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REVIDERING AV PLANGEBYR 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: 153  
Arkivsaksnr.: 20/869     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
17/20 Formannskapet 24.03.2020 
 
 
Vedlegg: 
Reviderte plangebyr for 2020 av 8. mars 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Gebyrregulativ for 2020 
Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer 
(selvkostforskriften) 
 
Sammendrag: 
På bakgrunn av at selvkostforsrkiften er endra, og for å prøve å unngå at selvkostområdet 
plan skal belaste det kommunale driftsregnskapet, foreslår kommunedirektøren at gebyrene 
for plan økes, slik det fremkommer i reviderte plangebyr av 8. mars 2020. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret fastsatte gebyrregulativet for 2020 ved behandling av budsjett for 2020 og 
økonomiplan 2020-2023 i sitt møte 12. desember 2019. Ny Forskrift om beregning av samlet 
selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften) trådte i kraft 
01.01.2020. Selvkostforskriften er endra, og en av de viktigste endringene gjelder gebyr 
innen selvkostområdene for plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven. 
Endringen medfører at det ikke er tillatt å fremføre underskudd fra ett år til neste. Unntak er 
om underskuddet kan dekkes av fond avsatt av tidligere års overskudd. 
 
Selvkostområdet plan har gått med underskudd i flere år, og det er ikke midler på fond. Det 
er framførbart underskudd fra de siste årene. Grunnen er at det har kommet færre planer til 
første gangsbehandling enn budsjettert de siste årene. Det har vært mange planer til 
oppstart, men mange har ikke kommet frem til behandling enda. 
 
Vurdering: 
På bakgrunn av endringen i selvkostforskriften kan ikke selvkostområdet for plan gå med 
underskudd i 2020, uten at det vil måtte dekkes inn av kommunale driftsmidler. På bakgrunn 
av dette mener kommunedirektøren at gebyrene for plan må heves noe mer enn økningen 
som ble lagt inn ved budsjettbehandling i høst. Da ble gebyrene øket i tråd med deflator, og 
ikke noe annet. 
 
Kommunedirektøren foreslår å heve gebyrene med inntil 15 %, ut fra gebyrene i 2019. 
Gebyret for reguleringsplaner inntil 10 daa heves mindre enn andre gebyr. Slike små 
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reguleringsplaner fremmes gjerne av regulanter med mindre økonomiske muskler. 
Kommunedirektøren ser at det kan være grunner til å skjerme disse noe. Samtidig er det slik 
at også i små planer kan det være mye arbeid med blant annet overvann og andre krevende 
tema. 
 
Gebyret skal gjenspeile det arbeidet kommunen har med reguleringsplanen frem til den blir 
lagt ut på 1. gangs høring og offentlig ettersyn. Arbeidet med dette har gått vesentlig opp de 
siste årene. Særlig på grunn av ekstra fokus på flom og overvannshåndtering. 
Kommunedirektøren mener det er innenfor selvkostforskriften å heve satsene. 
Kommunedirektøren har samtidig fokus på å skille mellom det som skal inngå i selvkost, og 
det som ikke kan inngå. Ved avslutning av 2019, ble noe lønn ompostert fra selvkost til det 
kommunale driftsregnskapet, for å nettopp å hensynta dette. 
 
Kommunedirektøren ser at det er forskjell på regulanter, med tanke på hvor mye arbeid det 
er med en plan fram mot 1. gangsbehandling. Noen regulanter tar lite hensyn til krav 
kommunen setter, noe som medfører mye ekstraarbeid for administrasjonen. Andre 
regulanter fremmer planer som det er mindre arbeid med. For å ha mulighet for å 
differensiere gebyrene noe, slik at de regulantene som gjør en god jobb slipper å betale 
unødig høye gebyrer fordi andre regulanter ikke får utarbeidet like gode planforslag, foreslår 
kommunedirektøren at det kan gis inntil 50 % høyere gebyr for planforslag som må sendes i 
retur, som generelt har dårlig kvalitet, eller som medfører ekstra arbeid for administrasjonen. 
Kommunedirektøren vil presisere at et slikt påslag skal benyttes forsiktig, og helst innenfor et 
påslag på 10-25 % 
 
Det foreslå ikke så store endringer for gebyrene for dispensasjoner. 
 
For å hindre at det blir spekulasjoner med gebyret, ved at planer blir hasteinnsendt frem til 
gebyrene blir vedtatt 2. april, foreslår kommunedirektøren at virkningstidspunktet blir satt til 
1. mars. Det har ikke kommet inn planforslag etter 1. mars og frem til dette skrives, så det er 
ikke slik at dette vil rammet innkomne planforslag. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar endrede gebyr for planer i tråd med reviderte plangebyr av 8. mars 
2020. Virkningstidspunktet settes til 1. mars 2020. 
 
De endrede gebyrene legges ut til offentlig ettersyn frem kommunestyremøte 2. april. 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
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ØKNING AV FESTEAVGIFT PÅ GRAV I ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 231 D40  
Arkivsaksnr.: 20/664     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
18/20 Formannskapet 24.03.2020 
 
 
Vedlegg: 
Økning av festeavgift på grav – sak 04/20 i Øyer og Tretten kirkelige råd 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Etter forslag fra Øyer og Tretten kirkelige råd rår kommunedirektøren kommunestyret til 
å øke festeavgiften med kr 100 pr grav pr år, til kr 300 pr grav pr år gjeldende fra 01.01.2020. 
Det foreslås også at festeavgift på grav innarbeides i kommunens gebyrregulativ f.o.m. neste 
budsjettbehandling. Sistnevnte sikrer en vurdering av avgiften hvert år. 
 
Saksutredning: 
Øyer og Tretten kirkelige råd (ØTkr) vedtok i sak 04/20 den 29.01.2020, å tilrå overfor 
kommunestyret å øke festeavgiften på grav. Vedtaket er oversendt kommunen til 
behandling den 25.02.2020.  
 
Gravferdsloven § 21, 2. ledd: 
«Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter 
forslag fra fellesrådet». 
 
Festeavgift på grav i Øyer kommune ble økt med kr 50,- pr grav pr år til kr 100 pr grav pr år i 
2003, og økt med kr 100 pr grav pr år til kr 200 pr grav pr år i 2005. Det har fra 2005 til 2020 
ikke vært økning i avgiften. 
 
ØTkr sine utgifter til drift av kirkegårdene består av lønnsutgifter for kirketjenerne, i 2020 
beregnet til kr 548.000. Vedlikeholds- og driftsutgifter kommer i tillegg. Festeavgiften er i 
2020 budsjettert med kr 400.000, forutsatt at alle betaler og ingen sier opp gravstedet. I 
tillegg kommer eventuelle nye festede graver. Avgiften kan ikke være høyere enn utgiftene 
ved drift av kirkegårdene. Ved å øke festeavgiften til kr 300 pr grav pr år vil beregnet inntekt 
øke til kr 597.000, dette er innenfor ØTkr sine samlede utgifter til drift av kirkegårdene. 
 
Til sammenligning har Lillehammer en festeavgift på kr 290 pr grav pr år i 2020. De regulerer 
summen hvert år i samsvar med deflatoren (veid gjennomsnitt av lønns- og prisvekst). 
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ØTkr tilrår at festeavgiften for gravsted legges inn i kommunens gebyrregulativ og blir 
vurdert for prisjustering hvert år.  
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren registrerer at ØTkr sin økonomiske situasjon er anstrengt, det er 
nødvendig å utnytte de inntektsmuligheter som finnes. Slik kommunedirektøren ser det er 
dette et nødvendig tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen. Det har vært vurdert 
hvorvidt ny avgift kan gjøres gjeldende fra 01.01.2020. I og med at det ikke er sendt ut 
regninger for 2020 enda (gjøres høsten 2020) mener kommunedirektøren at dette er 
holdbart. Kirkevergen bekrefter dette i mail 06.03.2020. Etterat formannskapets innstilling 
foreligger (møte 17.03.), kunngjøres forslaget på kommunens og ØTkr sin hjemmeside. 
Kommunestyret behandler saken i møte 14.05..  
 
På lik linje med andre gebyrer og betalingssatser som kommunestyret vedtar, mener 
kommunedirektøren det er hensiktsmessig å legge festeavgiften inn i kommunens 
gebyrregulativ. Dette sikrer en vurdering av avgiften hvert år og den politiske behandlingen 
inkl offentlig utlegging av innstillingen overfor kommunestyret, blir ivaretatt på en effektiv 
måte.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling:  
1. Kommunestyret vedtar på grunnlag av tilråding fra Øyer og Tretten kirkelige råd, å øke avgiften 

for feste av gravsted i Øyer kommune fra kr 200 til kr 300 pr år, gjeldende fra 01.01.2020. 
2. Kommunestyret vedtar på grunnlag av tilråding fra Øyer og Tretten kirkelige råd, at festeavgiften 

for gravsted i Øyer kommune innarbeides i kommunens gebyrregulativ. 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
 



  Sak  19/20 

Side 7 av 31  

SØKNAD OM STØTTE TIL VI-BYGG/ARENABYGG I HAFJELL NASJONALANLEGG 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 20/872     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
19/20 Formannskapet 24.03.2020 
 
 
Vedlegg: 
1) Presentasjon av Vi-Bygg 
2) Søknad om støtte til Vi-bygg 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Hafjell Nasjonalanlegg søker Øyer kommune om støtte på kr. 500 000 til å oppføre nytt 
arenabygg. 
Kommunedirektøren er positiv til søknaden, men legger fram saken til kommunestyret med 
tre ulike innstillinger. 
 
