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Høring - Nye Veier AS - E6 Storhove - Øyer - Søknad om utslippstillatelse i 
anleggsfase 

Nye Veier AS søker om utslippstillatelse for anleggsfasen av prosjektet E6 Storhove – Øyer. 
Fylkesmannen ber om uttalelse til søknaden fra Lillehammer og Øyer kommune innen 1. 
november 2020. 
 
Vi ber om at kommunen legger saksdokumentene ut til offentlig gjennomsyn f.eks. på servicetorget, 
og gjerne informerer om dette via kommunens internettside. Fylkesmannen vil legge 
søknadsdokumentene på egen nettside og sørge for kunngjøring av søknaden i Gudbrandsdølen 
Dagningen. 
 
Alle kan sende innspill og kommentarer til søknaden. Innspillene sendes Fylkesmannen i Innlandet 
innen 1. november 2020. 
 
Søknaden 
Vi viser til vedlagte søknad fra Nye Veier AS datert 16. september 2020.  
 
Nye Veier AS søker om utslippstillatelse for anleggsfasen av prosjektet E6 Storhove - Øyer som blant 
annet innebærer driving av tunnel (Fåbergtunnelen). 
 
Søknaden omfatter: 
 

 Utslipp av vann fra riggområder og anleggsvann fra dagsone, inkludert verksted og 
vaskehaller 

 Utslipp av vann fra driving av Fåbergtunnelen (ca. 2700 m) 
 
Utslipp fra anleggsfasen vil i stor grad omfatte tunnelvann (rent lekkasjevann fra tunnelen og 
produksjonsvann fra borerigg). Tunnelvannet vil kunne inneholde partikler, nitrogen, høy pH, rester 
fra oljeprodukter, evt. tungmetaller og rensemidler fra anleggsmaskiner. Tunnelvannet skal renses 
før utslipp. 
 



  Side: 2/2 

I tillegg vil det være enkelte utslippspunkter i forbindelse med anleggsvann fra dagsonen inklusiv 
riggområder.  
 
Det opplyses i søknaden at arbeidene med E6 Storhove - Øyer vil pågå over en periode på 3 år med 
en forventet anleggsstart i 2021. 
 
Saksgang 
Søknaden sendes nå på høring med frist 1. november 2020. Eventuelle høringsuttalelser vil bli 
oversendt Nye Veier AS for kommentarer. Deretter vil Fylkesmannen utarbeide et utkast til tillatelse 
og forhåndsvarsle et vedtak. Dette vil gå i kopi til kommunen og eventuelt andre som har sendt inn 
høringsuttalelse før Fylkesmannen gjør et endelig vedtak. Vedtaket vil kunne påklages av de med 
rettslig klageinteresse. 
 
Ber om uttalelse 
Fylkesmannen ber om en uttalelse fra kommunen til søknaden innen 1. november 2020. Vi ønsker 
spesielt å vite om kommunen har informasjon om 

 tiltaket kan gjøre det vanskelig å oppnå mål om god økologisk og god kjemisk tilstand i 
vannforekomsten, jf. vannforskriften § 4-6. 

 forekomst av sårbare dyre- og plantearter i området, jf. naturmangfoldloven § 8. 
 andre planlagte aktiviteter som kan påvirke økosystemer i området, jf. naturmangfoldloven § 

10. 
 andre lokale forhold som vi bør ta hensyn til når vi avgjør søknaden, knyttet til helse og miljø, 

reguleringsplaner, interesser i området, naboer eller annet. 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Pedersen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Marte Hveem Igeltjørn 
senioringeniør 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Mottakerliste: 
Lillehammer kommune    
Øyer kommune    

 
Kopi:   Nye Veier AS v/Knut Roland, knut.roland@nyeveier.no 

Asplan Viak AS v/ Nina Syversen, Nina.Syversen@Asplanviak.no 
  Lågen Fiskeelv SA, rune@inatur.no 
  Forum for natur og friluftsliv Innlandet, innlandet@fnf-nett.no 
  Gudbrandsdal Sportsfiskeforening (GSFF), per@gsff.no 
  NJFF Oppland, oppland@njff.no 
  Naturvernforbundet, lillehammer@naturvernforbundet.no 
  Norsk ornitologisk forening (NOF), nof@birdlife.no 
 
 
Vedlegg:  Utslippssøknad datert 16.09.2020 
  Forundersøkelser overflatevann Storhove – Øyer, datert 11.09.2020
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