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NY VURDERING AV VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING/RIVING OG ILEGGELSE AV 
OVERTREDELSESGEBYR OG TVANGSMULKT - GBNR 103/17 
 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: GBNR 103/017  
Arkivsaksnr.: 17/1891     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
50/20 Kommunestyret 03.09.2020 
 
 
 
Lukking av møte jf. kommuneloven § 11-5 – taushetsbelagte opplysninger 
Etter en vurdering av innholdet i to dokumenter i saken (dok. 7 datert 13.09.19 og 34 datert 
14.07.20) har administrasjonen kommet frem til at deler av dokumentene må unntas 
offentlighet pga. personlige forhold og forretningsforhold som vil være av 
konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår, 
jf. lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd, heretter forkortet offentleglova, § 
13 jf. lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, heretter forkortet forvaltningsloven, § 
13(1) nr. 2. Øvrige dokumenter i saken samt sladdet versjon av dokument 7 og 34 er 
tilgjengelig for allmennheten på kommunens hjemmeside. (Dokument 34 er innkommet 
etter at administrasjonen ferdigstilte saksfremlegget.) 
 
På bakgrunn taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven og offentleglova skal et 
folkevalgt organ (her kommunestyret) vedta å lukke møte «når det behandler en sak som 
inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt» jf. kommuneloven § 
11-5 annet ledd. Kommunedirektøren tilrår derfor at kommunestyret vedtar å lukke møte 
under denne saken.  
 
Ved en evt. debatt bør debatten holdes i lukket møte, og en avstemming om lukking skal 
holdes i åpent møte, jf. kommuneloven § 11-5 femte ledd. 
 
Kommuneloven § 11-5. Møteoffentlighet; 

«Alle har rett til å være til stede i møter i folkevalgte organer dersom ikke noe annet følger 
av denne paragrafen. 
 
Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en 
arbeidstakers tjenstlige forhold. Organet skal også vedta å lukke et møte når det behandler 
en sak som inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt. 
 
Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte hvis ett av følgende vilkår er oppfylt: 
 
a)            Hensynet til personvern krever at møtet lukkes. 
b)            Hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil 
komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter 
offentleglova hvis de hadde stått i et dokument. 
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Kommunerådet eller fylkesrådet bestemmer selv om et møte i rådet skal være åpent. Hvis 
rådet skal behandle saker som er omtalt i andre ledd, skal møtet være lukket. 
 
Et folkevalgt organ eller møtelederen kan vedta at en debatt om lukking av et møte skal 
holdes i lukket møte. En avstemning om eventuell lukking av et møte skal holdes i åpent 
møte.» 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
• Møte lukkes under behandling av saken, jf. kommuneloven § 11-5 annet ledd. 
 
 
 
 
Vedlegg: 

- Befaringsrapport, 18.09.17 
- Forhåndsvarsel, 09.07.19 
- Vedtak om pålegg om retting/riving og ileggelse av overtredelsesgebyr og 

tvangsmulkt, 03.09.19 
- Henvendelse fra Fjelstad, 13.09.19 (unntas offentlighet jf. offl. § 13 første ledd nr. 2) 
- Henvendelse fra Johansen, 23.09.19 
- Henvendelse fra Fjelstad, 24.09.19 
- Svar på henvendelse, 25.09.19 
- Svar på henvendelse, 26.09.19 
- Henvendelse fra Fjelstad, 27.09.19 
- Svar på henvendelse, 30.09.19 
-  Henvendelse fra Fjeldstad, 30.09.19 
- Svar på henvendelse, 01.10.19 
- Henvendelse fra kommunen til Fjelstad, 18.11.19 
- Korrespondanse mellom Fjelstad og kommunen, 18.11.19 og 19.11.19 
- Henvendelse fra Johansen, 22.11.19 
- Svar på henvendelse, 25.11.19 
- Henvendelse fra Johansen, 25.11.19 
- Svar på henvendelse, 25.11.19 
- Henvendelse fra kommunen til Fjeldstad, 06.12.19 
- Henvendelse fra kommunen til Fjeldstad, 12.12.19 
- Klage, 27.01.20 
- Klage på vedtak avvises, 30.03.20 
- Henvendelse 13.09.2019 – sladdet versjon 

 
 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune fattet vedtak om pålegg om retting/riving og ileggelse av overtredelsesgebyr 
og tvangsmulkt den 03.09.19. 
 
Ordfører har et ønske om å omgjøre deler av vedtaket ved å gi en utsatt frist for 
gjennomføring av en reguleringsplan, som er et alternativ til riving. Kommunedirektøren 
tilrår at vedtaket ikke endres, og en endring må evt. gjøres av kommunestyret. 



  Sak 50/20 

 Side 5 av 39   

 
Øyer kommune kan omgjøre et vedtak dersom en omgjøring er til gunst for en part, jf. 
forvaltningsloven § 35 første ledd. Kommunestyret kan gjøre endringer så lenge endringene 
er til gunst for Bådstø Gjestegiveri og Camping AS. Kommunen har ingen plikt til å omgjøre 
vedtaket.  
 
 
Vurdering: 
Øyer kommune startet en tilsynssak med Bådstø Gjestegiveri og Camping AS i 2017 etter å 
ha fått et tips fra planutvalget om at det var satt opp et ulovlig telt på ca. 400 m2. 
Administrasjonen dro på tilsyn, og det viste seg at det var utført flere tiltak på eiendommen 
uten at det er søkt om tillatelse til tiltak. Da de ulovlige tiltakene ble utført, fremgikk det av 
Kommunedelplan for Tretten at kommunen ikke kunne godkjenne noen form for tiltak 
innenfor dette arealet før området ble regulert.  
 
I forbindelse med tilsyn og ulovlighetsoppfølgingen har ikke Bådstø Gjestegiveri og Camping 
AS frivillig forsøkt å rydde opp i forholdet. Kommunen har benyttet pålegg og sanksjoner, 
uten at dette også har hatt en effekt. Administrasjonen har gitt en omfattende og betydelig 
veiledning i saken.  
 
Historikk:  

- Forhåndsvarsel sendt 09.07.19. Kommunen ga Bådstø Gjestegiveri og Camping AS 
mulighet til å uttale seg i saken, men kommunen mottok ingen uttalelse.  

- Vedtak om pålegg om retting/riving og ileggelse av overtredelsesgebyr og 
tvangsmulkt sendt den 03.09.19. 

- Bådstø Gjestegiveri og Camping AS svarer på vedtaket den 13.09.19, og spør om hva 
en regulering vil koste.  

- Kommunen svarer på henvendelsen den 17.09.19. 
- Kommunen hadde et møte med Hans Johansen (engasjert av Egil Fjelstad, Bådstø 

Gjestegiveri og Camping AS) den 19.09.19. Johansen informerer kommunen om at 
han ikke ville hjelpe Egil Fjeldstad v/Bådstø Gjestegiveri og Camping AS å regulere. På 
vegne av Bådstø Gjestegiveri og Camping AS ba Johansen om utsatt klagefrist.  

- Kommunen gir utsatt klagefrist til den 07.10.19. 
- Egil Fjelstad henvender seg til kommunen den 24.09.19 for å orientere om at det nye 

teltet vil bli tatt ned innen to måneder. Teltet som var oppført i 2017 ble ødelagt i 
løpet av vinteren, og selv om kommunen hadde en pågående tilsynssak valgte de 
likevel å føre opp et nytt telt sommeren 2019.  

- Fjelstad skriver den 30.09.19 at det ikke er mulig å regulere etter dialog med Nye 
veier.  

- Den 01.10.19 gir kommunen veiledning om at det kan søkes om dispensasjon jf. 
kapittel 19 i plan- og bygningsloven, men at administrasjonen trolig vil innstille 
negativt. 

- Bådstø Gjestegiveri og Camping AS påklager ikke kommunens vedtak innen fristen. 
Det søkes heller ikke om dispensasjon eller riving.  

- Den 18.11.19 sender kommunen et brev om at fristene gitt i pålegget ikke er fulgt og 
oppfordrer Fjelstad til å utføre pålegget. Det orienteres også om at tvangsmulkt løper 
fra og med 02.11.19 og frem til pålegget blir utført. 
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- 18.11.19 svarer Fjelstad, og skriver at Johansen skal ha hatt en dialog med 
kommunen. Kommunen har ikke mottatt noe fra Johansen.  

- Den 22.11.19 mottar kommunen en e-post fra Johansen med en orientering. 
- Kommunen svarer på henvendelsen den 25.11.19 at pålegget ikke er fulgt, at 

tvangsmulkten ikke slettes og oppfordrer til gjennomføring av pålegget.  
- Samme dag svarer Johansen at møte med kommunen den 19.09.19 var et 

oppstartsmøte.  
- Kommunen svarer at det ikke var et oppstartsmøte. Johansen sa uttrykkelig i møte at 

han ikke kommer til å regulere Bådstø. Som regulant bør Johansen vite at det er 
formelle vilkår som må være oppfylt i et oppstartsmøte jf. plan- og bygningsloven. 
Kommunen gir likevel en utsatt frist på 2 uker der de gis enda en mulighet til å 
avholde et formelt oppstartsmøte.  

- Hverken Johansen eller Fjeldstad benyttet seg av den utsatte fristen som ble gitt til å 
avholde et oppstartsmøte.  

- Johansen ringer til saksbehandler og påstår fremdeles at møte den 19.09.19 var et 
oppstartmøte, og mener pålegg om søknad om riving iht. vedtak ikke var nødvendig.  

- Kommunen sender et skriftlig svar den 06.12.19 og svarer at det ikke er holdt et 
oppstartmøte, og viser til plan- og bygningsloven § 3. Videre skriver kommunen at 
det må søkes om rivingstillatelse ettersom forholdet må belegges med ansvar. 
Fjelstad har blant annet koblet seg på det offentlige avløpsanlegget, og det er viktig 
at en frakopling gjøres av fagkyndige. Dersom det skjer noe galt, må noen stilles 
ansvarlig.  

- Den 12.12.19 skriver kommunen et brev til Fjeldstad, da Fjeldstad hverken svarer på 
kommunens e-poster eller tar telefonen.  

