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SAK NR. 121/2019: KOMMENTARER FRA HAFJELL ALPINSENTER AS 

Innledning 

Vi viser til saknr. 97/2019 i kommunestyremøtet 26. september 2019 og vårt brev av 24. 
september 2019. Videre viser vi til saksnr. 121/2019 i innkalling til og dagsorden for 
kommunestyremøtet 24. oktober 2019, og til de saksdokumentene som er offentlig tilgjengelige 
på www.oyer.kommune.no. 

Det vises også til Øyer kommunes politiske reglement punkt 2.6 om at "Rådmannen skal påse at 
de saker som legges fram for folkevalgte organ, er forsvarlig utredet." 

Kommunestyret vedtok 26. september 2019 å sende saksnr. 97/2019 tilbake til 
kommuneadministrasjonen for nærmere avklaring. 

Hafjell Alpinsenter AS (heretter "Hafjell Alpinsenter" ) kan ikke se at administrasjonen har 
foretatt seg noe av betydning for å avklare saken nærmere. Hafjell Alpinsenter tok initiativ til et 
møte med rådmannen kort tid etter forrige kommunestyremøte. Møtet ble avholdt hos 
rådmannen 14. oktober 2019. I møtet fikk Hafjell Alpinsenter tydelige signaler fra rådmannen 
om at behandlingen av saken var utsatt. Det ble ikke ført referatet fra møtet, Hafjell Alpinsenter 
er ikke varslet om at saken likevel skal behandles i kommunestyremøtet 24. oktober 2019, og 
kommunestyret ville ikke hatt kjennskap til møtet om ikke Hafjell Alpinsenter informerte dem i 
dette brevet. 

Hafjell Alpinsenter kan ikke se at saken står i en annen stilling enn ved behandlingen i 
kommunestyremøtet 26. september 2019. Innstillingen fra rådmannen med saksnr. 19/633 har 
en annen ordlyd enn innstillingen i saksnr. 97/2019, men det foreligger ingen ytterligere faglige 
utredninger av betydning for saken. Innspillene som kom fra Hafell Alpinsenter og flere 
kommunestyrerepresentanter ved forrige kommunestyremøte, synes ikke å være vurdert eller 
på annen måte hensyntatt når rådmannen på ny fremmer saken for kommunestyret. 

Hafjell Alpinsenter opplever fremdeles at de ikke får anledning til å gi sitt syn på saken, og at 
saksbehandlingen bærer preg av manglende kontradiksjon. 

På denne bakgrunn vil Hafjell Alpinsenter be kommunestyrets medlemmer om å stemme mot 
rådmannens forslag til vedtak i saksnr. 19/633. 
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Rådmannens oppfølging i etterkant av kommunestyremøtet 26. september 2019 

Rådmannen tok ikke kontakt med Hafjell Alpinsenter i etterkant av forrige kommunestyremøte. 
Daglig leder i Hafjell Alpinsenter, Odd Stensrud, sendte derfor en e-post til rådmannen 30. 
september 2019 og ba om et møte. Dette fordi Hafjell Alpinsenter fortsatt har et Ønske om dialog 
og samarbeid med kommunen om en løsning i saken. Rådmannen hadde først mulighet for et 
møte 14. oktober 2019. Vi viser til: 

Bilag 1: E-postkorrespondanse mellom Odd Stensrud og Ådne Bakke 

I møtet deltok Stensrud og plassjef Tommy Viken fra Hafjell Alpinsenter, og rådmannen og 
jordbruksrådgiver Geir Halvor Vedum fra kommunen. Stensrud ba om at det ble skrevet 
møteprotokoll, men dette ønsket ikke rådmannen. Vi vedlegger imidlertid Stensruds referat til 
undertegnede over hovedpunktene fra møtet 14. oktober 2019: 

