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NOTAT – PROSESS FOR BERENSET HØRING OG UTVIDELSE AV 
PLANOMRÅDET IFM. REGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER 
 
Bakgrunn 
Reguleringsplan for E6 Storhove – Øyer var i Øyer kommune på 1. gangs høring våren 2020. 
I forbindelse med høringen kom det inn uttalelser som gjorde det nødvendig med noen 
justering av planen. I begge alternativene, C0 og C1, ble det foretatt endringer. Endringene er 
lokalisert i området rundt Ensby, og omfatter kort oppsummert etablering av kontrollplass, 
utkrysning av bebyggelse og omlegging av avkjørsler. 
 
Omlegging av avkjørsler knyttet til fylkesvegen krever en utvidelse av planområdet. Det 
presiseres at utvidelsen er innenfor varslet grense ved oppstart av planarbeidet og fastsetting 
av planprogram i juni 2020. Det ble sommeren 2020 gjennomført begrenset høring av disse 
områdene, hvor berørte grunneiere, naboer og regionale myndigheter ble tilskrevet. 
 

              
Bilde 1: Planforslag C1 som var på høring.                                                             Bilde 2: Planforslag C1 som ønskes sluttbehandlet. 

 
Bilde 3: Utkrysning av hus innenfor areal avsatt til kontrollplass er foreslått likt for begge alternativene lagt frem til sluttbehandling. 
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Bilde 4: Planforslag som har vært på høring                   Bilde 5: Utklipp fra plankart C0_R04                                   Bilde 6: Utklipp fra plankart C0_R04A 

 
 
Et område som har vært lagt til grunn for vurderinger av skredrisiko ligger utenfor det 
arealet det var varslet planoppstart av og fastsetting av planprogram for. Utvidelsen av 
planområdet er på ca. 214 daa, hvorav ca. 147 daa er i Øyer kommune. Utvidelsen er lik for 
C1- og C0-alternativet i Øyer kommune. For å sikre nødvendige arealer til eventuelle 
skredtiltak ble det derfor sommeren 2020 varslet oppstart og høring av utvidelsen, som ble 
oversendt berørte grunneiere, naboer og regionale myndigheter. 
 

  
Bilde 7: Områder som tidligere ikke er hørt vises i mørk oransje.                    Bilde 8: Utsnitt av plankart. 

 
Prosess 
Det ble sendt ut to brev datert hhv. 06.07.20 og 07.07.20 med høringsfrist 23.08.20. Det har 
totalt kommet inn 9 uttalelser i Øyer kommune. 5 omhandlet høring av endringer ved Ensby 
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og 4 merknader omhandlet utvidelse og høring av område som var nødvendig for ras- og 
skredsikring. Det har kommet inn uttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet, NVE, Statens 
vegvesen, Innlandet fylkeskommune og berørte grunneiere. Disse er oppsummert og svart ut 
i tabell under konklusjonen i dette notatet. 

 
 
Konklusjon 
Arealene som har vært på høring innarbeides som en del av reguleringsplan for E6 Storhove 
– Øyer, planid 201809, før sluttbehandling. 
 
 

Merknader/Innspill Kommunedirektørens kommentar 
Begrenset høring på endret plankart  
NVE i brev av 21.08.2020: 
 NVE har ingen vesentlige innvendinger 

til planendringene, men opprettholder sin 
innsigelse til planen. Dette må vurderes 
når planen kommer på offentlig ettersyn. 
Det presiseres at endringene knyttet til 
arealavgrensninger og arealformål alene 
ikke vil gi de nødvendige endringer som 
tidligere er påpekt med tanke på NVEs 
ansvarsområder. NVE mener at deres 
ansvarsområder kan ivaretas gjennom 
gode bestemmelser.  
 

 
 Kommunedirektøren bemerker at det har 

vært dialog med NVE i etterkant av 
høringen vedrørende krav til offentlig 
ettersyn. Det er presisert fra NVE at dette 
refererer til NVE sitt krav om å se 
reviderte bestemmelser og skjøtselsplan 
før planen sluttbehandles og ikke et krav 
om ny offentlig høring av endringene. 
NVE har vært involvert frem mot 
sluttbehandling, og nye bestemmelser er 
utarbeidet. 