Saksutredning: 
Styret i Hafjell Nasjonalanlegg søker Øyer kommune om støtte på kr. 500 000 til å oppføre 
nytt arenabygg. 
 
Bakgrunnen for søknaden er at det i 2021 skal arrangeres Para VM Vinter. 
Nasjonalanlegget jobber sammen med Stiftelsen VI som er hovedsponsor for arrangementet. 
 
Arenabygget vil markere at Nasjonalanlegget også er til for parautøvere. Bygget vil i 
hovedsak bestå av lager, kontor, møterom, sekretariat, garderober og sosiale rom for 
utøvere. 
 
Vurdering: 
Det er viktig for nasjonalanlegget at det framstår med et tilbud for alle. Paraidretten er i 
utvikling og Norge er ett av foregangslandene innen feltet og vi har over tid gjort oss 
bemerket med gode internasjonale prestasjoner. 
 
Et senter for Paraidretten vil gjøre at nasjonalanlegget har flere bein å stå på og det er god 
reklame for Øyer og Norge. 
 
Tidshorisonten er meget krevende for prosjektet. Anlegget må stå klart til januar 2021 da VM 
arrangeres i februar.  
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Som nevnt velger kommunedirektøren å legge fram en innstilling på tre alternativer i saken, 
sjøl om det fra administrasjonen synes riktig å gi støtte til arenabygget. 
 
 
Kommunedirektørens alternative forslag til innstilling: 
1) Øyer kommunestyre støtter VI-bygget, arenabygg i Hafjell Nasjonalanlegg, med  

kr. 500 000. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond. 

2) Øyer kommunestyre støtter VI-bygget, arenabygg i Hafjell Nasjonalanlegg, med  

kr. 300 000. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond. 

3) Øyer kommunestyre avslår søknaden om støtte til nytt arenabygg i Hafjell Nasjonalanlegg. 

 
 
Ådne Bakke  
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL Å OPPRETTHOLDE LYSLØYPE I MUSDALEN 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 20/300     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
20/20 Formannskapet 24.03.2020 
 
 
Vedlegg: 
Øyer-Tretten Idrettsforening: Søknad om tilskudd til å opprettholde lysløype i Musdalen 
mottatt 31.01.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2016 – 2025, tidligere handlingsprogram (Prosjektet 
er tildelt ordinære spillemidler i 2017). 
 
Sammendrag: 
Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI) søker om kr 50.000 i tilskudd til å opprettholde lysløype i 
Musdalen. Omsøkt sum utgjør 6,9 % av investeringen på kr 724.750. I saksutredningen 
synliggjøres anleggssituasjonen for ØTI-skigruppa, det er mange anlegg som skal 
vedlikeholdes og driftes.  
 
Omsøkt tiltak er miljømessig riktig (overgang til laveffekt LED-armatur), driftsutgiftene 
reduseres på sikt og det legges ned en stor frivillig innsats både i prosjektet og i driften av 
anlegget. Anlegget er viktig i et folkehelseperspektiv. Kommunedirektøren konkluderer etter 
en helhetlig vurdering, med å rå kommunestyret til å bevilge omsøkte sum.  
 
Saksutredning: 
Søknaden fra ØTI 
Tiltak som planlegges gjennomført 
Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI) søker om tilskudd – kr 50.000 - til å opprettholde lysløype i 
Musdalen, søknaden er mottatt 31.01.2020. Lysløypa eies og driftes av ØTI sammen med 
Tretten Skiskytterlag. Gjennom grunneieravtaler som gjelder til 2055 har ØTI og Tretten 
Skiskytterlag rett til å bruke grunnen. Lys i lysløypa skal oppgraderes, alle PCB-holdige 
armaturer blir byttet ut med laveffekt LED-armatur. Miljømessig vil dette ha en positiv effekt, 
og det vil på sikt være økonomisk lønnsomt for ØTI. Det vil bli ryddet litt skog og kjørt ut litt 
masse for å bedre løypetraseen, det vil i tillegg bli foretatt noen endringer i traseen for å 
bedre profilen på løypa. Planen er oppstart av arbeidet 15.08.2020, ferdig oppgradert 
15.10.2020. 
 
Ordinære spillemidler ble tildelt i 2017. Grunnet manglende finansiering er det søkt om 
utsettelse på bruk av spillemidler, utsettelsen gjelder til høsten 2020. Anlegget ble gitt 
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (IFFG) i forbindelse med søknaden i 2015 (gyldig i to 
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år). Ny ordning om IFFG trådte i kraft 1. juni 2019, men har ikke tilbakevirkende kraft. Ny 
IFFG må følgelig foreligge før oppstart av oppgraderingen.   
 
Kostnadsramme og finansiering 
Anlegget er kostnadsberegnet til kr 724.750. Tildelte spillemidler til anlegget er kr 337.375 og 
egenkapital og dugnad utgjør kr 237.375. Det er søkt sparebankstiftelsen DNB om kr 100.000, 
svar kommer i april. Omsøkt tilskudd fra Øyer kommune utgjør 6,9 % av totalkostnaden. 
 
Anleggssituasjonen for ØTI – skigruppa 
ØTI-ski er ei gruppe med stor aktivitet, og som er ansvarlig for flere større arrangement i 
løpet av året. Gruppa har tilgang til flere gode anlegg. ØTI-ski er i underkant av 70 aktive 
medlemmer og har fire skianlegg til disposisjon for sin aktivitet; Mosetertoppen Skianlegg, 
nærmiljøanlegg på Øyer idrettspark, Mosjordet nærmiljøanlegg og Musdalen Skianlegg. 
Utover disse anleggene ligger Skeikampen skiarena (internasjonale mål) ca 11 km unna 
anlegget i Musdalen. Tretten skiskytterlag står som spillemiddelsøker på skiskytteranlegget 
på Skei og er andelseier i anlegget.   
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren ser noen utfordringer når det gjelder antallet skianlegg. Spørsmålet er 
hvorvidt det er bærekraftig å opprettholde inklusive investere i, så mange anlegg der 
avstandene er begrenset. Mosjordet nærmiljøanlegg ligger svært sentralt i Tretten sentrum, 
anlegget har en anbefalt beliggenhet i forhold til idrettspolitiske retningslinjer for plassering 
av nærmiljøanlegg. Dersom dagens løype bindes sammen med runden bort til Klukkerjordet 
vil løypa bli i overkant av 2 km og med en løypeprofil som er mer egnet som nærmiljø- og 
rekrutteringsanlegg enn dagens nærmiljøanlegg. Skianlegget i Musdalen består av klubbhus, 
lysløype, stadionflate og standplass med skyteskiver for skiskyttere. Skiskytteranlegget ble 
oppgradert med støtte fra spillemidler i 2010. Anlegget ligger høyere i terrenget enn 
Mosjordet og er derfor et mer snøsikkert alternativ. Beliggenheten gjør imidlertid at bruken 
utenom organisert aktivitet, begrenses. Anlegget er dermed ikke det beste alternativet med 
tanke på rekruttering og bruk på dagtid.  
 
Det er forutsatt stor egeninnsats i prosjektet, omsøkt beløp til Øyer kommune utgjør en 
forholdsvis liten del – 6,9 % - av investeringen på kr 724.750. Kommunedirektøren er med 
utgangspunkt i antallet skianlegg i kommunen usikker på sin innstilling. Det krever stor 
innsats å vedlikeholde anlegg og kravene til kvalitet på anleggene blir stadig større. 
Det er et spørsmål hvorvidt det hadde vært mer hensiktsmessig å oppgradere Mosjordet 
nærmiljøanlegg. ØTI har imidlertid prioritert lysløypa i Musdalen og Kommunedirektøren har 
ikke kjennskap til hva det innebærer av investeringer å ruste opp Mosjordet nærmiljøanlegg.   
  
Omsøkt tiltak er ved overgang til laveffekt LED-armatur, miljømessig riktig, driftsutgiftene 
reduseres på sikt og det legges ned en stor frivillig innsats både i prosjektet og i driften av 
anlegget. Uansett beliggenhet er anlegget viktig i et folkehelseperspektiv.  
 