Bilag 2: E-post fra Odd Stensrud til Ane Bergo, sendt 19. oktober 2019 

Vi mener det er tre forhold av betydning som fremkom i møtet. For det første Ønsket Hafjell 
Alpinsenter å sende en søknad til kommunen om gjødslingstiltaket, slik at de faktiske forhold i 
saken kunne belyses bedre. Rådmannen mente dette ikke hadde noen hensikt. For det andre 
informerte Stensrud og Viken om at Hafjell Alpinsenter har tatt en prøve av grunnvannet (se 
mer om dette nedenfor). For det tredje fikk Stensrud og Viken et tydelig inntrykk av at 
kommunen hadde bedt Miljødirektoratet og Landsbruksdirektoratet om faglige uttalelser i 
saken, og at saken ikke ville fremmes på ny før uttalelsene forelå. Det ble også gitt forsikring om 
at Hafjell Alpinsenter ville få kopi av uttalelsene straks de forelå. 

Hafjell Alpinsenter har ikke mottatt kopi av den siste e-posten fra Landbruksdirektoratet, og er 
heller ikke varslet om at saken skal opp for kommunestyret i møtet førstkommende torsdag. De 
er kun kjent med at saken skal behandles på ny den 24. oktober 2019 fordi Stensrud selv 
undersøkte sakslisten på kommunens hjemmesider. Det er vanskelig å se hva som er hensikten 
med å unnlate å varsle Hafjell Alpinsenter om at saken - som i stor grad påvirker bedriftens 
virke - nå skal opp til ny behandling. Rådmannens fremgangsmåte fremstår dessverre som 
kritikkverdig og lite tillitsvekkende. 

Innstillingen fra rådmannen 

Hafjell Alpinsenter fastholder sitt synspunkt på saken, slik det kom til uttrykk i vårt brev av 24. 
september 2019, og vil knytte følgende bemerkninger til innstillingen fra rådmannen i 
saksnr.19/633: 

Området er ikke utmark 

Rådmannen står fast på at området hvor det er gjødsla er utmark. 

Hafjell Alpinsenter fastholder at området må likestilles med overflatedyrket mark. Det vises 
blant annet til definisjonen av "overjlatedyrket jord", som fremkommer i vedlegg til rådmannens 
innstilling. Hafjell Alpinsenter kan ikke se hvilke faglige vurderinger som ligger til grunn for 
rådmannens vurdering og konklusjon. I innstillingen fremstår rådmannens vurdering som en 
ren konstatering av et faktum, uten faglige henvisninger eller underlagsdokumentasjon. Hafjell 
Alpinsenter understreker at det aktuelle området ikke er angitt som utmark, og at betydningen 
av rask revegetering av området ikke er vurdert. 

Husdyrgjødsling er ikke alltid forurensning 

Rådmannen slår fast i innstillingen at 
forurensningsloven ,§ 6 første ledd bokstav 1". 

Dette er ikke Hafjell Alpinsenter enig i. 

"husdyrgjødsel anses som forurensning, jf. 
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For det første kan henvisningen til lovteksten virke misvisende. Det som fremkommer av 
forurensningsloven § 6 nr. 1 er at "med forurensning forstås i denne lov tilfØrsel av fast stoff, 
væske eller gass til luft, vann eller i grunnen som er eller kan være til skade eller ulempe for 
miljøet." 

Husdyrgjødsel kan anses som forurensing, men hvorvidt gjødsling i et konkrete tilfelle faller inn 
under forbudet i forurensningsloven § 6 beror på en konkret vurdering. Det vises blant annet til 
rådmannens egen henvisning i innstillingen til forurensningsloven § 8 første ledd nr. 1, som slår 
fast at vanlig forurensning fra jordbruk er tillatt. Området hvor gjødsla er spredt grenser til 
naturområder der beitedyr ferdes, og således med avsetning av naturlig husdyrgjødsling. 

Hafjell Alpinsenter reagerer på at rådmannen fastslår at gjødslinga er forurensning, uten å ha 
foretatt en konkret vurdering av de faktiske omstendighetene i saken. 