- Kommunen ringer Fjelstad på nytt i slutten av januar. Fjelstad ber om et møte med 
kommunen. Kommunen opplyser at klagefristen er utløpt, og dersom han sender inn 
en klage må han begrunne hvorfor han ikke har klaget innen fristen. Uten en slik 
begrunnelse foreligger det ikke rettslig grunnlag for kommunen å behandle klagen. 
Selv med en begrunnelse var det ikke gitt at kommunen hadde hjemmel til å 
realitetsbehandle klagen.    

- Kommunen mottar en klage på vedtak den 27.01.20. I klagen er det hverken nevnt 
eller begrunnet hvorfor klagen ikke er fremsatt innen klagefristen.  

- Kommunen avviser klagen den 30.03.20. 
- Fjelstad klaget ikke på avvisningsvedtaket, noe han hadde anledning til å gjøre.  
- Fjeldstad tar kontakt med ordfører for å få endret vedtaket.  

 
 
Følgende fremgår av pålegget gitt av kommunen den 03.09.19: 
«Starter ikke arbeidene med å regulere (oppstartsmøte den kommunen) innen 01.11.19, skal 
samtlige tiltak rives.» Kommunen startet saken i 2017, og Fjeldstad har hatt en relativt lang 
tid til å starte en prosess for å rette opp i de ulovlige forholdene. Det er heller ikke urimelig å 
gi en frist på to måneder for å utføre et oppstartmøte med kommunen. I tillegg ga 
kommunen en utsatt frist på 2 uker, som Fjeldstad ikke benyttet seg av.  
 
Kommunedirektøren mener at kommunen har brukt store ressurser på denne saken, og at 
vedtaket ikke bør endres. Fjeldstad har fått flere muligheter til å rette opp i de ulovlige 
forholdene uten å ha utført noen tiltak foruten om å ta ned teltet. Fjeldstad har hverken gitt 
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uttalelse til forhåndsvarslet eller påklaget gitte vedtak. Kommunen har gitt utsatte frister ved 
flere anledninger, uten at han har benyttet seg av de utsatte fristene. Ved å bruke ytterligere 
tid på denne saken, tar det ressurser og tid fra andre saker som kommunen har en plikt til å 
følge opp. Kommunen har en plikt til å følge opp ulovligheter jf. plan- og bygningsloven § 32-
1, og per i dag har kommunen en stor jobb med følge opp ulovligheter som er avdekket etter 
retakseringen av eiendomsskatten i 2018. Det er derfor viktig å rette ressursbruken mot slike 
saker. Korrespondansen mellom administrasjonen og Fjeldstad/Johansen viser hvor mye tid 
og ressurser som allerede er brukt i denne saken. Dersom kommunen endrer vedtaket og 
pålegget ikke blir fulgt, vil kommunen bruke ytterligere tid på saken. Kommunedirektøren 
tilrår at kommunestyret velger alternativt 1 nedenfor. Alternativ 2 er i tråd med ordførers 
ønske om endring. 
 
Til orientering har kommunen fått tips om at det er utført flere søknadspliktige tiltak på 
eiendommen uten at tiltakene er omsøkt. Fjeldstad nevnte ikke disse tiltakene da 
kommunen var på tilsyn i 2017. Kommunen må derfor starte en ny tilsynssak for å undersøke 
disse forholdene nærmere.  
 
Konklusjon:  
Kommunedirektøren tilrår derfor at det ikke gjøres endringer i vedtak DS-PU 533/19, foruten 
om at tvangsmulktgebyret slettes fra ordførers møte med Fjeldstad den 20.05.20 og frem til i 
dag den 27.08.20. Tvangsmulkt løper igjen fra og med 28.08.20.   
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 

 Vedtak om pålegg om retting/riving og ileggelse av overtredelsesgebyr og 
tvangsmulkt (DS-PU 533/19) omgjøres ikke.  

 Tvangsmulkten avbrytes fra Fjeldstads møte med ordfører den 20.05.20 og frem 
til i dag. Tvangsmulkten løper igjen fra og med den 28.08.20 og frem til pålegget 
blir gjennomført.  

 
Alternativ 2: 

 Vedtak om pålegg om retting/riving og ileggelse av overtredelsesgebyr og 
tvangsmulkt (DS-PU 533/19) den 03.09.20 omgjøres jf. forvaltningsloven § 35 
første ledd bokstav a med følgende endringer; 

- Ny frist til oppstartsmøte for å regulere settes til den 01.11.20. Vedtak om 
reguleringsplan skal skje senest den 01.11.22. Det skal sendes inn en komplett 
søknad om tillatelse til tiltak og ferdigattest på bygningene innen 01.11.22. Dersom 
disse fristene ikke blir fulgt skal bygningene rives innen to måneder fra fristens 
oversittelse. Kommunen skal orienteres skriftlig når pålegget er gjennomført.  

- Tvangsmulkt ilegges dersom de nye fristene ikke blir overholdt. Begrunnelse for 
ileggelse av tvangsmulkt fremgår av vedtak DS-PU 533/19.  
 Foruten om unntakene gjort i dette omgjøringsvedtaket, gjelder vedtak DS-PU 

533/19.  
 Tvangsmulkten avbrytes fra Fjeldstads møte med ordfører den 20.05.20, slik at 

det ilegges tvangsmulkt frem til 19.05.20 iht. vedtak DS-PU 533/19.    
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 Ønskes området regulert og bygninger omsøkt løper det dagsmulkt på kr 500 fra 
og med 02.11.22 dersom en reguleringsplan ikke er vedtatt og byggesak ikke har 
mottatt komplette søknader om tillatelse til tiltak/ferdigattest for ulovlig 
bebyggelse. Starter ikke arbeidene med å regulere (oppstartsmøte med 
kommunen) innen 01.11.20, skal samtlige tiltak rives. Byggene skal da rives innen 
to måneder (inkludert behandling av søknad om riving), og dagsmulkt begynner å 
løpe fra og med 01.01.21 dersom byggene ikke er revet. Om en reguleringsplan 
ikke blir vedtatt eller tillatelse til tiltak/ferdigattest ikke gis, skal 
bygget/bygningene rives innen to måneder, og dagsmulkt på kr. 500 begynner å 
løpe dagen etter fristen dersom det/de ikke er revet. Dagmulkten løper frem til 
pålegget er rettet og kommunen mottar skriftlig underretning om at forholdet er 
rettet. 

 Omgjøring av et vedtak er et enkeltvedtak og det kan påklages jf. 
forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen 
må fremsettes skriftlig, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 32.  
 

 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 
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KULTURSKOLEN: KLAGER PÅ FAKTURA FOR VÅRHALVÅRET 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033 &02  
Arkivsaksnr.: 20/2643     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
51/20 Kommunestyret 03.09.2020 
 
 
Vedlegg: 
1. Kulturskolen: Klager på faktura for vårhalvåret 2020.  
2. K-sak 21/20, møte 18.06.2020 - Økonomirapportering per 1. tertial 2020: Vedlegg «Notat 

fra tjenesteleder kultur og fellestjenester». Notatet er oppdatert etter nye opplysninger 
vedrørende enkelte av tilbudene.  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Kommunale gebyrer og betalingssatser 2020 (K-sak 156/19, 12.12.2019). 
 Diverse avklaringer med kriseledelse og kommuneoverlege om håndtering av de 

forskjellige tilbudene innenfor kulturskolen under korona-pandemien våren 2020. 
 
Sammendrag: 
De fire skriftlige klagene på kravet om full betaling for tilbud i kulturskolen etter at ordinær 
drift ble stengt ned 12. mars 2020, behandles i ett saksframlegg. Saken kan behandles som 
en klage etter forvaltningsloven eller som et spørsmål om erstatning etter lov om 
håndverkertjenester mm.  
 
Kommunedirektøren legger fram tre alternative forslag til vedtak. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Øyer kulturskole stengte ned ordinær drift den 12. mars 2020 som følge av Covid-19-viruset. 
Det ble gitt nettbasert undervisning for store deler av tilbudet. Det ble fort klart at 
gruppeundervisning (kor, teater og kultursprell) ikke var gjennomførbart med nettbasert 
undervisning. Detaljene i de tilbudene som ble gitt framkommer av vedlagte notat. I notatet 
framgår en løsning for eventuell redusert pris der det er tatt hensyn til hvilke tilbud som 
faktisk ble gitt i perioden. 
 
Håndtering av fakturaene for vårhalvåret 
Regningene for vårhalvåret ble sendt ut cirka 20. mars. Kulturskolen mottok mange 
henvendelser om disse regningene og i samråd med kommunedirektøren, ble det gitt 
beskjed til de foresatte om at fakturaen «…. skal legges på vent inntil videre, slik at ingen skal 
betale den nå. Det vil da selvsagt ikke komme noen purring på denne.  All individuell 
undervisning pluss rockeverksted blir gitt gjennom nettbasert undervisning og dette 
fungerer veldig bra. Det er ikke så lett å opprettholde god nettbasert undervisning på teater, 
kor og kulturspell så her kommer vi til å vurdere prisen hvis dette går over en lenger periode. 
…». 
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Etter kommunestyrets behandling av økonomirapporteringen pr 1. tertial, se nedenfor, ble 
de foresatte den 23. juni informert om at kommunestyret ikke vedtok noen 
reduksjon/ettergivelse av elevbetalingen. Det ble orientert om at det var prinsipielle årsaker 
som lå til grunn og at elevbetalingen vil tilbakebetales dersom staten refunderer 
inntektsbortfallet. Det ble oppgitt at regningen de foresatte mottok i mars skal betales med 
forfall 15. august.   
 
K-sak 21/20 – Økonomirapportering per 1. tertial 2020, vedlegg «Notat fra kulturskolen». 
I forbindelse med økonomirapportering per 1. tertial la Kommunedirektøren fram til politisk 
vurdering om elevbetaling i kulturskolen skal reduseres/ettergis som følge av reduksjon i 
tilbud. Det er ikke gitt nasjonale føringer for dette, slik det er gjort for foreldrebetaling i 
barnehage og SFO. Kommunestyret vedtok ingen reduksjon/ettergivelse. 
 