Fylkesmannen i Innlandet i brev av 20.08.2020: 
 Fylkesmannen kan ikke se at deres 

fagområder er vesentlig berørt av de 
endringer som er beskrevet i 
høringsdokumentet, og har ingen 
vesentlige merknader til de endringer 
som er foreslått. 
 

 
 Kommunedirektøren tar 

tilbakemeldingen til orientering. 

Statens vegvesen i brev av 24.08.2020: 
 Etter innspill fra Statens vegvesen 

foreslås det å avsette areal til 
kontrollplass ved Ensby også for 
planalternativ C1. Statens vegvesen har 
foreløpig ingen ny informasjon om hvem 
som har ansvaret for bygging og 
vedlikehold av kontrollplasser. 

 
 All bebyggelse som ligger innenfor 

foreslått område for kontrollplass er nå 
vist med linjesymbol for bebyggelse som 
forutsettes fjernet. 

 

 
 Kommunedirektøren mener at innspillet 

SVV tidligere har fremmet er ivaretatt i 
forslaget som nå er lagt på høring. Hvem 
som eventuelt har ansvaret for å etablere 
og vedlikeholde en kontrollplass ligger 
ikke i mandatet til en reguleringsplan å 
avklare, men kan fastslås på et senere 
tidspunkt. 

 Kommunedirektøren er av den 
oppfatning at kontrollplass og 
boligbebyggelse ikke er forenlig og 
forutsetter at bolighusene blir innløst ved 
en etablering av kontrollplass. 
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 Det er positivt at det er utarbeidet to 
alternative løsninger med tilhørende 
plankart C0_R04 og C0_R04A. Forslaget 
på plankart C0_R04 er ikke i tråd med 
vegnormalene, og det vil være nødvendig 
å søke fravik. Forslaget innebærer bl.a. at 
seks eiendommer vil ha adkomst direkte 
fra fv. 2522. På plankart C0_R04A er fv. 
2522 vist tilkoblet i rundkjøring, og det 
er beskrevet at vegen er «strammet mer 
inn» for å skape større avstand til 
Kongevegen. Helhetlig sett kan 
løsningen vist på plankart C0_04A synes 
å ivareta flere hensyn. 

 Uavhengig av hvilken løsning som 
velges er det viktig at Kongevegen 
gjennom hele planområdet både 
dokumenteres og bevares i den grad det 
er mulig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vi vil anbefale at siktlinjer til avkjørsel 

eller kryss på fv. 2522 vises på det 
endelige plankartet, avhengig av hvilken 
løsning som velges for fv. 2522. Dette 
gjelder også siktlinjer mot gang- og 
sykkelveg o_SGS1. 
 

 Kommunedirektøren er enig i at 
alternativ C0_R04A ivaretar flest 
hensyn, både når det gjelder adkomst til 
privat eiendom, trafikksikkerhet og 
hensynet til kulturminner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Kommunedirektøren mener at alternativ 

C0_R04A ivaretar Kongevegen, i den 
grad det er mulig, veid opp om andre 
hensyn som også skal vektlegges. Når 
det gjelder å dokumentere de deler av 
Kongevegen som går tapt er dette noe 
kommunedirektøren ikke motsetter seg. 
Kongevegen er viktig 
samferdselskulturminne, men da 
Kongevegen ikke er automatisk fredet 
har den ikke vern etter kulturminneloven. 
Spørsmål som vil gjøre seg gjeldene i 
denne sammenheng er hvem som har 
ansvaret for dokumentasjonen, både når 
det gjelder den praktiske biten, men også 
den økonomiske. Skal en slik 
dokumentasjon har verdi for ettertiden 
må den gjennomføres av fagpersoner 
med god kunnskap om veihistorie.  

 Kommunedirektøren er enig i at siktlinjer 
skal vises på plankartet og vil sørge for 
at dette er på plass før planen vedtas.  