Kommunestyret har to valg: 
 Alternativ A: Bevilge omsøkte kr 50.000 eventuelt en lavere sum. Midlene kan i tilfelle bevilges 

fra fond idrettsarrangement. Saldoen er på kr 168.000 og settes i tilfelle ned til kr 118.000. 
 Alternativ B: Avslå søknaden under henvisning til antallet anlegg som skal vedlikeholdes og 

driftes.  
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Etter en helhetlig vurdering rår kommunedirektøren kommunestyret til å bevilge omsøkte kr 
50.000.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret bevilger tilskudd kr 50.000 til å opprettholde lysløype i Musdalen. 
2. Tilskuddet finansieres ved overføring fra fond idrettsarrangement. 
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
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KAPITALFORHØYELSE I HAFJELL NASJONALANLEGG AS OG HAFJELL IDRETT AS 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 20/76     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
21/20 Formannskapet 24.03.2020 
 
Vedlegg: 

1. Handlingsplan – avtaler og kapital Hafjell Nasjonalanlegg  
2. Avtale om overdragelse av fordring, mellom Hafjell Alpinsenter AS og Øyer kommune 
3. Avtale om konvertering av investeringsbidrag i Hafjell Nasjonalanlegg AS, mellom 

Hafjell Nasjonalanlegg AS, Hafjell Alpinsenter AS, Hafjell Idrett AS, Norges Skiforbund 
og Øyer kommune 

4. Avtale om finansiering av Hafjell Idrett AS, mellom Norges Skiforbund og Øyer 
kommune 

5. Avtale om overdragelse av fordring, mellom Hafjell Idrett AS og Øyer kommune 
6. Avtale om overdragelse av fordring, mellom Hafjell Idrett AS og Norges Skiforbund 
7. Redegjørelse etter aksjelovens § 3-8 fra styret i Hafjell Idrett AS – vedrørende avtale 

om overtakelse av fordring mot Hafjell Nasjonalanlegg AS fra Øyer kommune 
8. Redegjørelse etter aksjelovens § 3-8 fra styret i Hafjell Idrett AS – vedrørende avtale 

om overtakelse av fordring mot Hafjell Nasjonalanlegg AS fra Norges Skiforbund 
9. Redegjørelse etter aksjelovens § 10-2 fra styret i Hafjell Idrett AS – vedrørende 

verdsettelse av innskudd i annet enn penger ved kapitalforhøyelse 
10. Redegjørelse etter aksjelovens § 10-2 fra styret i Hafjell Nasjonalanlegg AS – 

vedrørende verdsettelse av innskudd i annet enn penger ved kapitalforhøyelse 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. KS-sak 66/14 Finansiering av Øyer kommunes bidrag til Hafjell Nasjonalanlegg. 
2. KS-sak 4/15 Nasjonalanlegg for alpine, tekniske disipliner - avtaleverk  
3. Oppgjør av fordring, mellom Hafjell Alpinsenter AS og Norges Skiforbund 

 
Sammendrag: 
Saken beskriver saksgang og avtaleverk for å gjennomføre tidligere planlagt kapitalforhøyelse 
i Hafjell Nasjonalanlegg AS og Hafjell Idrett AS.  
 
Saksutredning: 
For å gjennomføre tidligere planlagt kapitalforhøyelse i Hafjell Nasjonalanlegg AS og Hafjell 
Idrett AS er det utarbeidet en handlingsplan, vedlegg 1.  
 

Bakgrunn  
I 2015 stiftet Øyer kommune og Norges Skiforbund selskapet Hafjell Idrett AS, der partene 
eier 50 % hver. Hafjell Idrett AS og Hafjell Alpinsenter AS stiftet deretter selskapet Hafjell 
Nasjonalanlegg AS, der Hafjell Idrett AS eier 50,1 % og Hafjell Alpinsenter AS eier 49,9 %.  
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Ved stiftelsen av Hafjell Nasjonalanlegg AS inngikk Hafjell Alpinsenter AS, Norges Skiforbund 
og Øyer kommune en avtale om den nærmere finansieringen av Hafjell Nasjonalanlegg. Hver 
av partene forpliktet seg til å bidra til en langsiktig finansiering av investeringene i Hafjell 
Nasjonalanlegg AS med et samla beløp på 22,8 millioner kr, fordelt på følgende måte:  
 

1. Øyer kommune med 14 millioner kr, hvorav 6,8 millioner kr skulle utbetales umiddelbart og 
det resterende beløpet på 7,3 millioner skulle betales som et løpende årlig tilskudd, med 
minimum 0,5 millioner årlig.  

2. Hafjell Alpinsenter med 15 millioner kr. 
3. Norges Skiforbund med 1 million.  

 
Det ble avtalt at partene på et seinere tidspunkt skulle avklare hvorvidt de ulike bidragene 
skulle skytes inn i Hafjell Nasjonalanlegg AS som egenkapital eller langsiktig lån. Finansiering 
ved opprettelsen av nasjonalanlegget ble foretatt via Hafjell Alpinsenter AS, og derfor står 
det samlede beløp som partene skulle bidra med per dags dato som gjeld i regnskapet til 
Hafjell Nasjonalanlegg, med Hafjell Alpinsenter AS som kreditor.  
 
Som del av Øyer kommunes finansiering av sitt bidrag til Hafjell Nasjonalanlegg AS, solgte 
kommunen sine aksjer i Hafjell Alpinsenter AS til Alpinco AS. Det ble avtalt at kjøpesummen 
på 6,8 millioner skulle benyttes som del av Øyer kommunes bidrag til langsiktig finansiering 
av Hafjell Nasjonalanlegg AS. Hafjell Alpinsenter AS forskutterte anleggskostnader for Hafjell 
Nasjonalanlegg AS tilsvarende kjøpesummen av aksjene. Øyer kommune har per dags dato 
en fordring på Alpinco AS på 6,8 millioner, og et krav fra Hafjell Nasjonalanlegg på 6,8 
millioner.  
 
Gjennom avtaleverket som nå er utarbeidet (vedlegg 2), vil Hafjell Alpinsenter AS overta 
Øyer kommunes krav på utbetaling av kjøpesummen for salg av aksjer i Hafjell Alpinsenter AS 
mot Alpinco AS på 6,8 millioner. Videre overtar Øyer kommune 6,8 millioner av Hafjell 
Alpinsenter AS sin fordring mot Hafjell Nasjonalanlegg AS. 

 
Bidraget fra Norges Skiforbund ble utbetalt til Hafjell Alpinsenter AS, som deretter benyttet 
beløpet til dekning av kostnader for Hafjell Nasjonalanlegg AS. Norges Skiforbund har fram til 
nå hatt et krav mot Hafjell Alpinsenter AS på 1 million kr.  

Konvertering av finansieringsbidrag til egenkapital 
For å konvertere tidligere gitte finansieringsbidrag på til sammen 22,8 millioner til kapitalfor-
høyelse i Hafjell Nasjonalanlegg AS, er det utarbeidet forslag til avtale mellom Hafjell 
Nasjonalanlegg AS, Hafjell Alpinsenter AS, Hafjell Idrett AS, Norges Skiforbund og Øyer 
kommune, vedlegg 3. Partene forplikter seg gjennom denne avtalen til følgende:  
 

1. Øyer kommune forplikter seg til å overdra sin fordring på 6,8 millioner kr mot Hafjell 
Nasjonalanlegg AS til Hafjell Idrett AS (vedlegg 4 og 5).  

 
2. Norges Skiforbund forplikter seg til å overdra sin fordring på 1 million kr mot Hafjell 

Nasjonalanlegg AS, til Hafjell Idrett AS (vedlegg 4 og 6).  
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3. Norges Skiforbund og Øyer kommune forplikter seg til å besørge at Hafjell Idrett AS, 
etter overtakelse av det samlede krav på 7,8 millioner kr, benytter hele beløpet til 
kapitalforhøyelse i Hafjell Nasjonalanlegg AS. 
 

4. Hafjell Alpinsenter AS forplikter seg til å samtykke i at hele den omtalte fordringen på 
15 millioner kr som selskapet har mot Hafjell Nasjonalanlegg AS benyttes til kapital-
forhøyelse i Hafjell Nasjonalanlegg AS, ved at 7 768 860 betales for pålydende og nye 
aksjer og 7 231 140 betales som overkurs.  

 
Vurdering: 
Ved opprettelse av nasjonalanlegget ble det avtalt at partene på et seinere tidspunkt skulle 
avklare hvordan den enkeltes bidrag til den langsiktige finansieringen skulle behandles. Det 
er nå enighet om at gitte finansieringsbidrag på 22,8 millioner skal benyttes til kapitalforhøy-
else i Hafjell Nasjonalanlegg AS sin egenkapital. Vedlagt handlingsplan og avtaleverk regu-
lerer gangen i dette. 
 
For Øyer kommunes del vil dette medføre at Hafjell Alpinsenter AS overtar kommunens krav 
på utbetaling av kjøpesummen for salg av aksjer i Hafjell Alpinsenter AS mot Alpinco AS. 
Videre overtar Øyer kommune 6,8 millioner av Hafjell Alpinsenter AS sin fordring mot Hafjell 
Nasjonalanlegg AS. 
 