Etter at kommunestyret behandlet økonomirapporten per 1. tertial, er det pga utviklingen av 
pandemien blitt enkelte endringer i tilbudene i kulturskolen. Disse endringene er innarbeidet 
i vedlagte oppdaterte notat, eventuelt inntektsbortfall er redusert fra kr 165.000 til kr 
92.000. Opplysningene om håndtering av tilsvarende sak i nabokommunene er også 
oppdatert. 
 
Klager 
Det er mottatt fire skriftlige klager, se vedlegg 1.  
 
Klagebehandling 
Saken kan behandles som klager etter forvaltningsloven eller som et spørsmål om erstatning 
etter lov om håndverkertjenester mm. 
 
Klager etter forvaltningsloven 
Det klages på ileggelse av gebyr for kulturskole. Gebyrregulativet er en forskrift etter 
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c; «et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til 
et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer». Klageadgangen i forvaltningsloven 
er begrenset til å gjelde enkeltvedtak jf. § 28 første ledd jf. § 2 første ledd bokstav b. 
Gebyrregulativet er en forskrift, og er ikke gjenstand for klage, se Ot. Prp. Nr. 38 (1964-1965) 
s. 112-113. For øvrig åpner ikke gebyrregulativet for at gebyret kan reduseres. Klagene skal 
derfor avvises.  
Konklusjon: Klagene avvises. Avvisning av en klage er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. 
forvaltningsloven § 2 tredje ledd jf. § 28. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og 
klagen må fremsettes skriftlig, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 32. 
 
 
Erstatning etter lov om håndverkertjenester m.m. 
Når det offentlige selger tjenester, reguleres forholdet av lov om håndverkertjenester m.m. 
for forbruker, heretter forkortet håndverkstjenesteloven. Hvorvidt kommunen har et 
erstatningsansvar som følge av en mangel (forbrukeren har ikke mottatt deler av tjenesten) 
er regulert i § 28. En mangel vil for eksempel være at forbrukeren ikke har mottatt deler av 
tjenesten.  Følgende fremgår av bestemmelsen; 
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«(1) Forbrukeren kan kreve erstatning for tap som følge av forsinkelse eller mangel. 
Dette gjelder likevel ikke i den grad det godtgjøres at tapet skyldes en hindring som 
er utenfor tjenesteyterens kontroll, og som tjenesteyteren ikke med rimelighet 
kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne 
følgene av.» 

Det faktum at kommunen ikke kunne tilby tjenester i perioden mars-mai 2020 er å anse som 
en mangel etter håndverktjenesteloven § 28. En slik mangel vil i utgangspunktet gi grunnlag 
for erstatning. Bestemmelsen oppstiller et unntak dersom mangelen skyldes force majeure. 
Covid19 er en hindring som ligger utenfor kommunens kontroll, og på avtaletidspunktet 
kunne ikke kommunen tatt forholdet i betraktning. Opptak til kulturskolen skjedde i løpet av 
juni 2019, og man binder seg til en avtale for skoleåret 2019/2020. Covid19 eksisterte ikke 
på avtaletidspunktet. Kommunen kunne ikke forutsette da avtalen ble inngått at covid19 
ville medføre at kulturskolen ikke kunne levere tjenester fra mars-mai 2020. Øyer kommune 
har følgelig juridisk sett grunnlag for å avvise erstatningskravene jfr håndverktjenesteloven § 
28. 
 
Alternativet til å avvise erstatningskravet er å redusere/ettergi elevbetaling som følge av 
reduksjon i tilbud. Dersom kommunestyret velger dette alternativet, rår 
kommunedirektøren til at opplegget i vedlagte notat følges. 
  
Vurdering: 
Kommunestyret skal avvise klagene med hjemmel i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav 
b, juridisk sett er det viktig at denne avvisningen framkommer uansett hvilket alternativ 
kommunestyret vedtar. Kommunestyret har også juridisk sett grunnlag for å avvise 
erstatningskravene jfr håndverktjenesteloven § 28. I tilfelle kommunestyret velger å avvise 
klagene gjelder at dersom staten refunderer inntektsbortfallet, vil elevbetalingen 
tilbakebetales.   
 
Et annet alternativ er likevel med hjemmel i håndverktjenesteloven § 28, å innvilge 
erstatning ved å redusere/ettergi elevbetaling i henhold til vedlagte notat. Alternativ 2 
nedenfor innebærer å gi erstatning utelukkende til de partene som har fremmet 
erstatningskrav. Alternativ 3 innebærer likebehandling av alle brukere og innebærer en 
inntektssvikt for Øyer kommune i størrelsesorden kr 92.000. Det vises til pågående 
diskusjoner mellom kommunesektoren og staten om økonomisk kompensasjon for 
kommunenes merutgifter og mindreinntekter som følge av Covid19. Dersom 
kommunestyret velger dette alternativet, er det en forutsetning at kommunedirektøren 
arbeider aktivt for å sikre statlig kompensasjon av inntektssvikten. Dette blir i tilfelle en sak 
mellom kommunen og staten, mens nivået på brukernes betaling tilpasses det tilbudet det 
var mulig å gi våren 2020.  
 
 
Kommunedirektørens alternative forslag til vedtak: 
1. Øyer kommune avviser erstatningskrav, jfr håndverktjenesteloven § 28. Dersom staten 

refunderer inntektsbortfallet, vil elevbetalingen tilbakebetales.  
 

Kommunestyret avviser klagene i henhold til forvaltningsloven § 28 første ledd jf. § 2 
første ledd bokstav b og Ot. Prp. Nr 38 (1964-1965) side 112 – 113. Avvisning av klagene 
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er enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 tredje ledd jf. § 28. 
Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må fremsettes skriftlig, jf. 
forvaltningsloven §§ 29 og 32.  

 
2. Øyer kommune gir erstatning til partene som har fremmet erstatningskrav, selv om 

partene ikke har juridisk krav på erstatning, jf. håndverktjenesteloven § 28. Øyer 
kommune reduserer/ettergir elevbetaling for kulturskolen våren 2020 i henhold til 
oppstilling i notat som er vedlegg til saken. Det er en forutsetning av 
kommunedirektøren arbeider aktivt for å oppnå statlig kompensasjon for 
inntektsbortfallet.  

 
Kommunestyret avviser klagene i henhold til forvaltningsloven § 28 første ledd jf. § 2 
første ledd bokstav b og Ot. Prp. Nr 38 (1964-1965) side 112 – 113. Avvisning av klagene 
er enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 tredje ledd jf. § 28. 
Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må fremsettes skriftlig, jf. 
forvaltningsloven §§ 29 og 32.  

 
3. Kommunestyret gir erstatning til alle som har gått på kulturskolen 2020, selv om ingen 

har juridisk krav på erstatning jf. håndverktjenesteloven § 28. Øyer kommune 
reduserer/ettergir elevbetaling for kulturskolen våren 2020 i henhold til oppstilling i 
notat som er vedlegg til saken. Det er en forutsetning av kommunedirektøren arbeider 
aktivt for å oppnå statlig kompensasjon for inntektsbortfallet.  

 
Kommunestyret avviser klagene i henhold til forvaltningsloven § 28 første ledd jf. § 2 
første ledd bokstav b og Ot. Prp. Nr 38 (1964-1965) side 112 – 113. Avvisning av klagene 
er enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 tredje ledd jf. § 28. 
Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må fremsettes skriftlig, jf. 
forvaltningsloven §§ 29 og 32.  

 
 
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
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AVVISNING AV KLAGE PÅ VEDTAK 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: L12 &02  
Arkivsaksnr.: 20/2293     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
52/20 Kommunestyret 03.09.2020 
 
 
Vedlegg: 
Klage datert 1.7.2020 
Bekreftelse på klage, 9.7.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift KST-sak 27/19, 28.3.2019 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune avviser klager da den ikke er fremsatt rettidig, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 
31 tredje ledd.  
 
 
Saksutredning: 
 

Dag Eivind Rognlien og Unni Ryden har hytte 
på Lisetra, gbnr 18/179. Ved mottak av 
nabovarsel for oppføring av hytte på  
naboeiendom gbnr 23/46, innga de merknad 
om avstand fra nabogrense og viste til plankart 
som tilhørte planID 153A, vedtatt 25.8.2016. 
Plankartet for planID 153A viste 
naboeiendommen med byggegrense 6 m fra 
deres eiendom. Nabovarselet viste en hytte 
plassert 4 m fra deres eiendomsgrense.  
 
Kommunen har i dialog etter dette vist til at 
planen for Lisetra har blitt revidert enda en 
gang, og at gjeldende plan for Lisetra nå er 
plan-ID 153B, vedtatt 28.3.2019. 
Naboeiendommen har søkt om byggetillatelse i 
tråd med de avstandsgrenser som er gitt i 
gjeldende plan med planID 153B. Revisjon B av 

Lisetraplanen gjaldt hele plankartet og ikke kun en liten teig, slik A-revisjonen omhandlet. 
 
Klager har framsatt at de ikke var klar over at byggegrensen ble fjernet i revisjonen og at de 
derfor nå ønsker å klage på planvedtak som ble vedtatt av Øyer kommunestyre 28.3.2019 i 
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KST-sak 27/19. De begrunner manglende klage tidligere med at de ikke har mottatt særskilt 
varsel om at byggegrensen ble tatt bort i revisjonsarbeidet. 
 
I klagen fremføres at klagen er fremsatt rettidig, da klager oppfatter kommunens e-post av 
18.6.2020 som start på klagefristen. Klagen er fremmet av advokat Jarran Dolve i Help. 
 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren finner ikke at klagen er fremsatt rettidig og foreslår for kommunestyret 
at klagen avvises.  
 
Ved gjennomgang av planprosessen for revidering av detaljreguleringsplan for Lisetra, 153B, 
fremgår at klager er tilskrevet med høringsbrev på begge høringene. Det første er sendt pr. 
post og det andre er sendt digitalt. Saksbehandlersystemet viser at klager har lest meldingen 
om at han har mottatt høringsbrev. 
 