Det minnes herunder om uskyldspresumsjonen - enhver skal anses uskyldig til det motsatte er 
bevist - som er et av de mest grunnleggende prinsippene i norsk strafferett, jf. EMK art. 6 nr. 2, 
jf. Grunnloven § 96 annet ledd. Uskyldspresumsjonen gjelder også for foretak, jf. straffeloven § 
27 første ledd. Hafjell Alpinsenter opplever at rådmannen nærmest fastslår at foretaket har 
brutt forurensningsloven og må straffes. 

Det vises også til e-posten fra Miljødirektoratet av 18. september 2019, hvor direktoratet skriver 
at den "miljømessige betydningen" ved gjødslinga bør vurderes av kommunen, før den beslutter 
om den skal anmelde forholdet. Rådmannen slår fast i innstillingen at "det er en stor fare for 
avrenning til blant annet vassdrag, vannkilder og annen vegetasjon" og at gjødslinga 
representerer en "vesentlig forurensningsfare", men vi kan ikke se hvilke faglige vurderinger som 
ligger til grunn for disse konklusjonene. Som nevnt ovenfor har Hafjell Alpinsenter tatt 
vannprøver i brønnen i fjellandsbyen. PrØvetakingen og analysen er foretatt av VestfoldLAB AS. 
Den foreløpige analysen av vannprøven viser at det ikke er konstanter noen avvik ved verdiene i 
grunnvannet, sammenlignet med tidligere vannprøver. Hafjell Alpinsenter vurderer å følge opp 
med flere vannprøver utover høsten. 

Behovet for hurtig avgjørelse 

Hafjell Alpinsenter forstår ikke hvorfor rådmannen skriver i innstillingen at det er "viktig å 
reagere raskt" i saken. 

Ordføreren uttalte under forrige kommunestyremøte at behandlingen av saken ikke haster. 
Rådmannen har fastslått at det ikke er anledning for Hafjell Alpinsenter å rette opp i forholdet. 
Likeså kan ikke Hafjell Alpinsenter se at kommunens administrasjon reagerte særlig raskt i tiden 
fra saken kom opp i juli 2019, og frem til rådmannen sendte sin innstilling til kommunestyret i 
forkant av møtet 26. september 2019. Det er også uklart for Hafjell Alpinsenter hva rådmannen 
har foretatt seg siden forrige kommunestyremøte, foruten å delta i møtet som Hafjell 
Alpinsenter initierte. 

Det er vanskelig å se hvorfor det haster å behandle saken i førstkommende kommunestyremøte. 
Rådmannen burde gitt Hafjell Alpinsenter mulighet til å uttale seg. I stedet fremmes saken nok 
en gang uten varsel til Hafjell Alpinsenter, og Hafjell Alpinsenters kontradiksjon er atter en gang 
etterlatt til et brev fra undertegnede som er utarbeidet innenfor knappe tidsmarginer. 

Det er alternativer til politianmeldelse 

I innstillingen skriver rådmannen at det "eneste virkemiddelet som kan benyttes i denne saken 
fremgår av forurensningsloven kapittel 10, og er delegert til politiet". 

Hafjell Alpinsenter mener at kommunen har handlingsalternativer i saken, som ikke er 
tilstrekkelig utredet. Hafjell Alpinsenter ha r foreslått at de sender søknad til kommunen om 
tiltaket. Videre er Hafjell Alpinsenter som nevnt villige til å foreta ytterligere vannprøver i 
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områdene, og eventuelt iverksette andre tiltak for å undersøke om grunnforholdene er påvirket. 
Hafjell Alpinsenter var, som tidligere påpekt, ikke klar over at spredning av husdyrgjødsel er et 
tiltak som bør forhåndssøkes, men er klar over dette nå og vil selvsagt ikke iverksette lignende 
tiltak uten kommunens godkjenning i framtiden. 