Kommunen skal deretter overføre sin fordring mot Hafjell Nasjonalanlegg AS på 6,8 millioner 
til Hafjell Idrett AS. Oppgjør for denne overdragelsen skal skje ved at det gjennomføres en 
kapitalforhøyelse i Hafjell Idrett AS. Øyer kommune vil ved kapitalforhøyelsen få oppgjør for 
sitt krav på vederlag gjennom å motta 1 000 aksjer i Hafjell Idrett AS. Kommunen betaler kr 1 
million for nye aksjer, mens det resterende beløpet på 5,8 millioner betales i form av 
overkurs for de samme aksjene. Eierforholdet i Hafjell Idrett mellom Øyer kommune og 
Norges Skiforbund vil være uendret etter gjennomføring av kapitalforhøyelsen. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret gir tilslutning til kapitalforhøyelse i Hafjell Nasjonalanlegg AS og Hafjell 
Idrett AS, som skissert i vedlegg 1.  

2. Kommunestyret godkjenner avtale om overdragelse av fordring mellom Hafjell Alpinsenter 
AS og Øyer kommune, jfr. vedlegg 2. 

3. Kommunestyret godkjenner avtale om konvertering av investeringsbidrag i Hafjell 
Nasjonalanlegg AS, jfr. vedlegg 3. 

4. Kommunestyret godkjenner avtale om finansiering av Hafjell Idrett AS, mellom Norges 
Skiforbund og Øyer kommune, jfr. vedlegg 4. 

5. Kommunestyret godkjenner avtale om overdragelse av fordring, mellom Hafjell Idrett AS og 
Øyer kommune, jfr. vedlegg 5. 

6. Kommunedirektøren gis fullmakt til budsjettjusteringer som følge av omtalte transaksjoner.  
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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ØKONOMIREGLEMENT ØYER KOMMUNE - REVIDERING 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 145 &00  
Arkivsaksnr.: 20/74     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
22/20 Formannskapet 24.03.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kommunedirektørens forslag til revidert økonomireglement Øyer kommune 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 3/18 Økonomireglement Øyer kommune 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår revidering av økonomireglementet som ble fastsatt for Øyer 
kommune i 2017. Endringene gjelder tilpasning til ny kommunelov med forskrift, tidspunkt 
for økonomirapportering til politisk nivå, samt årshjul for investeringsbudsjett.  
 
Saksutredning og vurdering: 
Gjeldende økonomireglement for Øyer kommune ble utarbeidet i 2017 og vedtatt i KS-sak 
3/18. Kommunedirektøren tilrår at det foretas en mindre revidering av reglementet.  
 
Av endringer i forhold til gjeldende reglement foreslås at investeringsbudsjett og fireårig 
investeringsplan vedtas av kommunestyret i juni året før budsjettåret. Dette begrunnes med 
at det vil være en mer hensiktsmessig fordeling av budsjettarbeidet gjennom året.  Ved å 
vedta investeringsplan tidligere i budsjettprosessen kan driftsmessige konsekvenser 
innarbeides på en bedre måte. Investeringsreglementet vil bli revidert i henhold til dette.  
 
Videre foreslås at økonomirapportering til politisk nivå skal skje per tertial, i stedet for per 
kvartal. Dette med bakgrunn i en helhetsvurdering av det økonomiske årshjulet, med fordel-
ing av økonomiske saker til politisk behandling gjennom året. Kommunedirektørens vurde-
ring er at tertialrapportering vil gi bedre budsjettstyring gjennom året, med «ferskere» 
rapporteringsgrunnlag til politisk nivå, og mulighet for å vedta iverksetting av tiltak. 
 
I tillegg til disse endringene er reglementet oppdatert i forhold til ny kommunelov med 
økonomiforskrift, samt administrativ organisering i kommunen.     
 
Endringer i reglementet er markert med rødt.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar revidert økonomireglement for Øyer kommune i henhold til 
vedlegg. 
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2. Økonomireglementet gjelder fra dato for kommunestyrevedtak. 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL PLAN- OG MILJØUTVALGET 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/986     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
23/20 Formannskapet 24.03.2020 
 
 
Vedlegg: 
Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å 
begrense spredning av Covid-19: 
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/nytt-om-
fjernmoter-i-folkevalgte-organer/ 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 15/20, fjernmøte 17.03.2020 – Delegering av myndighet fra kommunestyret til 
formannskapet. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok enstemmig å delegere all myndighet som kan delegeres jfr. 
Kommuneloven til Formannskapet i fjernmøte 17.03.2020. 
 
I utgangspunktet må vi strengt prioritere hvilke saker som settes på dagsorden i 
unntakstilstanden vi er inne i. 
 
For at vi skal være mest mulig operative så er det hensiktsmessig å delegere midlertidig 
myndighet til Plan- og miljøutvalget som i dag ligger hos Kommunestyret. 
 
Administrasjonen vil forslå å delegere full myndighet i saker som gjelder motorferdsel i 
utmark og ikke-prinsipielle dispensasjonssaker – det vil si enklere dispensasjonssaker. I tillegg 
er det hensiktsmessig å delegere saker som gjelder konsesjon og fradeling. 
 
  
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret delegere midlertidig, dog ikke lenger enn til 01.05.2020, 
beslutningsmyndighet til Plan- og miljøutvalget i alle saker som omhandler 
motorferdsel i utmark, etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag sine 
bestemmelser. 

2. Kommunestyret delegerer midlertidig, dog ikke lenger enn til 01.05.2020, 
beslutningsmyndighet til å avgjøre alle ikke-prinsipielle dispensasjonssaker etter Plan 
og bygningslovens bestemmelser. 

3. Kommunestyret delegerer midlertidig, dog ikke lenger enn til 01.05.2020, 
beslutningsmyndighet til å avgjøre saker som omhandler konsesjon etter 
Konsesjonslovens bestemmelser. Likeså delegerer kommunestyret midlertidig, dog 

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/nytt-om-fjernmoter-i-folkevalgte-organer/
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/nytt-om-fjernmoter-i-folkevalgte-organer/
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ikke lenger enn til 01.05.2020, beslutningsmyndighet til å avgjøre fradelingssaker 
etter Jordlovens bestemmelser. 

4. Hvis kommunen går over til normal drift/tilstand innen 01.05.2020 trekkes delegering 
umiddelbart tilbake. 

 
 
Ådne Bakke  
Kommunedirektør 
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POLITISK OG ADMINISTRATIVT SAMARBEID OM UTFORDRINGER INNEN DEMOGRAFI, 
OPPVEKST OG HELSE 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 20/349     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
24/20 Formannskapet 24.03.2020 
 
 
Vedlegg: 
Brev til Øyer kommune fra Øyer Arbeiderparti datert 09.03.2020 
  
Saksutredning:  
Øyer kommunestyret behandlet sak 9/20 i møte 20.02.2020. Følgende vedtak ble vedtatt 
med 12 mot 9 stemmer, der AP og H stemte mot: 
1.Kommunestyret ber kommunedirektøren om å etablere et samarbeid mellom politikere og 
administrasjon for å jobbe med og for økonomisk bærekraftige leveranser nå og i framtida 
innen områdene demografi, oppvekst og helse.  

 
2. Arbeidet skal inngå i kommunens daglige plan- og budsjettarbeid hvor faste arbeidsmøter 
med politisk nivå skal inngå. Hensikten med møtene er samhandling om  
politiske mål og strategier gjennom deling for å finne praktiske, gode og økonomisk 
bærekraftige løsninger for kommunen alene eller sammen med andre.   
 
3. Samarbeidet organiseres som arbeidsmøter i forkant av formannskapsmøter med 
medlemmene i formannskapsmøtene som de politiske representantene. 
Ordfører/varaordfører leder møtet.     
 
4. Arbeidet skal så langt det er mulig kobles til kommunens plan og strategiarbeid. 
 
I bakkant av møtet har kommunen mottatt en begjæring om lovlighetskontroll fra AP sin 
kommunestyregruppe. 
 
Saken legges fram for kommunestyret for en bekreftelse på vedtaket eventuelt at vedtaket 
blir endret. 
 