Det er opp til mottagere av høringsbrev om de velger å lese brevet og se på vedlegg eller 
følge link til informasjon tilsendt. Kommunedirektøren forholder seg i denne saken til at brev 
er sendt og plankart er vedlagt/lagt i link. Det er ikke vanlig å kommentere alle endringer i 
slike brev, men det forventes at berørte og interesserte setter seg inn i materialet som 
gjøres tilgjengelig. Plankartet har også vært tilgjengelig i høringsperioden i kommunens 
kartløsning på internett. 
 
Planvedtaket er kunngjort i tråd med prosedyrebeskrivelsen i kommunen. Vedtaket er 
formidlet til regionale myndigheter og ellers de som har inngitt høringsuttalelse eller 
merknad. Videre er planen kunngjort i en lokal avis og på kommunens hjemmeside. Planen 
vises også i kommunens kartløsning. 
 
Klager har ikke inngitt høringsuttalelse/merknad. Derfor mottok han ikke brev om 
planvedtak. Kommunedirektøren finner at prosedyrene for formidling av vedtaket er fulgt. 
Planvedtaket ansees kunngjort til klager via kommunens hjemmeside.  
 
Grunnlaget for å avvise klagen 
Klagefrist fremgår av forvaltningsloven § 29, og er i utgangspunktet 3 uker fra vedtaket er 
kommet frem, ved offentlig kunngjøring eller fra det tidspunktet de har fått eller burde fått 
skaffet seg kunnskap om vedtaket.  Melding om vedtak ble annonsert i Lillehammer byavis 
4.4.2019. I 2019 var påsken i siste halvdel av april. Kommunen ville trolig ha ansett at en 
klage fremsatt i løpet av de første dagene i mai måned som akseptabelt innenfor lovens 
bestemmelser om tre ukers klagefrist. Øyer kommune mener derfor at klagefristen er 
overskredet, da klagen er fremsatt 1.7.2020.  
 
Forvaltningsloven § 31 åpner for at klagen likevel kan tas til behandling selv om fristen er 
overskredet. I tredje ledd fremgår følgende; «Klagen kan ikke tas under behandling som 
klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet.» 
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Vedtaket ble truffet 28.3.2019.  Det gikk ca. 1 år og 3 mnd fra vedtak ble fattet til kommunen 
mottok brev fra dere. Øyer kommune kan derfor ikke ta klagen til behandling, jf. 
forvaltningsloven § 31 tredje ledd.  
 
I pbl § 1-9, annet ledd står det; «Det kan i byggesaken ikke klages på forhold som er avgjort i 
bindende reguleringsplan, ved dispensasjon eller i tidligere vedtak i byggesaken, og hvor 
klagefristen for disse vedtakene er utløpt. Dersom det finnes hensiktsmessig, kan klagen 
realitetsbehandles i stedet for å avvises.» 
 
Dette gjør at forhold som ble vedtatt i reguleringsplanen ikke kan påklages i en byggesak. 
Anledning til å plassere bygninger på gbnr 23/46 nærmere enn 6 m fra eiendomsgrense, dog 
ikke nærmere enn 4 m, ble avgjort i planvedtaket fattet i KST-sak 27/19. Dette til 
informasjon. 
 
Advokat Dolve fremfører at klagen er fremsatt innenfor fristen, fordi det vises til en e-post 
fra Øyer kommune av 18.6.2020. Denne e-posten til klager oppsummerer kun saksgangen i 
planprosessen for revidering av detaljreguleringsplan for Lisetra, planID 153B. Som en 
forklaring på at klager har mottatt informasjon om planprosessen og likevel valgt å ikke inngi 
merknad. Kommunedirektøren finner ikke at dette kan ansees som informasjon om 
planvedtaket. Planvedtaket ble kunngjort 4.4.2019. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune avviser klager da de ikke er fremsatt rettidig, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 
31 tredje ledd.  
 
Avvisning av en klage er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 tredje 
ledd jf. § 28. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må fremsettes skriftlig, 
jf. forvaltningsloven §§ 29 og 32. 
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV. (REGIONAL PLAN, 
DISPENSASJON M.M.) 
 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/2624     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/20 Kommunestyret 03.09.2020 
 
Vedlegg: 

- Alminnelig høring – forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, 
dispensasjon m.m.) 

 
Sammendrag: 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte forslag til endring av plan- og 
bygningsloven (regional plan, dispensasjon m.m.) på høring til Øyer kommune den 02.04.20. 
Departementet foreslår blant annet å endre plan- og bygningsloven (heretter forkortet pbl.) 
§ 19-2, som regulerer kommunens adgang til å innvilge dispensasjon fra bestemmelser gitt i 
eller i medhold av loven.  
 
Kommunedirektøren har innspill til forslag til endringer av pbl. § 19-2, men har ingen 
kommentar til øvrige forslag til endringer i høringen. 
 
Saksutredning: 
Endring i plan- og bygningsloven § 19-2 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at hensynet til nasjonale og regionale 
interesser uttrykkelig nevnes i andre ledd for å tydeliggjøre at kommunen ikke kan 
dispenseres hvis hensynet til nasjonale og regionale hensyn blir vesentlig tilsidesatt. De 
skjønnsmessige vurderingene i bestemmelsen skal være undergitt rettsanvendelsesskjønn.  
 
I saker hvor temaet for dispensasjon bare er av lokalpolitisk art, eksempelvis dispensasjon 
fra avstandskrav, utnyttingsgrad, etasjeantall eller plankrav, er det foreslått at kommunen 
skal få større handlingsrom. Departementet ønsker å senke terskelen for å innvilge 
dispensasjon ved å fjerne dagens strenge krav til interesseovervekt ved vurderingen av 
fordeler og ulemper; «fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene». I 
dag er det krav til kvalifisert sannsynlighetsovervekt, hvilket betyr ca. 70-75 %. Det foreslås 
endring til alminnelig interesseovervekt; «Fordelen ved å gi dispensjon må være større enn 
ulempene». Med alminnelig interesseovervekt menes over 50 %. Departementet foreslår at 
tiltakshavers interesse i en fornuftig og hensiktsmessig utnyttelse og bruk av egen eiendom, 
skal bli relevante hensyn og kunne tillegges vekt ved avveiningen av fordeler og ulemper. 
 
Videre foreslår departementet å oppheve § 19-2 fjerde ledd, som har bestemmelser om at 
statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt i dispensasjonsvurderingen. 
Begrunnelsen for dette er at den er unødvendig når hensynet til nasjonale og regionale 
interesser foreslås tatt inn i andre ledd.  
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Bakgrunnen for forslag til endringer er Granavolden-plattformen der regjeringen ønsker å 
styrke det kommunale selvstyre og redusere statlig og regional detaljstyring. Departementet 
skriver at enkeltmenneskers rettigheter og rettssikkerhet skal ivaretas og at eiendomsretten 
skal være et bærende prinsipp i lover og regler. Regjeringen ønsker å gi lokalt handlingsrom 
gjennom å utvide kommunens dispensasjonsmulighet fra eksisterende lokalt vedtatte planer 
og innenfor rammeverket av nasjonalt regelverk.  
 
Pbl. § 19-2 i dag 

«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
 
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, 
lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.» 

 
Forslag til lovendring i pbl. § 19-2 
§ 19-2 andre ledd skal lyde: 
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
hensynene i lovens formålsbestemmelse eller andre nasjonale eller regionale interesser blir 
vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon må være større enn ulempene. Det kan 
ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.» 
 
§ 19-2 fjerde ledd oppheves 
 
Nåværende femte ledd blir fjerde ledd. 
 
Vurdering: 
 
Kommunedirektørens innspill til endringsforslagene 
 
•  Forslag om å flytte innholdet i § 19-2 fjerde ledd til andre ledd 
Departementet foreslår å endre loven slik at nasjonale og regionale interesser flyttes til 
andre ledd. Departementet mener at en slik lovendring vil bidra til å understreke at 
nasjonale og regionale interesser er viktige hensyn som skal ivaretas ved vurderingen av de 
lokale forholdene i byggesaken samt bidra til en helhetlig avveining mellom nasjonal, 
regional og kommunal arealpolitikk. Det anføres at endringen vil tydeliggjøre kommunes 
ansvar for å sikre at nasjonale og regionale interesser forstås og ivaretas i den lokale 
sammenheng. Departementet skriver at endringen er en kodifisering av gjeldende rett, 
hvilket betyr at endringen ikke vil endre rettstilstanden.  
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Kommunedirektøren mener at ordlyden bør endres dersom hensikten er å kodifisere 
gjeldende rett. Det fremgår av gjeldende rett (§ 19-2 fjerde ledd) at «statlige og regionale 
rammer og mål [skal] tillegges særlig vekt», og kommunen bør ikke dispensere «når en 
direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden». I en slik ordlyd tilsier at statlige og regionale interesser skal veie 
tungt i dispensasjonssaker, men i helt spesielle tilfeller vil kommunen likevel kunne innvilge 
dispensasjon dersom andre tungtveiende hensyn taler for det motsatte.  
 
Departementet foreslår følgende endring; «Dispensasjon kan ikke gis dersom […] nasjonale 
eller regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt». Slik kommunen forstår denne ordlyden vil 
kommunen ikke lenger ha hjemmel til å innvilge dispensasjon dersom nasjonale eller 
regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt, selv om det foreligger andre tungtveiende 
hensyn som taler for å innvilge dispensasjon. Kommunedirektøren mener at foreslått 
endring er en innstramming av gjeldende rett, noe som burde vært tydeliggjort i høringen.  
 
For øvrig bør nasjonale og regionale interesser respekteres og ivaretas lokalpolitisk, og 
kommunedirektøren mener at forslag til endring vil i større grad ivareta nasjonale og 
regionale interesser. Endringen vil imidlertid ikke gi kommunen noe handlingsrom i de 
sakene der nasjonale og regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt. Kommunestyret bør 
her diskutere og konkludere om en innstramming er ønskelig.  
 
