, alle alternativer, datert 12.05.21 legges ut til 
høring/offentlig ettersyn med høringsfrist 5. september 2021  
 
3. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta endringer som følge av den politiske 
behandlingen samt oppdateringer, redaksjonelle endringer og feilrettinger i plandokumentene 
før de sendes ut på høring/offentlig ettersyn. 
 
5. Utredning av konsekvenser av ny E6 i forhold til trafikksituasjonen i Vingrom sentrum og 
fylkesvegene 250 (Torpavegen) og 2538 (Paul A Owrens veg) anses som ikke tilstrekkelig, og 
det forutsettes at planmaterialet suppleres før sluttbehandling av planen. 
  
Likeens må trafikksikkerhetssituasjonen i anleggsperioden langs hele anlegget, spesielt langs 
Traasethstranda (fv. 253 Jørstadmovegen), vurderes nærmere.  
  



6. Hovemoen vil i årene framover utvikles til næringsarealer i tråd med Kommuneplanens 
arealdel 2020 – 2023 (2030). Bruk av arealene og hvilke næringer som tillates må vurderes 
nærmere. Grusressursene i Hovemoen har stor regional betydning som må forvaltes godt. 
Ressurs må kunne tas ut i forbindelse med utbygging av E6 og mellomlagres. Dette 
bearbeides, i samarbeid med berørte parter og myndigheter, i høringsperioden.  
 
Johannes Wahl Gran (MDG) fremmet på vegne av MDG, R, SV og Sp forslag til nytt punkt 
7: 
 
Et revidert forslag til reguleringsplan for E6 Roterud-Storhove basert på nullalternativet er 
foreløpig ikke utarbeidet som et helhetlig planforslag, og Lillehammer kommune kan be Nye 
Veier utarbeide et revidert forslag til reguleringsplan for E6 Roterud-Storhove basert på 
nullalternativet, uten økt vegkapasitet, med en tofelt-trefeltløsning mellom Vingrom og 
Øyresvika. Reguleringsplanen må da inneholde nødvendige utbedringer for å sikre 
trafikksikkerhet, bomiljø i nærliggende boliger, klimatilpasninger og klimasikrede kryss, 
tilstrekkelig gang- og sykkelveg, og hensiktsmessige overganger mellom denne vegstrekningen 
og tilgrensende reguleringsplaner. Kommunedelplanen må i så fall justeres tilsvarende. 
Kommunestyret i Lillehammer ønsker tilbakemelding fra innbyggere, berørte parter og 
regionale myndigheter på om en slik løsning vil være mer hensiktsmessig for samfunnet vårt 
totalt sett, satt opp mot detaljreguleringsplan for avlastet E6, med planbeskrivelse datert 
27.05.21, planbestemmelser datert 07.06.21 og plankart, alle alternativer, datert 12.05.21 
 
Hilde Jorunn Hoven (Sp) ba om følgende protokolltilførsel: 
 
Ber ordføreren føre inn i protokollen at jeg mener det er i strid med gjeldende regelverk å 
legge planforslaget ut på høring fordi jeg mener det strider mot PBLs formålsbestemmelse i § 
1-1 4.ledd om at «planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for 
alle berørte interesser og myndigheter». 
 
Jeg kan ikke se at det framgår av høringsdokumentene at vilkår og rekkefølgekrav som 
Statsforvalteren satte som forutsetning for å gi dispensasjon til å krysse naturreservatet med 
firefeltveg over Våløya i meklingsmøtet i 18.juni 2018, var ugyldig.  
 
Statsforvalteren hadde ikke myndighet eller lovhjemmel til å kreve at kraftlinjene i luftspenn 
over Våløya, herunder to 300 kV høgspentlinjene som Statnett eier, skulle kables enten i 
bakken eller brua for å unngå dobbeltbarriere for fuglene. Dette er blant annet gjort rede for i 
brev av 3. desember fra NVE til Statsforvalteren med kopi til statnett.  
 
Kravet ble presisert to ganger i meklingsreferatet og er grunnlag for nytt punkt i gjeldende 
KDP 1.7.14, om omlegging av kraftledninger over Lågen vedtatt 21. juni 2018: 
 

«Senest før høring av reguleringsplanforslag for ny E6, skulle kryssing av Lågendelta 
naturreservat med ledningsnett være avklart etter energiloven og 
naturmangfoldloven». 