Hvis vedtaket opprettholdes vil saken bli sendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
Saken legges fram uten innstilling. 
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NY FØRSTEGANGSBEHANDLING 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201809  
Arkivsaksnr.: 18/2465     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
25/20 Formannskapet 24.03.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. KST-sak 115/19 
2. Plankart C0 10.03.2020 
3. Plankart C1 10.03.2020 
4. Plankart RS01, 10.03.2020 for C0 
5. Plankart RS01, 10.03.2020 for C1 
6. Planbestemmelser 10.03.2020 
7. Planbeskrivelse, 10.03.2020 
8. Temakart Øyer kommune, 28.02.2020 
9. E6 Storhove – Øyer, KU Landskapsbilde. 16.08.2019 
10. E6 Storhove – Øyer, KU Naturmangfold. 16.08.2019 
11. E6 Storhove – Øyer, KU Naturressurser. 16.08.2019 
12. E6 Storhove – Øyer, KU Friluftsliv / by- og bygdeliv. 16.08.2019 
13. E6 Storhove – Øyer, KU Kulturarv. 16.08.2019 
14. E6 Storhove – Øyer, Fagrapport ROS. 16.08.2019  
15. E6 Storhove – Øyer, Fagrapport anleggsgjennomføring. 28.02.2020 
16. E6 Storhove – Øyer, Fagrapport massedisponeringsplan. 28.02.2020 
17. E6 Storhove – Øyer, Fagrapport estetisk oppfølgingsplan. 28.02.2020 
18. E6 Storhove – Øyer, Fagrapport støy. 28.02.2020 
19. E6 Storhove – Øyer, Fagrapport ytre miljø (YM-plan). 28.02.2020 
20. E6 Storhove – Øyer, Prissatte konsekvenser.  16.08.2019 
21. E6 Storhove – Øyer, Fagrapport trafikk og trafikksikkerhet. 16.08.2019 
22. E6 Storhove – Øyer, Fagrapport lokal og regional utvikling. 16.08.2019 
23. E6 Storhove – Øyer, Fagrapport luftforurensing. 16.08.2019 
24. Rapport Skred AS, 08.02.2019 
25. Rapport Skred AS, 12.03.2019 
26. Notat Skred AS, 28.02.2020 

 
Vedlegg med grønn skrift er endret etter sist behandling i Øyer kommune, eller er helt nye. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 Tegningshefte 16.08.2019 
 Fagrapport prissatte konsekvenser, datert 16.08.2019 
 Støykart for C0 og C1 samt nullalternativ med og uten støyskjerm målt i 1,5 og 4 

meters høyde, datert 28.02.20 
 Varsel om oppstart, datert 19.02.19  
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 Oppsummering høringsuttalelser fra Lillehammer sitt første offentlige ettersyn 
28.02.2020 
 

 
Sammendrag: 
Øyer kommune har på nytt mottatt planforslag for detaljreguleringsplan for E6 Storhove – 
Øyer etter at kommunestyret behandlet det forrige planforslaget i oktober 2019. 
Planforslaget legger til rette for 4-felts motorveg på strekningen fra Øyer grense til 
Hunderfossen. Nytt er at fv. 2522 er innregulert med en hensynssone for båndlegging, jf. pbl 
§ 11-8 [3] d). Båndleggingen er gjort for å sikre at det kan realiseres en gang- og sykkelveg 
langs fv. 2522. 
 
Kommunedirektøren finner at planforslaget har en tilstrekkelig kvalitet for å kunne legges ut 
til første gangs høring/offentlig ettersyn.  
 
Saksutredning: 
Kommunedirektøren legger til grunn at samlet saksfremstilling for forrige behandling, KST-
sak 115/19, danner grunnlag for bakgrunnskunnskap til dette saksfremlegget. 
Saksframlegget er vedlagt. 
 
Siden forrige politiske behandling er mye av materialet omarbeidet. Omarbeidingen har både 
vært etter innspill fra Øyer og Lillehammer kommuner, men også på bakgrunn av regionale 
myndigheters merknader og innsigelser til planforslaget i Lillehammer kommune.  
 
Alle plandokumenter som er datert i 2019 inneholder beskrivelser av alle alternativer som i 
2019 var til vurdering. I planmaterialet fra 2020 er det forsøkt å sortere slik at alternativer 
som ikke er arbeidet videre med, har fått en underordnet plass i dokumentene eller er tatt 
ut.  
 
I det videre omtales kun forhold som dekkes av plankartene C0 og C1.  
 
FORSLAGSSTILLER: 
Detaljreguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Asplan Viak AS på vegne av 
Nye Veier AS.  
 
Asplan Viak har videreført og evt. supplert plandokumenter som opprinnelig ble ført i pennen 
av COWI AS. 
 
Planstatus i området fremgår av planbeskrivelsen. 
 
PLANENS FORMÅL: 
Formålet med planarbeidet er å detaljregulere firefelts motorveg fra Øyer grense i sør til 
Hunderfossen i nord.  
 
PLANPROSESS – MEDVIRKNING: 
Tidligere medvirkning fremgår av KST-sak 115/19. Etter at Lillehammer la ut planmaterialet til 
offentlig ettersyn, og fikk flere innsigelser fra regionale myndigheter, har det vært utstrakt 
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dialog med offentlige myndigheter og kommunene for å finne gode løsninger på 
innsigelsesgrunnlaget. Det har ikke vært noe mer medvirkning med allmenheten.  
 
OM PLANFORSLAGET: 
Planforslaget er svært omfattende. To alternative plankart, bestemmelser, planbeskrivelse 
og ROS-analyse, en rekke KU-rapporter og temarapporter. I tillegg har det i sluttfasen blitt 
utarbeidet plankart for fareområdet sør i planen.  
 
Planbeskrivelsen gir en helhetlig beskrivelse av tiltaket og en sammenfatning av 
konsekvensutredningene og temarapportene. Det vises til denne for å få en viss oversikt over 
planforslaget. Det vil være for omfattende å beskrive alle plandokumentene i saksframlegget, 
så under følger en kort sammenfatning av de mest sentrale temaene. 
 
Planavgrensningen 
Planavgrensningen inkluderer vegarealet, samt tilgrensende arealer i ulik utstrekning. Noe av 
sidearealene er regulert til varige deponiområder for anleggets masseoverskudd. Nytt er at 
også fv. 2522 (tidligere fv. 312) er inntatt i plankartene med en hensynssone for båndlegging, 
jf. pbl § 11-8 [3] d). Nye Veier har til hensikt å regulere inn en gang- og sykkelveg på 
strekningen for å etterkomme politisk krav fra Øyer kommune. 
 
Området som reguleres er vesentlig mindre, både i lengde og bredde, enn arealet som ble 
varslet ved oppstart. Plangrensen tar utgangspunkt i tiltaket, i tillegg til å ta med nødvendige 
arealer til rigg-, anleggs og deponiområder. Videre reguleres det inn et større område med 
faresone ras. For å få fleksibilitet i planen er det regulert inn annen veggrunn i tilknytning til 
vegformål. 
 
Tiltaket 
I Lillehammer kommune bytter E6 og fv. 2522 plassering i forhold til dagens situasjon. Dette 
medfører at fv. 2522 fra Øyer grense blir liggende på østsiden av E6. I Øyer kommune 
planlegges E6 som en breddeutvidelse av dagens E6 trase fra Ensby og nord til Hunderfossen. 
Vegen skal dimensjoneres for 110 km/t, og Statens vegvesens vegnormaler legges til grunn. 
Kryssløsning er den vesentligste forskjellen på plankartene. C0 har kryss på Ensby, med 
forslag til kontrollplass i tilknytning til krysset. C1 medfører at Ensbykrysset opphører og at et 
halvkryss etableres ved Midtskog, der det blir av- og påkjøringsramper for trafikk til/fra sørlig 
retning. 
 
Endringer i formål 
Planen gir noe fleksibilitet til entreprenøren når det gjelder lokalisering av midlertidige 
områder for rigg, anlegg og deponi i byggefasen. I nytt planforslag er det strammet inn hvor 
det kan anlegges permanente deponier og hvor det tillates knusevirksomhet. Det åpnes kun 
for knusevirksomhet sør i Tverrslaget og vest for E6 på Ensby, se # 202 og # 208 i 
plankartene.  
 
Konsekvensvurdering (KU) 
Det er gjennomført KU for planforslaget som inkluderer alternativer som ikke er videreført. 
De ulike alternativene som KU omtaler er A, B, C0 og C1. A og B vurderte strekningen fra Øyer 
grense til Mosåa. Disse alternativene ble forkastet. C0 og C1 har lik lengde men ulike 
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kryssløsninger.  KU-rapportene viser at ny E6 gir både positive og negative konsekvenser for 
ulike deltema, sammenlignet med dagens situasjon.  
Alle KU-rapportene har relativt like konklusjoner for traséalternativene C0 og C1, foruten om 
KU-rapport for landskap. Ved et eventuelt halvkryss på Midtskog vil dette gi konsekvenser for 
det visuelle inntrykket, både med fjern- og nærvirkning. 
 
Det er utarbeidet en ROS-analyse for planforslaget som vurderer sannsynlighet og 
konsekvens for ulike tema og foreslår avbøtende tiltak der dette ses som nødvendig. 
 
Tematiske rapporter og planer 
Det er i tillegg til KU laget en rekke temarapporter/fagrapporter. Noen av disse er reviderte 
til denne fremleggelsen.   
 