Saksbehandlingen - øvrige bemerkninger 

Hafjell Alpinsenter ser seg også nødt for å knytte enkelte kommentarer til rådmannens 
saksbehandling. 

For det første mener Hafjell Alpinsenter det er alvorlig at rådmannen ga klart uttrykk for at 
saken ikke skulle behandles i førstkommende kommunestyremøte, og at rådmannen ventet på 
faglige utredninger fra Miljødirektoratet og Landsbruksdirektoratet som Hafjell Alpinsenter 
skulle få innsyn i. Det etterlatte inntrykket i møtet 14. oktober 2019 var at rådmannen skulle 
holde Hafjell Alpinsenter informert om sakens framdrift. Vi gjentar at Hafjell Alpinsenter ikke 
fikk tilsendt e-posten fra Bjørn Huso i Landbruksdirektoratet, og at rådmannen ikke har 
informert dem om at saken står på sakslisten til møtet 24. oktober 2019. 

I forrige kommunestyremøte uttalte rådmannen at det hadde vært telefonkontakt med 
Miljødirektoratet, og at direktoratet hadde endret den oppfatningen som kom til uttrykk i e-
posten fra Helga Gunnarsdottir den 18. september 2019. I innstillingen i saksnr. 19/1633 
skriver rådmannen nå i uthevet skrift at Miljødirektoratet over telefon har gitt "sterkt uttrykk" 
for at saken skal følges opp. Det er også henvist til telefonkontakt med Fylkesmannen. Hafjell 
Alpinsenter har bedt om innsyn i sakens dokumenter, men har ikke sett noen referater fra de 
nevnte telefonsamtalene. Det understrekes at Hafjell Alpinsenter i utgangspunktet har tillit til 
rådmannen og at opplysninger som kommer derfra er korrekte. Det er imidlertid umulig for 
Hafjell Alpinsenter å utøve kontradiksjon mot disse refererte samtalene. Hafjell Alpinsenter har 
ingen informasjon om hvem som har deltatt i telefonsamtalene, hva som har vært premissene 
for rådene som er gitt, og eventuell øvrig kontekst rundt telefonsamtalene. Det minnes om at 
kommunen, som et forvaltningsorgan, er forpliktet til å ivareta god forvaltningsskikk. 
Saksbehandlingen skal være transparent og etterprøvbar. Henvisningen til telefonsamtaler i 
rådmannens innstilling er oppsiktsvekkende, og neppe i tråd med god forvaltningsskikk. 

Hafjell Alpinsenter reagerer også på ordlyden i rådmannens innstilling. Saken omtales som "en 
av de alvorligste forurensningssakene vi har hatt i Øyer kommune". Det er naturlig nok vanskelig 
for Hafjell Alpinsenter å føre en fornuftig argumentasjon mot påstanden, men vi viser til at 
husdyrgjødsel er mye brukt på landbruksområdene i kommunen, samt at det er mange beitedyr 
i området. 

Det er samtidig uheldig at rådmannen ikke har vurdert den konkrete, miljømessige betydningen 
av forholdet, også med hensyn til de foreløpige analyseresultatene av vannprøvene. Rådene fra 
Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet gir videre liten veiledning i den foreliggende saken, 
fordi (1) rådene er knappe og generelt utformet, (2) direktoratene har ikke sett 
saksdokumentene, og (3) rådene er bygget på forutsetningen om at husdyrgjødsla er spredt i 
utmark. Hafjell Alpinsenter fastholder at det kunne vært en god løsning i saken at de søker 
kommunen om tiltaket. Det vises igjen til rådmannens plikt til å sørge for at saken er forsvarlig 
utredet, jf. kommunens politiske reglement punkt 2.6. 

Anmodning om å stemme mot forslaget 

Hafjell Alpinsenter anmoder med dette kommunestyrets medlemmer om å stemme mot 
rådmannens forslag til vedtak. 

Vi ber om at dette brevet distribueres til samtlige kommunestyrerepresentanter snarest mulig, 
slik at de har anledning til å sette seg inn i Hafjell Alpinsenters syn på saken før det kommende 
møtet i kommunestyret. 