Innlandet fylkeskommune i brev av 18.08.2020: 
 Vdr. C1-alternativet; En kontrollplass bør 

lokaliseres med direkte avkjøring til 
hovedvegen, eller i nær tilknytning til et 
kryss. 

 
 
 
 
 

 
 Kontrollplassen er lagt til i C1-

alternativet etter innspill fra Statens 
vegvesen. De fremmet at det er behov for 
kontrollplass, uavhengig av kryssløsning. 
Plassering av kontrollplass er blant annet 
valgt ut fra krav til arealets størrelse. 
Kommunedirektøren deler 
fylkeskommunens oppfatning om at 
kontrollplass bør legges i nærheten av 
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 Fylkeskommunen mener det er riktig at 

alle husene krysses ut/innløses i 
alternativet der arealet reguleres til 
kontrollplass.  

 Ut fra en helhetlig vurdering anbefaler 
fylkeskommunen alternativ C0_R04A. 
Det betyr at Gudbrandsdalschausseen blir 
borte. Hensynet til Pilegrimsleden blir 
imidlertid tilstrekkelig ivaretatt. 
Pilegrimsleden/ Kongevegen er den av 
ferdselsårene her som vurderes å ha den 
høyeste verneverdien. 

 Fylkeskommunen har ingen merknader 
til utvidelsen av planområdet ved 
eiendommene gbnr. 1/43 og 1/45. 

 Fylkeskommunen har ingen merknader 
til ny avkjøring for Hundervegen 644. 

adkomst fra hovedveg, og anser C0-
alternativet som et bedre valg i så 
henseende. 

 Kommunedirektøren deler 
fylkeskommunens vurdering. 

 
 Ut fra en helthetlig vurdering har 

kommunedirektøren kommet frem til 
samme konklusjon som 
fylkeskommunen. På tross av at 
schaussen går tapt blir de andre 
hensynene best ivaretatt ved C0_R04A-
alternativet.  

 
 
 Kommunedirektøren tar 

tilbakemeldingen til orientering. 
 
 Kommunedirektøren tar 

tilbakemeldingen til orientering. 
 

 
Grunneiere på 1/1, 1/3, 1/41, 1/43 og 1/45 i 
brev av 16.08.2020: 
 Grunneierne er av den oppfatning at 

alternativ presentert på bilde 8 ivaretar 
deres private interesser og de trafikale 
hensynene på best måte.  

 Grunneierne bemerker at forslaget til 
kontrollplass trenger en nøye planlegging 
av inn/utkjøring siden dette vil berøre 
naboeiendommene trafikalt og 
støymessig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grunneierne ser det som avgjørende at 

gang/sykkelveien blir opparbeidet i 
forkant av E6-utbyggingen for å sikre 
trygg passasje for myke trafikanter. 

 
 
 
 

 
 
 Kommunedirektøren deler grunneierens 

vurdering av alternativet presentert på 
bilde 8.  

 
 Det er planlagt adkomst til 

kontrollplassen fra E6 via fylkesvegen. I 
C0-alternativet er kontrollplassen 
plassert i nær tilknytning til avkjørsel til 
hovedveg, i tråd med anbefaling fra 
Innlandet fylkeskommune. 
Kommunedirektøren mener adkomsten 
til kontrollplassen i C0-alternativet, også 
med hensyn til naboer, er godt ivaretatt. 
Når det gjelder C1-alternativet vil dette 
medføre en uheldig belastning på 
fylkesvegnettet sammen med de 
konsekvenser det medfører for naboer, 
og mener at C0-alternativet er et bedre 
valg i dette tilfellet.  