Fagrapport støy beskriver skjerming av støyfølsom bebyggelse (boliger) med langsgående 
skjermer/voller langs vegen. Det foreslås skjerming (skjerm eller voll) i 4 og 5 m høyde. Der 
det ikke oppnås ønsket effekt med slike tiltak, må lokale skjermingstiltak vurderes. 3 
boligeiendommer ligger i rød støysone uten skjermingstiltak i plankartet, og må gis lokale 
skjermingstiltak i hht. T-1442/16.  
 
Fagrapport luftforurensning konkluderer at det ikke er boliger langs C0 og C1 alternativet i 
Øyer kommune som kommer over grenseverdier. 
 
Fagrapport for lokal og regional utvikling viser at C0 og C1 er så godt som likestilt med hensyn 
til effekt på lokal og regional utvikling. Kryssløsning C1 vil avlaste lokalvegen ved at trafikk 
knyttet til hytteutvikling sør for Hafjell i liten grad vil kjøre på lokalvegen. Dette er positivt for 
myke trafikanter som benytter lokalvegen. Rapporten tar utgangspunkt i de arealformål som 
ligger i vedtatte planer. 
 
Trafikkanalysen konkluderer med at vegen vil ha god kapasitet etter utbyggingen og at 
trafikksikkerheten vil øke. Valg av kryssløsning (C0 og C1), samt plassering av bom vil påvirke 
trafikken på lokalvegen.  
 
Plan for ytre miljø (YM-plan) er omarbeidet på bakgrunn av innsigelser og dialog med 
kommunene. YM-plan omfatter alle forhold som er tilknyttet ytre miljø, inkludert tema som 
overvann, flom, skred, forurensning og andre potensielle miljøulemper. Flere av tiltakene i 
planen er trukket inn i planbestemmelsene.  
 
Plan for massedisponering og -anleggsfasen viser forslag til hvordan masseoverskudd 
midlertidig og permanent kan løses, og hvordan man kan gjennomføre anleggsarbeidet. Plan 
for estetisk oppfølging setter krav til utforming av det visuelle inntrykket av veganlegget og 
sidearealene. Denne er også vesentlig omarbeidet på bakgrunn av innsigelser fra regionale 
myndigheter. 
 
Nye veier sin anbefaling (s. 113) inntas under: 
«Nye Veier stiller seg positiv til begge de forelagte planalternativene i Øyer kommune, 
alternativ C0 og C1, og lar det derfor være opp til Øyer kommune å velge det alternativet som 
bygger best opp om ønsket utvikling i kommunen. På et faglig grunnlag anbefales alternativ 
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C1 i Øyer kommune, ettersom dette alternativet gir høyest samfunnsøkonomisk nytte, minst 
ulemper for naboene langs fylkesvei 2522, lavest trafikkbelastning forbi skolene i 
Granrudmoen og etter gjeldende kommuneplan vil bidra best til den 
planlagte utviklingen i kommunen. Nye Veier ser samtidig kommunens behov for å 
tilrettelegge for en mulig framtidig utvikling av Ensby til næringsformål, og at alternativ C0 
med kryss på Ensby vil åpne for flere muligheter enn det gjeldende kommuneplan legger opp 
til. Dette er vurderinger som faller inn under lokaldemokratiets oppgaver, og Nye Veier 
ønsker å støtte de veivalg lokaldemokratiet legger opp til.» 
 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Kommunestyret vedtok i KST-sak 115/19 at planmaterialet kunne legges ut til offentlig 
ettersyn dersom det ble inntatt en rekke krav fremsatt da saken var til førstegangs 
behandling i oktober 2019. Nye Veier fant det vanskelig å innarbeide disse kravene uten 
ytterligere dialog med Øyer kommune, og saken ble satt noe på vent i påvente av regionale 
myndigheters reaksjon på planforslaget som Lillehammer kommune la ut til offentlig 
ettersyn. Planforslagene var i all hovedsak like for kommunene. Planforslaget i Lillehammer 
kommune ble møtt med innsigelser fra flere berørte regionale myndigheter. 
 
Grunnen til at kommunedirektøren nå legger fram planforslaget til ny førstegangsbehandling 
er at kommunestyret hadde mange krav til elementer som skulle innarbeides i 
planmaterialet før offentlig ettersyn. Noen av kravene er imøtekommet, mens andre ikke er 
det. Kravene som ble vedtatt i KST-sak 115/19 er ikke inntatt her, men saksfremlegget er 
vedlagt. Under kommenteres kun de krav som ikke er imøtekommet. For å forankre planen i 
politisk nivå og evt. avklare om kommunens krav kan ansees som ivaretatt ønskes det at 
plan- og miljøutvalget tar stilling til planforslaget før utleggelse. Under beskrives de vedtatte 
politiske krav som kommunedirektøren ikke anser som fullt ut oppfylt. Kommunedirektøren 
er likevel av den oppfatning at planforslaget, uten å imøtekomme disse kravene, kan legges 
ut til offentlig ettersyn da de ansees svart ut av Nye Veier på en tilstrekkelig måte. 
 

 Forsikring om at Granrudmokrysset opprettholdes 
I planbeskrivelsen (side 30) beskrives noen fremtidsscenarioer for hvilke 
konsekvenser kryssvalgene kan ha i fremtiden. Her gis ingen konkret vurdering av hva 
et halvkryss på Midtskog vil medføre for fremtidig vurdering av Granrudmokrysset. 
Fra Midtskog er det ca. 4,4 km til Granrudmokrysset. Kommunedirektøren antar at et 
halvkryss ikke vil vektes på lik linje med helkryss, og at de 600 meterne som mangler 
for å tilfredsstille vegnormalenes krav til 5 km mellom kryssene kan omsøkes som et 
fravik fra standarden. Krysset på Granrudmoen antas å være tilstrekkelig sikret 
uavhengig av valg av kryssløsning i denne planbehandlingen. 
  

 Innløsning av eiendommer som omkranses av deponier 
I fremlagte planforslag er det flere eiendommer som er foreslått innløst. Dette gjelder 
eiendommer som berøres av permanente deponier og knusevirksomhet. Det foreslås 
ikke innløsning av eiendommer som omkranses av midlertidige deponier, eller der 
permanente deponier kun legges inntil en side av eiendommen. Videre er ikke 
eiendommene som i C0 alternativet omkranses av kontrollplass for E6-trafikk 
foreslått innløst. Kommunedirektøren mener det er uheldig at disse ikke foreslås 
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innløst, da kontrollplass ikke er forenelig med boligeiendommer innlemmet i 
kontrollplassen. Dette er formidlet til Nye Veier, men er ikke imøtekommet. At en 
eiendom omkranses av et midlertidig deponi samt varig deponi på en side, kan være 
akseptabelt.  
 

 Viltgjerder som også sikrer fv. 2522 mot viltpåkjørsler 
Det ble foreslått at det skulle lages sperre for vilt slik at jernbane, E6 og fylkesveg 
sikres mot viltpåkjørsler. Nye Veier fremfører at det vanskelig vil la seg gjøre å sikre 
fv. 2522, da denne har mange adkomster til boliger og -felt, samt samleveger fra 
Sørbygda. Kommunedirektøren støtter standpunktet, og fremholder at det er viktigst 
at E6 med 110 km/t og jernbanen sikres. Fartsgrensen langs fv. 2522, sammen med 
relativt oversiktlige vegforhold, understøtter at behovet ikke er prekært for viltgjerde. 
 

 Spesifikke klima- og miljøkrav 
Nye Veier har som overordnet mål å kutte klimagassutslipp med 40% i anleggsfasen 
og 75% i driftsfasen. De viser også til at firmaet har en sertifisering, CeeQual, og at 
entreprenøren også må være sertifisert for å kunne bygge prosjektet. CeeQual har 
også et premieringssystem, slik at gode valg for klima og miljø premieres. Nye Veier 
mener dette er en bedre måte å sikre klimagassreduksjon. Spesifikke krav, slik som 
Øyer kommune fremsatte, vil ikke være gjennomførbare. Kommunedirektøren mener 
de tiltak Nye Veier har for miljøet er så langt man kommer på dette. 

 
 
Videre saksgang i planprosessen 
Dersom plan- g miljøutvalget finner å kunne legge planforslaget ut til offentlig ettersyn og 
høring hos regionale myndigheter, vil det ligge ute til offentlig ettersyn og høring i 6 uker, 
med tillegg av påske. Etter den tid må Nye Veier bearbeide høringssvarene som kommer inn. 
Det tas sikte på sluttbehandling i kommunestyrets møte 18. juni 2020. For å kunne rekke 
dette, trengs det et ekstra møte i plan- og miljøutvalget i forkant av dette møtet, for å 
innstille til kommunestyret. En slik tidsplan er svært stram, og det fordrer at Nye Veier 
leverer det som må til. Kommunedirektøren har strukket seg langt for at dette skal gå så 
langt. Dersom det kommer vesentlige innsigelser vil denne tidsplanen ryke. 
 