L_1887765/1 17531-501 www.kvale.no 



Med vennlig hilsen 
KVALE ADVOKATFIRMA DA 

Ane Bergo 
Advokat 

Vedlegg 

-5-

 

L_1887765/1 17531-501 www.kvale.no 



Kvale Advokatfirma DA 

Ane Bergo Bilag I 

Fra: Odd Stensrud <odd@hafjellkvitfjell.no> 
Sendt: tirsdag 1. oktober 2019 11:42 
Til: Ådne Bakke 
Emne: SV: Hafjell 

Hei igjen, 

Da satser vi på mandag 14.10 kl 14.00 
Vi kommer bort til rådhuset. I tillegg til undertegnede deltar Tommy Viken. 

Med vennlig hilsen 
Odd Stensrud 
Dagligleder 
Tlf: 41915611 

alpinco 
• ■=. oD -,O 

Hafjell KVITFJELL 

Fra: Ådne Bakke <adne.bakke@oyer.kommune.no> 
Sendt: 30. september 2019 15:01 
Til: Odd Stensrud <odd@hafjellkvitfjelkno> 
Emne: Re: Hafjell 

Jeg kan ikke møte på de to dagene du nevner på grunn av lønnsforhandlinger i kommunen. 

Jeg kan mandag 14.10.19 etter kl. 13.00 og onsdag 16.10.19 etter kl. 13.30. 

Ådne Bakke, rådmann. 

Sendt fra min iPad 

30. sep. 2019 kl. 12:23 skrev Odd Stensrud <odd@hafiellkvitfielkno>: 

Hei 

Viser til sak vedrørende spredning av husdyrgjødsel i øvre del av Hafjell som ble behandlet i 

kommunestyret 26.september. 

Fra Hafjell Alpinsenter sin side har vi ønske om å kunne få gjennomført et møte med deg og 

saksbehandler på landbrukskontoret for en nærmere gjennomgang av hele saken. 

Vi er opptatt av å få ryddet opp i forholdet ovenfor kommunen og omgivelsene ellers, og få lagt 

dette bak oss. 

Håper du ser positivt på dette, og at det lar seg gjennomføre å finne et møtetidspunkt med det 

første. 

Tillater meg å foreslå et par mulige tidspunkt: 
- Onsdag 9.okt kl 14, eller 



Torsdag 10.okt kl 14. 

Med vennlig hilsen 
Odd Stensrud 
Dagligleder 
Tlf: 41915611 
<image001.jpg> 



Kvale Advokatfirma DA 

Ane Bergo Bilag 

Fra: Odd Stensrud <odd@hafjellkvitfjell.no> 

Sendt: lørdag 19. oktober 2019 11:16 

Til: Ane Bergo 

Kopi: Tommy Viken 

Emne: Spredning av husdyrgjødsel i Hafjell 

Hafjell Alpinsenter tok i etterkant av kommunestyremøte 26.sept, der nevnte sak ble behandlet, et initiativ til et 

møte med Rådmann og saksbehandler på landbrukskontoret. 

Følgende henvendelse ble sendt til Rådmannen den 30.sept: 

Viser til sak vedrørende spredning av husdyrgjødsel i Øvre del av Hofjell som ble behandlet i kommunestyret 

26.september. 

Fra Hafjell Alpinsenter sin side har vi Ønske om å kunne få gjennomført et møte med deg og saksbehandler på 

landbrukskontoret for en nærmere gjennomgang av hele saken. 

Vi er opptatt av å få ryddet opp i forholdet ovenfor kommunen og omgivelsene ellers, og få lagt dette bak oss. 

Håper du ser positivt på dette, og at det lar seg gjennomføre å finne et møtetidspunkt med det første. 

Møtet ble avholdt på Rådmannens kontor den 14.okt kl 14.00 

Tilstede fra Øyer kommune: Rådmann Ådne Bakke(ÅB), jordbruksrådgiver Geir Halvor Vedum fra landbrukskontoret. 