 
• Forslag om å endre kravet fra kvalifisert sannsynlighetsovervekt til alminnelig 
sannsynlighetsovervekt i andre ledd 
Departementet ønsker å styrke det kommunale selvstyre ved å fjerne kravet til kvalifisert 
sannsynlighetsovervekt som fremgår av pbl. § 19-2 andre ledd. Det er foreslått at denne 
vurderingen skal være fritt forvaltningsskjønn, slik at en domstol ikke vil kunne overprøve 
skjønnsvurderingen. Som klageinstans vil fylkesmannen kunne overprøve skjønnet, men 
fylkesmannen skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøvingen jf. 
forvaltningsloven § 34 andre ledd. Forslaget medfører et økt handlingsrom til kommunen. 
Departementet mener at endringen kan medføre en viss økning i antallet innvilgende 
dispensasjoner, men antar det at det ikke vil bli i en vesentlig økning.  
 
Kommunedirektøren er skeptisk til foreslått lovendring. Kommunedirektøren har naturligvis 
forståelse og respekt for rammene gitt i Granavolden-plattformen der regjeringen ønsker å 
styrke det kommunale selvstyre og redusere statlig og regional detaljstyring. Styrking av det 
kommunale selvstyre bør likevel gjøres på andre områder enn ved å lempe på terskelen i pbl. 
§ 19-2 andre ledd. Departementet foreslår kun en lemping av saker av lokalpolitisk art. Disse 
planene har vært igjennom en politisk prosess på lokalpolitisk nivå, og det nettopp 
kommunestyret som har vedtatt rammer og bestemmelser for disse planene. I en 
planprosess har blant annet berørte myndigheter, interesseorganisasjoner, innbyggere etc. 
hatt en mulighet til å påvirke planprosessen. Etterlevelse av kommunale planer skaper 
forutsigbarhet og likebehandling for innbyggerne, administrasjonen og politikerne. 
Dispensasjoner er og bør være en sikkerhetsventil i de tilfellene der etterlevelse av 
regelverket fører til uheldige eller uønskede resultater. Plan som redskap og juridisk 
dokument vil svekkes ved å gjennomføre foreslåtte lovendringer. Samtlige hensyn bak regler 
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om planprosess blir tilsidesatt ved å åpen for en utvidet dispensasjonsadgang som foreslått 
av departementet. 
 
Dispensasjoner blir i hovedsak behandlet og avgjort av plan- og miljøutvalget, og 
lovendringen vil gi plan- og miljøutvalget større makt til å fravike kommunestyrets egne 
planer. Kommunestyret må ta stilling til om det er ønskelig å gi plan- og miljøutvalget en slik 
utvidet makt. Det er en fare for at kommunestyret, plan- og miljøutvalget og 
administrasjonen vil miste kontrollen over planer som styringsdokument ved en offensiv 
dispensasjonsbruk på grunn av presedens, og det vil bli vanskeligere å likebehandle borgere. 
Det er en stor sannsynlighet for at endringen vil føre til en økning av dispensasjonssøknader 
og vedtak om innvilgelse av dispensasjoner. 
 
Kommunedirektøren fraråder at foreslåtte lovendring blir gjennomført.   
 
 
• Endring av fordeler tiltakshaver kan påberope seg 
Etter gjeldende rett kan tiltakshaver kun påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle 
areal- og ressursdisponeringsbehov. Departementet foreslår at tiltakshavers interesse i en 
fornuftig og hensiktsmessig utnyttelse og bruk av egen eiendom skal bli relevante hensyn og 
kunne tillegges vekt ved avveiningen av fordeler og ulemper. Man skal fortsatt kunne 
påberope seg andre personlige sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn, men 
det skal fortsatt føres en restriktiv praksis når det gjelder vektlegging av disse.  
 
Kommunedirektøren fraråder at tiltakshavers interesse i en fornuftig og hensiktsmessig 
utnyttelse og bruk av egen eiendom bør bli relevante hensyn i vurderingen av fordeler og 
ulemper etter pbl. § 19-2. Hver borgers egeninteresse og personlig vinning bør ikke tillegges 
vekt i fravikelse av kommunale planer. Det vil bli vanskeligere å saksbehandle både for 
administrasjonen og plan- og miljøutvalget dersom slike hensyn skal bli relevante fordeler i 
en dispensasjonsvurdering. Alle som søker om dispensasjon har en interesse i en fornuftig og 
hensiktsmessig utnyttelse og bruk av egen eiendom, og det vil bli vanskelig å vektlegge disse 
i en vurdering etter pbl. § 19-2. Tiltakshavers interesse bør ikke tillegges større vekt enn 
dagens ordlyd, og kommunedirektøren viser for øvrig til ulempene og konsekvensene som er 
redegjort for i forrige punkt. Kommunedirektøren frykter at foreslått lovendring ikke vil 
gagne det kommunale selvstyre på sikt, men enkeltborgere som ønsker å fravike gjeldende 
planer.  
 
En endring i dispensasjonsbestemmelsen som i større grad vil kunne hensynta personlige 
forhold, vil i tillegg kunne gi økt press på jordvern og arealressursvernet generelt samt 
medføre utfordringer med større drifts- og miljømessige ulemper for jordbruket. 
Bakgrunnen for dette er at kommunen har mange henvendelser og søknader om 
dispensasjon der formålet er å dele fra bolig- og hyttetomter, som oftest til 
familiemedlemmer i forbindelse med gårdsoverdragelser. I disse sakene er det ofte 
jordbruksarealer som er aktuelle, helt eller delvis som utbyggingsareal. I mange slike tilfeller 
er det hensyn til privatøkonomi som gjør seg gjeldende. Argumentet kan være at det blir 
lettere å gjennomføre gårdsoverdragelsen med hensyn til kjøpesum og fordeling av arv som 
også andre arvinger kan få bolig- eller hyttetomt fra gården. Ofte framføres også 
følelsesmessig tilknytning til gården/grenda, og at det er ønske fra alle parter at framtidige 
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generasjoner også skal ha mulighet til å få samme tilknytning. Erfaringsvis selges slike 
fradelte bolig- og hyttetomter etter at første generasjon har hatt det en stund. 
 
Kommunedirektøren fraråder at forslag til lovendring gjennomføres.  
 
 
Øvrige kommentarer 
Departementet begrunner endringsforslaget med at det er ressurskrevende å foreta 
planendringer. Kommunedirektøren mener at det vil være bedre å lempe på 
saksbehandlingsregler for å gjennomføre mindre endringer og justeringer av planer, fremfor 
å innvilge dispensasjon i enkelttilfeller. Dette vil sørge for at planene forblir et effektivt 
styringsdokument og vil i større grad sørge for likebehandling og forutberegnelighet for alle 
parter.   
 
Kommunedirektøren ønsker å trekke frem en uttalelse i forarbeidene til plan- og 
bygningsloven som gir støtte for argumentasjonen, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242: 

«[d]e ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er 
vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler 
dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. 
 
Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og 
beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i 
planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved 
dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og 
reguleringsplaner.» 

 
Det å ha kontroll på planene er en nøkkelfaktor i forvaltning av arealer og utvikling av 
eiendom. Planer gir kontroll med arealbruken og fastlegger fysiske rammer for en 
hensiktsmessig utforming av byer, tettsteder, bygningsmiljøer og det fysiske rom. Planer 
angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Dersom det åpnes i større 
grad for å unnta rammer og bestemmelser gitt i planer, setter private interesser de 
offentlige interessene til side. Dispensasjoner medfører isolerte og kortsiktige hensyn i 
enkeltsaker, og det er vanskelig å rette opp evt. skadevirkninger av dispensasjoner. En 
bredere dispensasjonsadgang vil ikke gange kommunestyret på sikt på grunn av 
presedensfaren. Kommunestyrets egne planer vil uthules og svekkes.  
 

• På side 24 skriver departementet følgende «Loven må forstås slik at søknad 
dispensasjon kun må forlegges dersom administrasjonen eller politikerne er innstilt på å gi 
dispensasjon.» Hva menes med ordet forlegges? Kommunen antar det er en skrivefeil, og at 
det skulle stått forelegges. Mener departementet at en dispensasjonssøknad ikke skal 
sendes på høring dersom administrasjonen er negativt innstilt? Da vil man jo i praksis måtte 
utsette dispensasjonsbehandlingen i et politisk møte dersom politikerne ønsker å innvilge 
dispensasjon der administrasjonen innstiller negativt, for så å sende saken på høring før en 
ny behandling i plan- og miljøutvalget. Da må 12-ukers fristen for saksbehandling forlenges 
vesentlig, gjerne til det dobbelte. For å sørge for en smidig saksbehandling er kommunen 
nødt til å sende dispensasjonssøknad på høring med en gang søknaden er mottatt når 
statlige og regionale interesser er berørt, uavhengig av administrasjonens innstilling. 
Dessuten vil uttalelser fra statlige og regionale myndigheter utgjøre en stor del av 
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dispensasjonsbehandlingen av en sak, og kommunen skal legge vesentlig vekt på nasjonale 
og regionale interesser i sin vurdering. Hvordan skal kommunen gjøre dette uten at saken 
sendes på høring først? Kommunen kan ikke forutse hva statlige og regionale myndigheter 
mener om en sak før vi har mottatt en uttalelse. Øyer kommune foreslår at ordlyden i 
bestemmelsen endres.  Øyer kommune håper at departementet oppklarer dette punktet. 
 

• Dersom foreslått lovendring ikke blir gjennomført er det ønskelig at departementet 
gir et rundskriv om relevante fordeler og ulemper etter pbl. § 19-2 andre ledd samt 
retningslinjer om vektlegging av disse. Et slikt rundskriv vil føre til en bedre håndhevelse av 
pbl. § 19-2, både for administrasjonen og politikerne.  
 
Konklusjon 
Planer er et styringsmiddel for arealdisponering i kommunen. Ved bruk av planer som 
verktøy gir det forutsigbarhet for utbygger, naboer og bygningsmyndigheten ved behandling 
av byggesaker. Planer er underlagt en omfattende prosess, både faglig og politisk. Regler om 
dispensasjon er i dag en unntaksbestemmelse som skal benyttes som en sikkerhetsventil der 
etterlevelse av regelverket fører til uheldige eller uønskede resultater. Dispensasjoner fører 
til uthuling av kommunale planer, og bør kun benyttes som en sikkerhetsventil slik den blir 
brukt i dag. Forutberegnelighet for kommunen og innbyggerne samt hensynet 
likebehandling tilsier at forslag til lovendringer ikke bør gjennomføres. Kommunedirektøren 
mener at det er en svakhet at høringen ikke redegjøre for slike ulemper som nevnt ovenfor, 
slik at andre kommuner kunne fått et bedre utgangspunkt for å ta stilling til høringen fra 
departementet.  
 