Planforslaget er komplekst. Kommunedirektøren har gjennomgått planmaterialet, men ønsker å understreke 
at også høringen er en viktig del av kvalitetssikringen av materialet. Det er fra Nye Veier ønske om rask 
fremdrift i saken. Kommunedirektøren forstår behovet for fremdrift, men er på den annen side også opptatt 
av at dette ikke skal gå ut over kvaliteten i planen og en god medvirkningsprosess.  
 
Kommentarer til fremlagte planforslag 
Deponi 
Øyer kommune har hatt stort fokus på bruk av deponier og deres plassering i planområdet. I 
dialog med Nye Veier er planforslaget endret slik at det er begrensede områder for 
permanente deponier. Høyden på disse er også justert ned til å ligge på omtrent samme 
kotehøyde som fylkesvegen i området. I planbeskrivelsens kap. 6.18.2 vises illustrasjoner av 
siktforhold mot deponiene på Ensby. Deponiet som kan være aktuelt for annen fremtidig 
bruk ved Ensby, skal kun tilføres masser som kan inngå i en fremtidig byggegrunn. Med dette 
legger kommunedirektøren til grunn at det ikke kan deponeres masser som må fjernes 
dersom arealet skal bebygges i fremtiden. 
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I bestemmelsene fremgår at deponering av masser permanent skal gjennomføres etter 
vedlagt fagrapport for massedisponering. I massedisponeringsplanen fremgår at det kan 
forventes forurensede masser og masser av syredannende bergarter. Slike masser kan kreve 
spesiell håndtering og deponering i tilrettelagte deponier.  Det fremgår ikke av 
planmaterialet at det er tenkt at slike masser skal deponeres i Øyer kommune. 
Kommunedirektøren forventer at det deponeres kun rene masser i de permanente 
deponiene i Øyer kommune.  
 
Ved en eventuell fremtidig annen bruk av vegens sidearealer vil alternative byggegrenser 
være en del av den aktuelle planprosessen. Eksempelvis kan dette vurderes i arbeidet med 
kommunedel for Øyer sør. Eventuelle nye næringsområder må videre detaljreguleres. 
 
Kulturminner/Kulturmiljø 
Pilegrimsleden fra Øyer kommune grense til Ensby blir omlagt i planforslaget. I dag følger 
leden fv. 2522 fra Fåberg. Siden leden blir omlagt i Lillehammer kommune vil det også være 
naturlig å finne en god trasé inn mot Ensby og kommunedirektøren mener planforslaget nå 
gir en god løsning. Pilegrimsleden foreslås omlagt slik at denne blir sammenfallende med 
Kongevegen der Kongevegen er registrert ved Ensby. Det har også vært viktig for 
kommunedirektøren at området rundt Kongevegen blir ivaretatt.  
 
For å sikre kulturmiljøet rundt Kongevegen og leden har kommunedirektøren foreslått at det 
ikke er tillatt med midlertidig bygge- og anleggsområder øst for fv. 2522 mellom 
kommunegrensa og krysset på Ensby. Dette er ikke imøtekommet fra Nye Veier fordi det i C0 
alternativet kreves at adkomstvegen til Hundervegen 636 m.fl sørover legges om mot øst og 
legges helt inn til Kongevegen, som er kommunalt listeført kulturminne (ID-nummer 267116 i 
Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden). Kommunedirektøren synes det er uheldig 
at nærområdet rundt Kongevegen omarbeides, og vil avvente regionale myndigheters 
uttalelse før det tas stilling til om plankartet må endres. 
 
Faresone 
Det har vært mye diskusjon om det området i planen som er rasutsatt rett nord for 
kommunegrensa. Området består i dag av skog. Farefiguren i plankartet fortsetter sørover 
inn i Lillehammer kommune. Da Lillehammer kommune hadde planen til offentlig ettersyn 
ble det fremmet innsigelse til planbestemmelsene knyttet til dette området.  
 
Nye Veier mener at risikoen for ras og skred reduseres tilstrekkelig ved å bevare eksisterende 
skog som skredsikring. Det foreslås til høringen to ulike alternativer å løse dette på; 
 
i. Hensynssone ras og skred (H310_1) over formål LNFR (L1) angir område for sikring av 
skog i plankartet, omtalt som verneskog.  
ii. Underliggende formål er endret fra LNFR til Annen veggrunn - grøntareal for hele 
området som ligger under hensynssone ras og skred (H310_1). Bestemmelser tilknyttet 
Annen veggrunn – grøntareal åpner for stabiliserende tiltak – og dermed skredsikring.  
 
Felles for begge alternativene (i og ii) følger også en bestemmelse for ras- og skredfare som 
gir begrensninger for uttak av skog før det er dokumentert at uttaket ikke forringer skogens 
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funksjon som skredsikring av vegen. Tilhørende rekkefølgebestemmelse krever utarbeidelse 
av plan for skjøtsel og at heftelse blir tinglyst på berørte eiendommer. 
 
Kommunedirektøren mener foreslåtte planløsninger for faresonen har klare svakheter.  
 
For det første mener kommunedirektøren at det ikke er hjemmel i plan- og bygningsloven til 
å pålegge grunneier plikter for sikring av vegen, slik det legges opp til i bestemmelsene. 
Sikring av vegen mot skred står i direkte sammenheng med vegetableringen, og det må 
derfor pålegges utbygger å sikre området tilstrekkelig mot ras og skredfare.  
 
For det andre benyttes begrepet verneskog i omtale av hensynssone H310_1 i temakartene.  
Det er ikke adgang til å verne skogen i en reguleringsplan. Kommunedirektøren er derfor 
uenig i at begrepet verneskog brukes, og mener dette skaper forvirring. Det er fylkesmannen 
som, i hht skogbrukslova § 12, kan bestemme vern av skog ved forskrift. 
 
For det tredje er kommunedirektøren usikker på om verning av skogen er tilfredsstillende for 
å sikre vegen mot skredfare. Skogens tilstand er viktig i vurderingene rundt skogens 
skredsikringsfunksjon. Uttalelsen fra landbrukskontoret viser at skogen er ensaldret (samme 
alder på trærne) og er hogstmoden nå eller i nær fremtid. De fremfører også at uttak av 
skogen er vanskelig, men det må tas stilling til risikoen ved å la den bli stående kontra å 
hugge den.  
 
Nye Veier har fått utredet fareområdene av konsulentselskapet Skred AS. Rapportene og 
notatet viser at det må foretas ytterligere vurderinger og tiltak for å sikre fremtidig vegtrasé i 
Øyer kommune. Rapportene konkluderer med at det må gjøres flere tiltak enn kun å beholde 
skogen som sikring mot ras og skred. I rapportene fremgår forslag til tiltak. Et av disse er voll 
langs eksisterende traktorveg i Øyer kommune. Denne er i planforslaget foreslått til ny trasé 
for Pilegrimsleden. Mulig konflikt mellom disse forholdene fremgår ikke i plandokumentene.  
 
Kommunedirektøren mener planforslaget verken tar høyde for landbrukskontorets 
påpekning om skogens beskaffenhet eller Skred AS sine faglige vurderinger om ytterligere 
tiltak for å redusere risikoen. Kommunedirektøren er ikke uenig i at det kan være fornuftig å 
bevare skogen i området, også i et naturmangfoldperspektiv. Kommunedirektøren er 
derimot i tvil om dette er et tilstrekkelig tiltak for å sikre veien mot ras og skred.  
 
Kommunedirektøren har hatt et utstrakt samarbeid med Byplansjefen i Lillehammer kommune, på et generelt 
grunnlag, men spesielt med tanke på fareområdene som er på begge sider av kommunegrensen. I likhet med 
Byplansjefen stiller også kommunedirektøren seg også undrende til at man etterstreber et så høyt 
detaljeringsnivå for skredbestemmelsene, når man for andre tema i planen forholder seg til funksjonskrav. 
Funksjonen det er viktig å ivareta i denne sammenhengen er skredsikring av vegen. Det er vegeiers ansvar å 
påse at vegen sikres tilstrekkelig mot ras og skred. Hvorvidt dette gjøres gjennom skredvoll, sikringsnett, 
bevaring av skog eller ved en kombinasjon av ulike tiltak må avklares, men løsningen trenger, etter vårt syn, 
ikke være detaljert i reguleringsplanbestemmelsene. Kommunedirektøren er opptatt av at ansvaret for sikring 
tilligger vegeier og ikke grunneier, og mener det bør ses på hvordan dette kan sikres i reguleringsplanen. 
Dette bør gjøres i samarbeid med NVE.  
 
Før endelig planvedtak må bestemmelser og plankart være i overensstemmelse med behov 
for sikringstiltak, også sett i sammenheng med trasé for ny Pilegrimsled. 
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Støy 
Med høyere fartsgrense og økende årsdøgntrafikk vil støy fra veg øke. Enkelte områder er 
vanskelig å støyskjerme. Det fremgår av plankart hvor det tenkes etablert støyskjerming.  
 