Fra Hafjell Alpinsenter: Plassjef Tommy Viken, daglig leder Odd Stensrud(OS) 

Hafjell Alpinsenter sin oppsummering av møtet: 

OS anmodet innledningsvis om at det ble ført en protokoll til møtet. 

ÅB ga klart uttrykk for at han som Rådmann ikke hadde noe handlingsrom for å diskutere saken med Hafjell 

Alpinsenter. ÅB orienterte videre om at det ikke er opp til Øyer kommune å etterforske det 

administrasjonen mener er et lovbrudd. Det vil være opp til politiet å eventuelt innlede en etterforskning. 

(Vi fikk her en forståelse for at det ikke ble vurdert som hensiktsmessig fra kommunens sin side å føre en 

protokoll fra møtet, noe som heller ikke ble gjort) 

OS orienterte kort om Hafjell Alpinsenter sine synspunkt i saken, med utgangspunkt i brev fra Kvale 

advokatkontor. Hafjell alpinsenter har stilt seg uforstående til at kommunen forbereder en sak for 

kommunestyret, med en så alvorlig innstilling, uten at det har vært noen dialog med alpinsenteret i forkant. 

Hafjell alpinsenter mener det er en rekke forhold i administrasjonen sin saksframstilling som med fordel 

kunne vært bedre belyst hvis det hadde vært en dialog mellom alpinsenteret og kommunen. OS ga fra 

Hafjell sin side uttrykk for at den faglige utredningen som ligger til grunn fra kommunen ikke kan vurderes 

som fullstendig, der en heller ikke kan se at uttalelser fra miljødirektoratet samsvarer med kommunens 

vurderinger. OS stilte seg undrende til at det fra kommunens side legges opp til en skjerpet vurdering som 

alpinsenteret ikke kan se er i tråd med innhentede ekspertuttalelser. OS ga også her uttrykk for at 

alpinsenteret mener saksbehandler legger føringer i sin kommunikasjon med myndighetene, og i 

saksframstillingen, som det ikke finnes dekning for. 

OS foreslo at Hafjell alpinsenter nå sender inn en søknad i etterkant på tiltaket. Dette for bedre å kunne 

belyse faktiske forhold, og de vurderinger som alpinsenteret har lagt til grunn som vil være avvikende i 

forhold til kommunens vurderinger. I etterkant av gjødselspredningen er det ikke registrert noe spredning av 

gjødsel utover opparbeidet areal, eller forurensning, som Hafjell er kjent med. OS orienterte her om at det 

fortatt vannprøve av vannet i grunnvannsbrønn i Hafjell fjellandsby, uten at det her er registrert avvik i 

forhold til tidligere vannprøver. ÅB mente her at det ikke ville ha noen hensikt å sende inn en slik søknad. 

ÅB orienterte om at det hadde vært ny telefonisk kontakt med miljødirektoratet og 

landbruksdepartementet, der det skulle komme nye utredninger til saken. OS ba om å få innsyn i disse 



utredningene så fort kommunen hadde mottatt disse. ÅB bekreftet at disse ville bli oversendt så fort de var 

mottatt. 
AB og vedum mente at det ville ta noe tid før disse utredningene forelå, slik at saken til kommunestyret 

med all sannsynlighet ville bli utsatt. ÅB ga her uttrykk for at nevnte utredninger ville tas til følge i saken. 

OS anmodet avslutningsvis på nytt om at kommunen burde vurdere en søknad fra alpinsenteret som et 

nyttig underlag for saken. ÅB ga her uttrykk for at kommunen ikke kunne nekte alpinsenteret å sende inn en 

slik søknad. 

- Møtet ble avsluttet. 

Med vennlig hilsen 

Odd Stensrud 

Dagligleder 

Tlf: 41915611 

alpinco 
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Hafjell KVITFJELL 
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