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Møte i  Kommunestyret den 23.05.2019 - Sak: 46/19 
 
Steinar Grimsrud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som grunneier på strekningen. Steinar 
Grimsrud fratrådte. Ordfører fremmet forslag om at Steinar Grimsrud erklæres inhabil i behandlingen 
av saken. Ordførerens forslag ble vedtatt med 23 stemmer mot 1 stemme (SP). Saken er vurdert etter 
kommuneloven § 40 og forvaltningsloven §6 2.ledd. 
Anne Braastad Lie tiltrådte. 
 
COWI orienterte om status og framdrift i saken. 
Ordfører orienterte om planprogrammet. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende endringsforslag fra Øyer SP: 
«Trafikkutredningen på sidevegene, kommunale og fylkeskommunale veger som blir berørt ved en 
E6-utbygging, skal gjennomføres. Det må også på plass en oversikt over avbøtende tiltak med hensyn 
til trafikksikkerhet for alle utreda alternativer.  
Tilleggspunkt 
Øyer kommune gjennomfører en egen konsekvensutredning for Øyer sentrum og bolig- og 
næringsområder i tilknytning til sentrum. Denne konsekvensutredningen skal blant annet omhandle 
de økonomiske konsekvensene en ev. utbygging av E6 vil kunne ha for Øyer kommune og 
samfunnsmessige konsekvenser. Utredningen gjennomføres når dette er hensiktsmessig.» 
 
Jon Halvor Midtmageli (SP) gjentok forslagene fra Øyer SP som ble nedstemt i Planutvalget: 
«Følgende alternativ ønskes utredet i tillegg til de som er nevnt i planprogrammet: 
Alternativ F: Firefeltsveg veg med utvidelse mot øst. 
Alternativ G: Firefeltsveg med utvidelse mot vest».  
 
Arne Finn Brekke (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Planutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.  
Avsnitt 1: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Avsnitt 2: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Avsnitt 3: 
Ved alternativ avstemming mellom Planutvalgets innstilling og Øyer SP sitt endringsforslag ble Øyer 
SP sitt forslag enstemmig vedtatt. 
Tilføyelse av nytt punkt: Øyer SP sitt tilleggspunkt falt med 15 stemmer (10 AP, 4 H) mot 10 stemmer 
(8 SP, 1 SV, 1 KrF). 
Avsnitt 4: 
Planutvalgets innstilling falt med 15 stemmer (10 AP, 4 H) mot 10 stemmer (8 SP, 1 SV, 1 KrF). 
Øyer SP sitt tilleggsforslag alternativ F falt med 15 stemmer (10 AP, 4 H) mot 10 stemmer (8 SP, 1 SV, 
1 KrF). 
Øyer SP sitt tilleggsforslag alternativ G falt med 15 stemmer (10 AP, 4 H) mot 10 stemmer (8 SP, 1 SV, 
1 KrF). 
Avsnitt 5: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Avsnitt 6: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak i Kommunestyret: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for E6 
Storhove-Øyer, datert 29.4.2019, med følgende presisering. 
 

- Ang. Alternativ A og B: 
Alternativ A og B omfatter utbygging av firefelts motorveg med 110 km/t til ca. 1 km sør for 
Granrudmoen.  
 

Øyer kommune støtter kravet fra Fylkesmannen i Innlandet, side 36 i oppsummeringen av 
høringsinnspillene og ber om at sentrumsutviklingen i Øyer må inkluderes som et utredningstema, jfr. 
Øyer kommunes vedtak. Valg av kryssløsning er en viktig premiss for blant annet sentrumsutvikling. 
 
Trafikkutredningen på sidevegene, kommunale og fylkeskommunale veger som blir berørt ved en E6-
utbygging, skal gjennomføres. Det må også på plass en oversikt over avbøtende tiltak med hensyn til 
trafikksikkerhet for alle utreda alternativer. 
 
Det ønskes at Nye Veier tegner opp en løsning med 110 km/t firefelts vei gjennom Øyer 
Sentrum/Granrudmoen ref. brev datert 06.05.19. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift og konsekvensutredning slik at det videre planarbeidet skal skje 
i tråd med forskrift for konsekvensutredninger. 
 
Steinar Grimsrud tiltrådte. Anne Braastad Lie fratrådte. 
 