Teknisk infrastruktur/ VA 
Veganlegget vil komme i konflikt med eksisterende teknisk infrastruktur. Det er utarbeidet 
forslag til omlegging av deler av anleggene. Alle omlegginger skal godkjennes av Øyer 
kommune. Øyer kommune må også i dialog med Nye Veier evt. finne løsninger for fremtidige 
utvidelser og krysningspunkter for teknisk infrastruktur i veganlegget, se. pkt. 2.13 i 
bestemmelsene. 
 
Parkering 
Planforslaget legger opp til to nye parkeringsplasser, hhv ved Ensby og sør for Bruvoll som 
også inkluderer 15 plasser til sykkel. I C0 alternativet vil parkeringsplassene ha samme 
standard, mens i C1 alternativet vil den parkeringsplassen ved Ensby ha en lavere standard, 
da denne er tenkt å fungere som parkering for fiske og friluftsliv.  
 
Grunnlagsdokumenter som er innlemmet i bestemmelsene 
Estetisk oppfølgingsplan følger opp Nye Veier sin nasjonale Estetisk veileder (2018). Ved 
forrige offentlig ettersyn i Lillehammer kommune ble det fremmet innsigelse til denne 
planen. Bakgrunnen var at det for KDP for E6 la til grunn en annen veileder. På bakgrunn av 
denne innsigelsen er estetisk oppfølgingsplan vesentlig endret. Krav i estetisk 
oppfølgingsplan er innlemmet i planbestemmelsene. Estetisk oppfølgingsplan bør også 
suppleres med en omtale og føringer for utforming Pilegrimsleden, inkludert skilting. 
 
Ytremiljøplan (YM-plan) er også vesentlig endret og krav er innlemmet i planbestemmelsene. 
YM-planer revideres for de ulike fasene i vegprosjektet. Det er inntatt i planbestemmelsene 
at revisjon av YM-plan skal videre føre krav og føringer gitt i YM-plan til arealplanen.    
 
Kryssløsninger 
Planbeskrivelsens s. 32-33 samt kap. 8.1 oppsummerer kryssalternativene og mulig økt 
trafikk på lokalvegnettet. 
 
Bomsnittene i planalternativene vil kunne øke trafikken på lokalvegnettet. Trolig er det lokalt 
kjøremønster som vil utgjøre hovedtyngden av denne økningen. I tillegg vil endringer av E6 i 
Lillehammer kommune kunne medføre at trafikken i Øyer sentrum øker. Økningen vil være 
uavhengig av bomsnitt, men utløst av enkel tilgang til detaljvarehandel nord for 
planområdet, i Øyer sentrum. 
 
Et halvkryss på Midtskog vil kunne lede store deler av turisttrafikken sørfra utenfor 
lokalvegnettet, og dermed skjerme lokalvegen for mye trafikk. Dette må ansees som positivt. 
Halvkrysset vil kunne føre til at et mulig fremtidig næringsareal på Ensby ikke blir attraktivt 
på grunn av avstand til E6-kryss. Manglende påkjøring mot nord vil medføre økt trafikk i 
gjennom Øyer sentrum. Samtidig presiseres det i KU for landskapsbilde at denne 
kryssløsningen vil gi negative visuelle virkninger nært og fjernt. Det vil skape en visuell 
barriere inn mot Gudbrandsdalen. 
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Et helkryss på Ensby vil kunne legge til rette for et fremtidig attraktivt næringsareal vest for 
E6 ved Ensby. På grunn av bomsnittets plassering vil man måtte forvente økt trafikk på 
lokalvegnettet ved kryssløsning på Ensby. Et avbøtende tiltak for myke trafikanter vil være en 
gang- og sykkelveg mot Øyer sentrum.  
 
Kommunedirektøren mener at begge kryssløsningene utløser behov for en gang- sykkelveg 
langs lokalvegen fv. 2522. I 2007 ble det i KDP inntatt fremtidig gang- og sykkelveg på 
strekningen og tiltaket ble lagt inn i utbyggingsprogrammet (2008) som et reelt behov for 
utviklingen av Øyer sentrum. 
 
Gang- og sykkelveg 
Fv. 2522 er innregulert frem til Måkerudgutua, og har fått en hensynssone som medfører 
båndlegging i påvente av tiltak etter plan- og bygningsloven. I overensstemmelse med Øyer 
kommune skal Nye Veier regulere en gang- og sykkelveg på strekningen. Opparbeidelse av 
gang- og sykkelvegen skal være ferdig før ny E6 kan tas i bruk. 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren mener planmaterialet vurderer de elementer som er vesentlige for 
konsekvensene av planinitiativet. Videre er det positivt at det er blitt utredet flere 
alternativer som har endt opp i to plankartforslag.  
 
Kommunedirektøren mener planmaterialet har tatt opp i seg de forventninger som ble 
vedtatt i KST-sak 115/19. De elementer som ikke er tatt hensyn til, mener 
kommunedirektøren at Nye Veier har svart ut på en fornuftig måte. 
 
Kommunedirektøren er opptatt av å finne gode og fremtidsrettede løsninger som tjener Øyer 
kommune og bygger opp under de mål som er satt i kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Kvalitetssikring gjennom prosess med høring, sammen med god politisk forankring, vil gi et 
solid plangrunnlag for utbyggingen. Kommunedirektøren anbefaler at planen sendes på 
høring/offentlig ettersyn. 
 
Dersom det ikke kommer inn vesentlige merknader som danner grunnlag for å endre 
standpunkt, mener kommunedirektøren at utbygging etter C0 alternativet vil være å 
foretrekke. Vedtaket skal fattes av kommunestyret i en sluttbehandling. 
 
Om hensynssone for båndlegging, jf. pbl § 11-8 [3]d) 
Det har vært dialog mellom ordfører og prosjektdirektør i Nye Veier om fremdrift på 
planprosessen for E6 og muligheten for å regulere og bygge en gang- og sykkelvegløsning fra 
Ensby til Måkrudgututa. I planbestemmelsene til E6 er det i rekkefølgebestemmelsene satt 
krav til at regulert gang- og sykkelvegløsning på denne strekningen skal være bygget før ny 
E6 tas i bruk.  
 
En planprosess kan ta lang tid. Vanligvis vil en planprosess minst vare i 6 mnd fra oppstart til 
sluttvedtak. Dette medfører at det kan være vanskelig å få utarbeidet et planforslag for en ny 
gang- og sykkelveg på strekningen før plan for ny E6 tas til sluttbehandling. Spesielt dersom 
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plan for E6 ikke trenger flere offentlige ettersyn, eller at det fremmes innsigelse til 
planforslaget. Slike elementer vil trekke planprosessen ut i tid. 
 
Dersom E6-planen kommer til sluttbehandling i juni 2020, slik Nye Veier ønsker, vil ikke 
kommunen kunne ta stilling til reguleringsplanen for gang- og sykkelvegløsningen før vedtak 
av E6-planen. Plan- og miljøutvalget må ta stilling til om dette er akseptabelt.  
 
Plan- og miljøutvalget må ta stilling til om de ønsker å fremføre hvilke forventninger til 
standard som tiltaket skal ha og hvordan dette skal synliggjøres.  
 
Kommunedirektøren mener det bør i all hovedsak tilstrebes å få bygget en gang- sykkelveg 
med bredde 2,5 m med grøft som skiller tiltaket fra kjørevegen. Kun der dette ikke lar seg 
gjøre kan andre løsninger aksepteres.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til detaljreguleringsplan 
for E6 Storhove -Øyer med:  

a. planbeskrivelse, datert 10.03.2020 
b. planbestemmelser, datert 10.03.2020 
c. plankart for C0, datert 10.03.2020 
d. plankart for C1, datert 10.03.2020 
e. plankart for C0, merket RS01, datert 10.03.2020 
f. plankart for C1, merket RS01, datert 10.03.2020 
g. ROS-analyse, datert 16.8.2019 

samt konsekvensutredninger, fagrapporter, støykart, temakart og tegningshefte 
legges ut til høring/offentlig ettersyn med følgende endringer. 
 
Pkt. 3.3 a)  

 
Nytt avsnitt inn etter det som allerede står i a) 

 
For eksisterende boligeiendommer i L1-områder skal det ved søknad om dispensasjon 
for etablering/utvidelse av bebyggelse ses hen til bestemmelser for tilsvarende 
boligeiendommer i kommuneplan for Øyer 2018-2028 hva gjelder utforming av 
bebyggelse, utnyttingsgrad og byggehøyder.  

 
Pkt. 4.5 
Ordet «trafikksikkerhetstiltak» endres til gang- og sykkelveg. 
Nytt avsnitt: 
Gang- og sykkelveg skal bygges etter vegvesenets standarder, men kan på kortere 
strekninger ha annen løsning (vegbane skilt med autovern) der vegen går med 
sidebratt terreng og det vil medføre betydelige inngrep (strekningen mellom 
Måkrudgutua og Fossegården). 
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2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer 
og endringer som følge av den politiske behandlingen i sakens dokumenter før 
planforslaget sendes ut på høring/offentlig ettersyn. 

 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
 