Kommunedirektøren tilrår at innspillene ovenfor blir sendt til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Alternativt kan kommunestyret komme med egne innspill 
evt. en kombinasjon av kommunedirektørens innspill. Forslag til lovendringer er ren politikk, 
selv om administrasjonen har faglige innspill. Kommunedirektøren oppfordrer derfor 
kommunestyret til å ha en aktiv debatt i denne saken.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Alternativ 1 
Kommunedirektørens innspill til høringen om forslag til endringer i plan- og bygningsloven 
mv. sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
 

 Alternativ 2 
Kommunestyret innspill; (fylles ut av kommunestyret) 
 

 Alternativ 3 
Øyer kommune sender ikke innspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høring 
om forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv.  
 
 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 
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DELTAGELSE I AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSBYEN 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: 122 &40  
Arkivsaksnr.: 20/2036     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
93/20 Formannskapet 25.08.2020 
 
54/20 Kommunestyret 03.09.2020 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra Innlandet fylkeskommune med invitasjon til videre samarbeid, datert 22. mai 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Felles areal- og transportplan for Mjøsbyen, vedtatt i fylkestinget 28. april 2020 
(https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2019/09/felles-areal-og-transportstrategi-
for-mjosbyen-til-sluttbehandling-i-fylkestingene-juni-2019.pdf) 
Behandling i fylkestinget (https://www.mjosbyen.no/nyheter/mjosbystrategien-er-vedtatt-
av-fylkestinget-i-innlandet/) 
 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune har vært representert i arbeidet med en felles areal- og transportplan for 
Mjøsbyen. Nå inviteres kommunen til videre samarbeid for oppfølging av planen. 
Fylkestinget har vedtatt at det skal utarbeides en samarbeidsavtale i løpet av 2021. 
Kommunedirektøren tilrår at Øyer kommune deltar i arbeidet med utarbeidelse av en 
samarbeidsavtale, og at det da oppnevnes representant med vara til styringsgruppen. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har vært representert i arbeidet med utarbeidelse av en felles areal- og 
transportplan for Mjøsbyen. Det kan leses mer om hva Mjøsbyen er i strategien som er 
fremlagt for fylkestinget. Det finnes også mer informasjon på www.mjosbyen.no 
 
Det settes inn her første avsnitt i forordet, som oppsummerer Mjøsbyen: 
Mjøsbyen er et prosjektsamarbeid og en felles utviklingsarena for areal- og 
transportplanlegging i området rundt Mjøsa. I alt 10 kommuner utgjør Mjøsbyen: Øyer, 
Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum, Stange, Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten. 
I prosjektsamarbeidet deltar også Fylkesmannen i Innlandet, Statens vegvesen, 
Jernbanedirektoratet og de to nåværende fylkeskommunene Hedmark og Oppland.  
 
Etter at fylkestinget 28. april 2020 vedtok felles areal- og transportplan for Mjøsbyen er alle 
deltagerne i utarbeidelse av planen invitert til videre samarbeid for å følge opp strategien og 
handlingsplan. I strategien er det foreslått å etablere en samarbeidsavtale som skal sikre 
fortsatt dialog og forpliktende samarbeid. Fylkestinget vedtok at det skal utarbeides et 

https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2019/09/felles-areal-og-transportstrategi-for-mjosbyen-til-sluttbehandling-i-fylkestingene-juni-2019.pdf
https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2019/09/felles-areal-og-transportstrategi-for-mjosbyen-til-sluttbehandling-i-fylkestingene-juni-2019.pdf
https://www.mjosbyen.no/nyheter/mjosbystrategien-er-vedtatt-av-fylkestinget-i-innlandet/
https://www.mjosbyen.no/nyheter/mjosbystrategien-er-vedtatt-av-fylkestinget-i-innlandet/
http://www.mjosbyen.no/
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forslag til en samarbeidsavtale i løpet av 2021. Samarbeidsavtalen skal avklare nærmere 
organisering, økonomi, mandat og roller for samarbeidet. 
 
Det skal derfor etableres en ny administrativ samarbeidsgruppe og en styringsgruppe med 
politisk og administrativ ledelse. Det legges opp til samme deltagelse som ved utarbeidelse 
av strategien. Det anmodes om at det også oppnevnes vara. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren beklager at denne saken ikke kom med i formannskap og 
kommunestyret i juni. Svarfrist var 15. juni. Etter samråd med ordfører ble det gitt en 
foreløpig tilbakemelding om deltagelse, og det er inngitt et foreløpig navn til administrativ 
arbeidsgruppe, slik at kommunen inntil videre er representert. 
 
Det blir opp til kommunestyret om det ønsker at kommunen blir med i det videre arbeidet 
med Mjøsbyen. Siden kommunen var med i utarbeidelsen av planen, vil det etter 
kommunedirektørens mening kunne være aktuelt å være med i utarbeidelsen av en 
samarbeidsavtale. Hafjell er også nevnt i en strategi, ved at det bør utarbeides en 
interkommunal/regional plan for transport i og mellom Sjusjøen, Nordseter og Hafjell. 
 
Fylkestinget har bedt om at det avsette midler i økonomiplanen for fylkeskommunen. Det er 
ikke fremkommet direkte økonomiske behov av planen så langt for Øyer kommune. Men 
dersom det skal utarbeides en plan for transport mellom destinasjonene Sjusjøen, Nordseter 
og Hafjell, vil det måtte påregnes kostnader i form av arbeidsinnsats, men trolig også andre 
kostnader. 
 
I arbeidet med en samarbeidsavtale er det ikke framkommet behov for midler, ut over 
kostnader i form av arbeidsinnsats som blir ved deltagelse. 
 
Kommunedirektøren tilrår at kommunen deltar i det videre arbeidet med en 
samarbeidsavtale for Mjøsbyen. Kommunestyret må da oppnevne en politisk representant 
med vara til styringsgruppen. Kommunedirektøren sørger for å oppnevne representant til 
administrativ arbeidsgruppe. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune slutter seg til det videre arbeidet med Mjøsbyen, og vil delta i utarbeidelsen 
av en samarbeidsavtale.  
 
Som representant til styringsgruppen oppnevnes: 
Som vararepresentant til styringsgruppen oppnevnes: 
 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.08.2020 sak 93/20 
 
Behandling: 
Forslag fra Stein Plukkerud (SP) for Øyer SP og Øyer SV: 
«Støtter kommunedirektørens forslag til vedtak og foreslår ordfører som 
styringsgruppemedlem og leder i Plan- og miljøutvalget som vara». 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune slutter seg til det videre arbeidet med Mjøsbyen, og vil delta i utarbeidelsen 
av en samarbeidsavtale.  
 
Som representant til styringsgruppen oppnevnes: ordfører. 
Som vararepresentant til styringsgruppen oppnevnes: leder i Plan- og miljøutvalget. 
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BEREDSKAPSPLAN 2020-2023 
REVIDERT BEREDSKAPSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: X20  
Arkivsaksnr.: 20/2179     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
94/20 Formannskapet 25.08.2020 
 
55/20 Kommunestyret 03.09.2020 
 
 
Vedlegg: 
Øyer kommune - Beredskapsplan 2020 - 2023 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(sivilbeskyttelsesloven -LOV 2010-06-25, nr 45) 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret vedta revidert overordnet beredskapsplan for 
perioden 2020 til 2023. Overordnet beredskapsplan skal i hht planstrategi vedtas hver 
kommunestyreperiode, og revideres årlig. Kommunestyret delegerer ansvaret for den årlige 
revideringen til kommunedirektøren. 
 
Saksutredning: 
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret beskriver 
kommunal beredskapsplikt i § 15. Kommunen pålegges å utarbeide egen beredskapsplan, 
med beskrivelse av kommunens organisering av kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt 
og informasjonsplan.  
 
Beredskapsplan for 2020 – 2023 tar, i hht Sivilbeskyttelseslovens § 14, utgangspunkt i 
helhetlig ROS for Øyer kommune, vedtatt i sak 31/19 28.3.2019. Revidert beredskapsplan 
avviker ikke mye fra foregående plan (2017), men det er gjort noen presisering som følge av 
bl.a. ny kommunelov, omorganisering pr 2019, samt ombygging av beredskapsrom på 
Tingberg. Det er også gjort en presisering i punkt 7.2 om fullmakter til kommunal 
kriseledelse, hvor kommunedirektør gis fullmakt til å disponere inntil kr. 3 mill ved en krise, 
samt omdisponere personell, ressurser og virksomhet ved behov. 
 
Beredskapsplanen beskriver rollene i kriseledelsen og tilhørende støttefunksjoner 
(informasjon, evakuering og psykososialt kriseteam). Navneliste med kontaktinformasjon 
oppdateres fortløpende, og distribueres i kommunens tjenesteapparat, samt til kommunens 
samarbeidspartnere. 
 
Vurdering: 
Kommunestyret skal i hht vedtatt planstrategi vedta revidert Beredskapsplan for Øyer 
kommune i løpet av det første året i ny kommunestyreperiode. Revidering tar utgangspunkt 
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i helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse av 2019, samt overordnede endringer i løpet av de 
siste 4 år.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar beredskapsplan for Øyer kommune 2020-2023.  
Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta oppdateringer og mindre endringer i 
beredskapsplanverket ved behov. 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.08.2020 sak 94/20 
 
Behandling: 
Ordføreren holdt en kort innledning.  
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar beredskapsplan for Øyer kommune 2020-2023. Kommunedirektøren 
gis fullmakt til å foreta oppdateringer og mindre endringer i beredskapsplanverket ved 
behov. 
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G/BNR 53/16 HUNNBERGSLYKKJA I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON 
SØKER: ODDVAR NORDLUND 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/2518     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
82/20 Plan- og miljøutvalget 18.08.2020 
 
56/20 Kommunestyret 03.09.2020 
 
 
Vedlegg: 
Nordlunds begrunnelse for søknaden 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Søknad om konsesjon datert 28.06.2020 
2. Kjøpekontrakt mellom partene datert 09.02.2020 
3. Verditakst av 21.10.2019 
4. Foreløpig svar fra landbrukskontoret datert 08.07.2020 

 
Sammendrag: 
Oddvar Nordlund søker konsesjon på en skogteig for å legge denne som tilleggsareal til 
garden Nordlund i Nordbygda. Teigen er opprinnelig ei seterløkke på Hunnberget seter som 
etter erverv skal avskoges og kultiveres til beite. Det blir da en utvidelse av Nordlunds seter 
på Hunnberget.  
 