 Kommunedirektøren deler grunneiernes 
bekymring for de myke trafikantene, 
også i anleggsperioden. 
Problemstillingen er diskutert med Nye 
Veier som har til intensjon at 
fylkesvegen ikke skal benyttes som 
hverken anleggs- eller omkjøringsveg, og 
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 Det settes stor pris på at den unike 

veihistorien i området kan tas vare på for 
fremtiden. 

dermed ikke gi økt trafikkbelastning på 
fylkesvegen. All erfaring fra tidligere 
vegprosjekter tilsier at det lokale 
vegnettet vil få en økt belastning. For å 
sikre de myke trafikantene vil det bli lagt 
inn som rekkefølgekrav at det skal være 
etablert en gang-/sykkelvegløsning før 
bygge- og anleggsarbeidene kan starte 
opp. 

 Kommunedirektøren verdsetter 
tilbakemeldingen og bemerker at det er 
lagt ned et betydelig arbeid for å ivareta 
de kulturhistoriske verdiene i området.  

 
 
Varsel om oppstart og offentlig ettersyn 
utvidet planområde 

 

NVE i brev av 21.08.2020: 
 For utvidelsen av planområdet har NVE 

ingen merknader, men forutsetter at 
arealet er stort nok i tråd med faglige 
vurderinger. Det forutsettes at skjøtsel av 
skogen løses i planen, juridisk og faglig. 
Det mangler dokumentasjon på dette p.t. 
og NVE opprettholder innsigelse til E6 
Storhove – Øyer frem til slik 
dokumentasjon er fremlagt. Ved 
kommende offentlig ettersyn av 
planutvidelsen vil NVE ved høringen 
vurdere plankart-, planbestemmelser og 
framlagt dokumentasjon på nytt. 

 Det har i etterkant av høringen vært 
dialog med NVE.  Det er utarbeidet 
dokumenter som svarer ut innsigelsen til 
NVE og nye bestemmelser er skrevet. 
Vedrørende kravet til offentlig ettersyn 
er det er presisert fra NVE at dette 
refererer til NVE sitt krav om å se 
reviderte bestemmelser og skjøtselsplan 
før planen sluttbehandles og ikke et krav 
om ny offentlig høring av endringene. 
NVE har vært involvert frem mot 
sluttbehandling.   

Fylkesmannen i Innlandet i brev av 21.08.2020: 
 Fylkesmannen har ingen vesentlige 

merknader til utvidelse av planområdet. 
 Fylkesmannen legger til grunn at revidert 

forslag til planbestemmelser, med 
kommunenes justeringer/endringer, 
oversendes til formell gjennomgang før 
behandling i kommunene. 

 
 Kommunedirektøren tar merknaden til 

orientering. 
 Kommunedirektøren har oversendt 

revidert forslag til Fylkesmannen for en 
formell gjennomgang. Dette er gjort før 
saken ble lagt frem til politisk 
behandling i kommunen. 

Innlandet fylkeskommune i brev av 18.08.2020: 
 For arealene beliggende i Øyer kommune 

har fylkeskommunen ingen merknader til 
utvidelsen av planområdet og tilhørende 
arealformål. Forholdet til automatisk 
fredete kulturminner er avklart, ingen 
slike ble registrert under gjennomført 
befaring.  

 
 Kommunedirektøren tar merknaden til 

orientering. 

Grunneier på 1/1 i brev av 24.08.2020: 
 Grunneier informerer om at aktuelt areal 

består av svært forskjellig geologi, 

 
 Kommunedirektøren tar 

tilbakemeldingen til etterretning. Det er 
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hydrologi og topografi som gjør at 
rasforbyggende tiltak bør differensieres 
og tilpasses de lokale forholdene.  

 Området heter "Svebakkene" noe som 
tilsier at det har vært overflatedyrket 
enten som beitemark eller som 
slåttemark. 

 Det er en bekk i området. Den krysser 
området helt øverst og renner ut nord for 
området, ved Hundervegen 670. Denne 
bekken kan med fordel utbedres for å 
hindre overflatevann i komme inn i det 
rasutsatte området. 

av regulant engasjert konsulenter med 
fagkompetanse på aktuelle fagområder. 
Det vil bli utarbeidet bestemmelser og en 
skjøtselsplan for det aktuelle området; 
dette for å gi E6 tilstrekkelig sikring mot 
ras og skred. 

 

 


