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Høring - Nye Veier AS - E6 Roterud - Storhove - Søknad om utslippstillatelse
for midlertidige anleggsarbeider
Nye Veier AS søker om utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider for prosjektet E6
Roterud – Storhove. Statsforvalteren ber om uttalelse til søknaden fra Lillehammer og Gjøvik
kommuner innen 5. september 2021.
Vi ber om at kommunen legger saksdokumentene ut til offentlig gjennomsyn f.eks. på servicetorget,
og gjerne informerer om dette via kommunens internettside. Statsforvalteren vil legge
søknadsdokumentene på egen nettside og sørge for kunngjøring av søknaden i Gudbrandsdølen
Dagningen og Oppland Arbeiderblad.
Alle kan sende innspill og kommentarer til søknaden. Innspillene sendes Statsforvalteren i Innlandet
innen 5. september 2021.
Søknaden
Vi viser til vedlagte søknad fra Nye Veier AS datert 30. april 2021, sist revidert 02. juli 2021.
Nye Veier AS søker om utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider for prosjektet E6 Roterud Storhove som blant annet innebærer driving av tunnel.
Søknaden omfatter:



Utslipp/avrenning fra tunneldriving (Vingnestunnelen, ca. 4,2 km lang), rigg- og
anleggsområder samt utfyllinger og terrengarrondering
Mudring og utfylling av masser i Lågen og Mjøsa

Utslipp fra anleggsfasen vil blant annet 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.
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I tillegg skal man håndtere overflatevann fra blant annet byggegroper og anleggs- og riggområder.
Dette omfatter også avrenning fra betongarbeider og gravearbeider.
Anleggsvirksomheten vil kunne påvirke mindre vassdrag/bekker og verneområdet i Lågendeltaet,
samt føre til utslipp i Mjøsa. For prosjektet blir det nødvendig å fylle ut masser i Lågen og Mjøsa.
Totalentreprenør skal utarbeide et detaljert overvåkningsprogram, som skal utføres for å kunne
dokumentere vannkvaliteten i bekker/elver som kan tenkes å bli påvirket av anleggsarbeidene.
Det opplyses i søknaden at arbeidene med E6 Roterud – Storhove er planlagt med oppstart Q4 2021
og med ferdigstillelse av veganlegget høsten 2025.
Saksgang
Søknaden sendes nå på høring med frist 5. september 2021. Eventuelle høringsuttalelser vil bli
oversendt Nye Veier AS for kommentarer.
Vedtak til utslippstillatelse etter forurensningsloven vil ikke bli gjort før reguleringsplan er godkjent
og vedtatt i Lillehammer og Gjøvik kommuner og det foreligger vedtak om dispensasjon fra forskrift
om fredning av Lågendelta naturreservat.
Utkast til utslippstillatelse vil gå i kopi til kommunen og eventuelt andre som har sendt inn
høringsuttalelse før Statsforvalteren gjør et endelig vedtak. Vedtaket vil kunne påklages av de med
rettslig klageinteresse.
Ber om uttalelse
Statsforvalteren ber om en uttalelse fra kommunen til søknaden innen 5. september 2021. 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.
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Innlandet fylkeskommune, post@innlandetfylke.no
Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer, firmapost@nina.no
Norsk institutt for vannforskning (NIVA), post@niva.no
Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver, fmopohs@statsforvalteren.no
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Region Øst, nve@nve.no
Mattilsynet Region Øst, postmottak@mattilsynet.no
Statens vegvesen Region Øst, firmapost@vegvesen.no
Lågen Fiskeelv SA, post@laagen-fiskeelv.no
Forum for natur og friluftsliv Innlandet, innlandet@fnf-nett.no
Gudbrandsdal Sportsfiskeforening (GSFF), per@gsff.no
Lågendeltatets venner, tordahl@online.no
NJFF Oppland, oppland@njff.no
Naturvernforbundet, lillehammer@naturvernforbundet.no
Norsk ornitologisk forening (NOF), nof@birdlife.no
Nye Veier AS v/Knut Roland, knut.roland@nyeveier.no
Norconsult AS v/ Øistein Preus Hveding, Oistein.Preus.Hveding@norconsult.com
Norconsult v/Monica Bernhardsen, Monica.Bernhardsen@norconsult.com

Vedlegg:

Utslippssøknad datert 02.07.2021
Rapp-mil-004_Forundersøkelser Lågendeltaet og vannforekomster
Rapp-plp-006_Massedisponeringsplan