Kommunedirektøren mener det kan reises tvil om hvorvidt konsesjonslovens mål om 
bruksutviklingen i landbruket blir ivaretatt. Dette ut fra at det er en liten landbrukseiendom 
uten drift som skal få kjøpe tilleggsareal. Kommunedirektøren tilrår likevel at søknaden blir 
innvilget ut fra at det her er særlige hensyn til ivaretagelse av kulturlandskap og -historie 
som gjør seg gjeldende.  
 
Saksutredning: 
Oddvar Nordlund søker konsesjon på g/bnr 53/16 Hunnbergslykkja slik at denne kan legges 
til garden Nordlund g/bnr 52/20 m.fl. som tilleggsareal. Selger er Lars Rinheim. Den avtalte 
kjøpesummen er kr 32.000.  
 
Det henvises til PMU-sak 71/20 hvor Rinheim fikk tillatelse etter jordloven § 12 til fradeling 
av skogteig. 
 
Oddvar Nordlund har engasjert seg i å bevare Hunnberget seter, eller det som er att av den 
gamle hemsetergrenda for Lunke-reppen. Dette er den siste gjenværende seter på 
Nordbygdsmorka. Han mener at Hundberget representerer et viktig kulturminne fra den 
tidligste setertradisjonen i Øyer. Skogteigen han har kjøpt var opprinnelig ei seterløkke til ei 
av setrene på Hundberget. Den har trolig ikke tilhørt hans seter eller gard, men har 
imidlertid sin opprinnelse fra Lunkegardene.  
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Han har stor interesse av å bevare dette seterområdet for framtida. Arealet skal avskoges, 
gjerdes inn og kultiveres til beite. Han har ikke selv beitedyr eller behov for denne 
grovfôrressursen, så engasjementet er i stor grad basert på idealisme.  
 
Fakta om eiendommene: 
Nordlund består av 38 daa jord, 12 daa innmarksbeite og 29 daa produktiv skog. Det er ikke 
selvstendig landbruksdrift i Nordlund og jorda er bortleid.  
 
Eiendommen g/bnr 53/16 som erverves består av 1,2 daa innmarksbeite, 17,2 daa produktiv 
skog og 0,2 daa anna areal.  Denne ligger inntil setra til Nordlund, kun delt av ei gutu 
mellom. 
 
Lovgrunnlaget: 
Konsesjonsloven § 1 sier mellom anna:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. 
  
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
§ 9 sier at Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 
 
1.om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 
2.om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 
3.om erververen anses skikket til å drive eiendommen, 
4.om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
Lovteksten kan i sin helhet leses på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-
98?q=konsesjonsloven 
 
Vurdering: 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, 
odelsloven og skogbruksloven av 08.12.2003 er kommunene gitt myndighet til å behandle og 
fatte vedtak etter landbrukslovene. Dette innebærer bl.a. at kommunene har frihet til å 
utforme sin egen politikk innenfor rammene av loven og de nasjonale målsettinger for 
landbrukspolitikken.  
 
Bosettingshensynet 
Eiendommen er ubebygd. Ervervet gjelder tilleggsareal til en bosatt landbrukseiendom i 
drift. Bosettingshensynet gjør seg dermed mindre gjeldende i saken.  
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
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Driftsmessig løsning 
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arrondering og transportavstander er vesentlige forhold som skal 
vurderes. Dette er naboarealer, hensynet til driftsmessig god løsning er derfor ivaretatt.  
 
Erververs kompetanse 
Nordlund eier og driver gardsbruk fra før. Erververs kompetanse anses å være i orden. 
 
Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet 
I konsesjonslovens formålsparagraf §1 heter det at en skal oppnå «slike eier- og bruksforhold 
som er mest gagnlige for samfunnet». De nasjonale målsettingene i landbrukspolitikken har 
vært preget av at en ønsker en rasjonalisering av bruksstrukturen for å oppnå mer robuste 
og effektive driftsenheter.  
 
I delingssaken der teigen ble godkjent fradelt, ble det drøftet det forholdet at en her vil 
overføre arealer til en liten landbrukseiendom uten egen drift. Dette kan sies å være i strid 
med de overordnede målsettinger i landbrukspolitikken som i lang tid har gått i retning av 
større og mer rasjonelle bruk. Saken hadde framstått mer positiv dersom Nordlund av 
hensyn til egen husdyrproduksjon kunne gjort nytte av arealet.  
 
Ved avgjørelsen om deling ble det lagt særlig vekt på hensynet til kulturlandskapet og 
kulturhistorien ved bevaring av Hundberget. Det samme forholdet gjør seg gjeldende ved 
konsesjon; at hensynet til «slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet» 
kan vektes noe ned og at andre hensyn, som kulturlandskap og kulturhistorie, kan vektlegges 
sterkere.  
 
Priskontroll 
Etter § 9a skal det gjennomføres priskontroll ved erverv av ubebygde landbruksarealer med 
mindre det dreier seg om en ren skogeiendom. I dette tilfellet er det stort sett skog, men det 
er også noe innmarksbeiteareal som omsettes, det utløser krav om priskontroll.  
 
Gjennom rundskriv M-3/2002 og M-3/2017 har LMD gitt retningslinjer for hvordan priser på 
landbrukseiendommer skal vurderes ved behandling av konsesjonssaker. Det er 
avkastningsverdien som skal legges til grunn og kapitaliseringsrenten skal være 4% for 
vurdering av jord- og skogarealer.  
 
Fullstendige verdivurderinger skal kun gjennomføres i saker hvor det er tvil om 
kjøpesummen kan tillates. Er det ikke tvil med hensyn til kjøpesummen kan vurderingen av 
prisspørsmålet gjennomføres på en mindre arbeidskrevende måte. 
 
Glommen Mjøsen Skog SA har taksert eiendommen til kr 32.000 som også er kjøpesummen.  
Kommunedirektøren mener taksten er basert på riktige forutsetninger og at 
takstprinsippene følger prinsippene om verdifastsettelse etter konsesjonsloven. Det 
anbefales at kjøpesummen godkjennes. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven § 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Oddvar 
Nordlund på erverv av Hunnbergslykkja g/bnr 53/16 slik at denne kan legges til 
garden Nordlund g/bnr 52/20 som tilleggsareal.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.      
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 18.08.2020 sak 82/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven § 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Oddvar 
Nordlund på erverv av Hunnbergslykkja g/bnr 53/16 slik at denne kan legges til 
garden Nordlund g/bnr 52/20 som tilleggsareal.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.      
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FELLES RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE - VALG AV LEDER OG 
NESTLEDER 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2038     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
57/20 Kommunestyret 03.09.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse: Sak 4/20, møte 03.06.2020 
 Reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 2023 (K-sak 113/19, møte 

31.10.2019) 
 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger), FOR-2019-06-17-
727 

 
Sammendrag: 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse ber kommunestyret om at det blir 
gjort unntak fra regelen i reglementsheftet for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 
2023, om at leder og nestleder til rådet skal velges blant representantene for 
organisasjonene som representerer eldre og personer med funksjonsnedsettelse.  
 
Kommunedirektøren synliggjør tre alternative løsninger, men legger saken fram uten forslag 
til vedtak.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn:   
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse fattet i sak 4/20, møte 
03.06.2020, følgende vedtak:  
Rådet ber kommunestyret om at det blir gjort unntak fra reglementet slik at Anne Braastad 
Lie som representerer de folkevalgte i rådet, kan være rådets leder i inneværende periode. Ev. 
at reglementet endres slik at det ikke blir et krav at leder og nestleder må velges fra 
organisasjonene. I forskriften om kommunale råd kreves det at rådet velger leder og 
nestleder blant medlemmene.  
Nestleder for Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2019 – 
2023: Jan Einar Johrde. 
 
Kommunestyret har besluttet, reglementsheftet for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 
– 2023, følgende: 
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Rådet velger selv leder og nestleder som skal velges blant representantene for 
organisasjonene som representerer eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 
 
I forskriften om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom framgår det at rådene selv velger sin leder og nestleder 
blant medlemmene. Det er følgelig ingen begrensning i forskriften når det gjelder hvem som 
kan være leder/nestleder. 
 
I den forhenværende lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd var det en 
bestemmelse om at «eldrerådet selv skal utpeke leder og nestleder og at disse velges blant 
alderspensjonistene». Det var ingen tilsvarende bestemmelse i lov om råd eller anna 
representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for menneske med nedsett 
funksjonsevne m.m. 
 
Vurdering: 
Kommunestyret står følgelig fritt når det gjelder valg av leder og nestleder blant 
medlemmene i det felles rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. I kraft av å 
være leder setter du opp sakliste for det enkelte møte, leder møtene og har løpende kontakt 
med sekretariatet, dette er trolig bakgrunnen for bestemmelsen i reglementsheftet. Erfaring 
viser imidlertid at det kan være vanskelig å innfri forutsetningen i reglementet i praksis.  
 
Kommunedirektøren legger fram følgende alternative løsninger: 
1. Holde fast ved formuleringen i reglementsheftet 
2. Gjøre unntak for inneværende periode 
3. Endre reglementet ved for eksempel å legge inn «fortrinnsvis blant representantene for 

organisasjonene som representerer eldre og personer med funksjonsnedsettelse». 
 

