
 

kommunestyrets behandling i møte 22.02.2018 sak 7/18: 

 

Ole Rolstad (H) stilte spørsmål ved egen habilitet som bror av grunneier direkte berørt av 

kommunedelplan E6. Ole Rolstad ble vurdert som inhabil etter forvaltningsloven § 6, andre 

ledd, og fratrådte. Vararepresentant Trygve Belsvik (H) tok sete. 

 

Hilde Ekeberg (KrF) stilte spørsmål ved egen habilitet som Ole Rolstads (H) ektefelle. 

Hilde Ekeberg ble vurdert som inhabil etter forvaltningsloven § 6, andre ledd, og fratrådte.  

Vararepresentant Morten Halling (KrF) tok sete.  

 

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 Morten Olsen (FrP) tok 

sete. 

 

Liv Gunn Gratzer (H) stilte spørsmål ved egen habilitet som beboer nær tunnelinnslaget. Med 

bakgrunn i forvaltningsloven §6, første og andre ledd, ble Liv Gunn Gratzer vurdert som habil i 

saken. 

 

Hilde Jorunn Hoven (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

For å ivareta en forsvarlig politisk og demokratisk planprosess, må ettersynet/ høringen 

utsettes til det også foreligger et forslag som svarer ut innsigelsesvarsler på østlig korridor. 

 

Lars Giæver (MDG) fremmet følgende alternative forslag til innstillingen i 3 punkt:  

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.  

 

Wenche Haug Almestrand (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt 2 ny bokstav  l): 

Kryssløsning Øyresvika og adkomst til byen. Alt. II-C-2-A med ¾ kryss legges til grunn for å 

sikre mulig avkjøring til Lillehammer by både fra sør og nord. 

 

Votering: 

Det ble først votert over Hovens utsettelsesforslag som fikk 7 stemmer og falt. 

Deretter ble innstillingens punkt 1-4 satt opp mot Giævers alternative forslag i 3 punkt. 

Giævers forslag fikk 6 stemmer og falt. Det ble til slutt votert over Almestrands tilleggsforslag 

som fikk 4 stemmer og falt. Innstillingen ble derfor vedtatt. 

  

 

kommunestyret 

V E D T A K : 

 

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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