 
Statsforvalteren kunne verken som samordningsmyndighet eller mekler eller i medhold av 
PBL kreve at Nye Veier skulle sørge for – og bekoste at Statnett kablet høgspentledningene, 



ettersom Statkraft er gitt konsesjon etter energiloven til å ha høgspentledninger i luftstrekk - 
og fordi energiloven trumfer PBL. Overgang luft-kabel -luft krever bygging av muffestasjoner 
som er store og kostbare installasjoner. 
 
Det framgår på side 138 i konsekvensutredningen for naturmangfold fra Nye Veier at «for de 
to 300 KV-ledningene som passerer elva ved Våløya ikke er fastsatt noen fremdrift for 
kabling».  Motorvegbrua og kraftledningene over brua bestå inntil Statkraft gjør endringer i 
tråd med sine driftsplaner. 
 
Det er likevel laget en avtale mellom Statnett og Nye veier som ligger ved i saken, om at Nye 
veier skal bekoste en mulig framtidig kabling som uansett ikke kommer til å skje på grunn av 
brua, men som ledd i framtidig omlegging av ledningsnett i tråd med egen driftsplan? Hva er 
status for en slik avtale?  Kan Statsforvalteren i en mekling bestemme at våre skattepenger og 
bomavgifter gå til å dekke Statkrafts framtidige driftskostnader? 
 
Nye Veier har nemlig senket brua i forhold til KDP-brua i nytt forslag, slik at ledningene ikke 
lenger må flyttes for å unngå fysisk berøring. 
 
Jeg blir bekymret når det i kommunedirektørens saksframlegg framstilles som han som 
sakseier og planmyndighet ikke forstår hva Nye Veier sikter til når de ber kommunen gjøre en 
juridisk vurdering av rekkefølgekravene – med klar henvisning til energiloven.  
 
Konklusjon: Kommunen kan ikke sende saken ut på høring før dette helt sentrale 
saksforholdet er forstått, kommunedelplanen endret i tråd med lovverket jf pkt 1.7.14 og 
saksforholdene ellers er tydeliggjort og godt forklart i høringsdokumentene.    
   
 Votering: 
 
Planutvalgets forslag til vedtak ble satt opp mot Vassdokkens forslag. Vassdokkens forslag 
fikk 28 stemmer og ble vedtatt. Wahl Grans forslag til nytt punkt 7 fikk 19 stemmer og falt. 
 
 
 
Kommunestyret 
Kommunestyrets vedtak: 
 
1. Forslag til detaljreguleringsplan for E6 Roterud-Storhove, med planbeskrivelse datert 
28.05.21, planbestemmelser datert 07.06.21 og plankart for planalternativ 1 datert 28.05.21 og 
plankart for planalternativ 2 datert 28.05.21 legges ut til høring/offentlig ettersyn med 
høringsfrist 5. september 2021.  
 
2. Forslag til detaljreguleringsplan for avlastet E6, med planbeskrivelse datert 27.05.21, 
planbestemmelser datert 07.06.21 og plankart, alle alternativer, datert 12.05.21 legges ut til 
høring/offentlig ettersyn med høringsfrist 5. september 2021  
 
3. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta endringer som følge av den politiske 
behandlingen samt oppdateringer, redaksjonelle endringer og feilrettinger i plandokumentene 



før de sendes ut på høring/offentlig ettersyn. 
 
5. Utredning av konsekvenser av ny E6 i forhold til trafikksituasjonen i Vingrom sentrum og 
fylkesvegene 250 (Torpavegen) og 2538 (Paul A Owrens veg) anses som ikke tilstrekkelig, og 
det forutsettes at planmaterialet suppleres før sluttbehandling av planen. 
  
Likeens må trafikksikkerhetssituasjonen i anleggsperioden langs hele anlegget, spesielt langs 
Traasethstranda (fv. 253 Jørstadmovegen), vurderes nærmere.  
  
6. Hovemoen vil i årene framover utvikles til næringsarealer i tråd med Kommuneplanens 
arealdel 2020 – 2023 (2030). Bruk av arealene og hvilke næringer som tillates må vurderes 
nærmere. Grusressursene i Hovemoen har stor regional betydning som må forvaltes godt. 
Ressurs må kunne tas ut i forbindelse med utbygging av E6 og mellomlagres. Dette 
bearbeides, i samarbeid med berørte parter og myndigheter, i høringsperioden.  

 

 