Kommunedirektøren legger saken fram uten forslag til vedtak.  
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VALG AV RÅDGIVENDE ORGAN I STEDSNAVNSAKER FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2060     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/20 Valgnemnda 25.08.2020 
 
58/20 Kommunestyret 03.09.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det velges medlemmer og varamedlemmer til rådgivende organ i stedsnavnsaker for 
perioden 2019 – 2023. 
 
Saksutredning: 
Valg og sammensetning 
Rådgivende organ i stedsnavsaker har 7 medlemmer med varamedlemmer og sammensettes 
slik: 2 velges av og blant Plan- og miljøutvalgets medlemmer, der den ene skal være leder i 
Plan- og miljøutvalget, 1 lokalkjent på Tretten, 1 lokalkjent i Øyer, 1 Øyer fjellstyre og 2 fra 
Øyer-Tretten Historielag 
 
Funksjon, ansvar og hovedoppgaver 
Det rådgivende organet har uttalerett før Plan – og miljøutvalget skal treffe vedtak i 
stedsnavnsaker og skal bidra til at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak i 
navnesaker treffes. I tillegg kan utvalget benyttes som rådgivere på lokalkunnskap i tidligere 
faser av saksbehandlingen i navnesaker.  
 
De generelle fellesreglene for kommunale møter gjelder.  
 
Øyer-Tretten Historielag sine representanter: Ola Håkon Ourom og Einar Moe. 
 
 
Vurdering: 
I reglementet står det ingenting om konstituering av organet. Kommunedirektøren mener 
det er naturlig at leder for plan- og miljøutvalget blir leder av organet og den andre 
representanten blir nestleder.  
 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
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Behandling/vedtak i Valgnemnda den 25.08.2020 sak 12/20 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård fremmet følgende forslag fra Øyer AP og Øyer Høyre: 
Fra faste medlemmer Plan og Miljøutvalget: 
Hilde Margaret Koldrup Strangstadstuen 
Vara: 
Gudbrand Sletten 
Lokalkjent Tretten:  
Mari Helen Botterud 
Vara: Jon Magne Aspelund 
 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag fra Øyer SV og Øyer SV:  
Leder: leder i plan og miljøutvalget: Marthe Lang-Ree  
Vara: Lars Høvren  
Nesteleder fra plan- og miljø: AP/H 
Fra Historielaget: Ola Håkon Ourom og Einar Moe 
Øyer Fjellstyre: Svein Løken 
Vara: Mona S Svegården 
Lokalkjent fra Øyer: Jon Nermo 
Vara: Reidar Svegården  
Lokalkjent fra Tretten: AP/H 
Vara: AP/H 
 
 
Ordfører la frem følgende fellesforslag på medlemmer og varamedlemmer: 
Leder: leder i plan- og miljøutvalget Marthe Lang-Ree (SP)   Vara: Lars Høvren (SP) 
Nestleder: Hilde Margaret Koldrup Strangstadstuen (AP)   Vara: Gudbrand Sletten (AP) 
Historielaget: Ola Håkon Ourom og Einar Moe 
Øyer fjellstyre: Svein Løken (SP)       Vara: Mona S Svegården (SP) 
Lokalkjent fra Øyer: Jon Nermo       Vara: Reidar Svegården 
Lokalkjent fra Tretten: Mari H Botterud      Vara: Jon Magne Aspelund  
 
Avstemming: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Valgnemndas innstilling: 
Som medlemmer og varamedlemmer i rådgivende organ i stedsnavnsaker for perioden 
2019-2023 velges: 
 
Leder: leder i plan- og miljøutvalget Marthe Lang-Ree (SP)     Vara: Lars Høvren (SP) 
Nestleder: Hilde Margaret Koldrup Strangstadstuen (AP)      Vara: Gudbrand Sletten (AP) 
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Historielaget: Ola Håkon Ourom og Einar Moe 
Øyer fjellstyre: Svein Løken (SP)                     Vara: Mona S Svegården (SP) 
Lokalkjent fra Øyer: Jon Nermo                     Vara: Reidar Svegården 
Lokalkjent fra Tretten: Mari H Botterud                    Vara: Jon Magne Aspelund 
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VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR PERIODEN 1.JANUAR 2021 TIL 31.DESEMBER 
2024 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1525     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/20 Valgnemnda 25.08.2020 
 
59/20 Kommunestyret 03.09.2020 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift KST-sak 145/19, møte 28.11.2019 
Brev fra Innlandet politidistrikt datert 31.03.2020 
Domstolloven 
Rundskriv G 55/99 Valg av forliksrådsmedlemmer, lagrettemedlemmer, meddommere, 
skjønnsmenn og jordskiftemeddommere høsten 1999 - våren 2000 
 
Sammendrag: 
Det velges 2 medlemmer, en mann og en kvinne, fra Øyer kommune til felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 145/19, møte 28.11.2019: 
 Kommunestyret i Øyer vedtar en sammenslåing av forliksrådene i Lillehammer, Øyer og 

Gausdal i hht Domstollovens § 27, syvende ledd.  
 Lederne i de eksisterende forliksrådene gis fullmakt til å etablere et felles forliksråd på 

grunnlag av de eksisterende medlemmene med tanke på sammensetningen av rådet i 
hht Domstollovens § 27, andre ledd. 

 I løpet av 2020 gjennomføres valg av 1 ny representant med 1 vara fra hver kommune til 
felles forliksråd i hht Domstollovens § 57, med oppstart av nytt felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal fra 1.1.2021. 

 
Forliksrådet er den laveste domstolen for sivile saker i Norge og er både en 
meklingsinstitusjon og en domstol. Det er kommunestyret som velger medlemmer til 
forliksrådet. Namsfogden i Innlandet ivaretar funksjonen som forliksrådssekretær for 
forliksrådene i Innlandet.  
 
I henhold til domstolloven § 57 skal valget av forliksrådsmedlemmer foregå innen 15. 
oktober året etter hvert kommunestyrevalg. Dette medfører at det innen 15.10.2020 må 
velges forliksrådsmedlemmer for perioden 01.01.2021 til 31.12.2024. 
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Det skal velges tre faste og tre varamedlemmer til forliksrådet. Etter sammenslåingen av 
forliksrådene i Lillehammer, Øyer og Gausdal skal det velges et medlem og et varamedlem 
fra hver kommune. Det skal både blant medlemmer og varamedlemmer være både kvinner 
og menn. Varamedlemmene skal bli oppnevnt i rekkefølge. 
 
Politiet skriver bl.a i brev datert 31.03.2020: 
«Hvem kan velges som forliksrådsmedlemmer? 
Domstolloven § 56 angir hvem som kan velges som forliksrådsmedlem: «Som 
forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særlig egnet til oppgaven.» Se 
også Rundskriv G-50/99 nr 2 med merknad: «Departementet vil fremheve at forliksrådene i 
vår rettergangsordning har en viktig og krevende oppgave. For at de skal kunne løse 
oppgaven, er det derfor nødvendig at det til forliksrådsmedlemmer bare velges personer som 
i ethvert henseende er skikket for vervet. Kommunen bør oppfordre de valgte til å delta på 
kurs som arrangeres for forliksrådsmedlemmer. Dette vil gjøre dem bedre i stand til å ivareta 
forliksrådets oppgaver på en god måte. Slike kurs arrangeres av fylkesmennene eller av 
Samarbeidsutvalget for forliksråd og hovedstevnevitner i byene. Departementet finner grunn 
til å understreke at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk råd eller utvalg, og at en ved 
valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos dem som blir valgt. Videre 
er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet. Kommunestyret bør være tilbakeholden 
med å skifte ut hele forliksrådet på en gang». I tillegg til vandelsattest bør det undersøkes 
om personene er vederheftige, jf. Domstolloven § 53. Forespørsel om vederheftighet kan 
sendes til namsfogden» 
 
Vurdering: 
Steinar Grimsrud ble valgt som leder i forliksrådet for Øyer for perioden 01.01.2017 – 
31.12.2020. Åse Brattrok Ryager ble valgt som 1.varamedlem for samme periode. Steinar 
Grimsrud har i mail til Øyer kommune datert 17.04.2020 meddelt at han ikke ønsker å 
fortsette som medlem i forliksrådet. Han har forespurt Håvard Granskogen og Åse Brattrok 
Ryager som har sagt ja til å stille som medlem/varamedlem i felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024.  
 
Det er foretatt vandelskontroll og kontroll av vederheftighet av de som er foreslått. 
 
Valgnemndas innstilling er lagt ut til offentlig ettersyn i minst to uker før kommunestyret 
formelt velger representantene.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Som medlem/varamedlem fra Øyer kommune til felles forliksråd for Lillehammer, 
Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velges:  

             Granskogen, Håvard og Ryager, Åse Brattrok. 
2. Det vil senere bli tatt stilling til hvem av de to valgte som blir medlem/varamedlem i 

felles forliksråd.  
3. Det vil senere bli tatt stilling til rekkefølgen på de tre varamedlemmene (en fra hver 

av de tre kommunene). 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Valgnemnda den 25.08.2020 sak 13/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Valgnemndas innstilling: 

1. Som medlem/varamedlem fra Øyer kommune til felles forliksråd for Lillehammer, 
Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velges:  

             Granskogen, Håvard og Ryager, Åse Brattrok. 
2. Det vil senere bli tatt stilling til hvem av de to valgte som blir medlem/varamedlem i 

felles forliksråd.  
3. Det vil senere bli tatt stilling til rekkefølgen på de tre varamedlemmene (en fra hver 

av de tre kommunene). 
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REFERATER - KST 27.08.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 20/2067     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
60/20 Kommunestyret 03.09.2020 
 
 
 Sak 4/20, møte i Ungdomsrådet 09.06.2020: Særutskrift – Flytting av 

ungdomsklubben – Drøfting med klubbstyret 
 Øyer kommunale boligstiftelse - Årsmelding 2019 
 Eldrerådet – Årsmelding 2019 
 Ungdomsrådet – Årsmelding 2019 
 Flerkulturelt råd – Årsmelding 2019 
 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne – Årsmelding 2019 
 Øyer-Tretten frivilligsentral – Årsmelding 2019  

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


