
Øyer kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
Kommunestyret 

 

Møtested: Lillehammer hotell 
Møtedato: 20.02.2020 Tid: 08:30 - 16:00 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
  
 

FELLES KOMMUNESTYRESEMINAR 
09.00-12.15 (oppmøte for registrering kl 08.30) 

Felles kommunestyreseminar for Gausdal, Øyer og Lillehammer med hovedtema 
næringsutvikling og strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen. Vedlagt sakslisten 
program felles kommunestyreseminar og planprogram for næringsplanen.  

 
12.15-13.00 

Felles lunsj 
 

13.00 – 16.00 
Ordinære , separate kommunestyremøter (avholdes på hotellet) 
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Ordfører 
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DELEGASJON AV MYNDIGHET  DISPENSASJON PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KAPITTEL 19 
 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/348     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/20 Kommunestyret 20.02.2020 
 
 
Vedlegg: 
https://www.oyer.kommune.no/for-folkevalgte.452663.no.html  [06.02.20] 
 
https://delegering.kf.no/delegering/publikum/3440 [06.02.20] 
 

Kommunedirektøren finner det nødvendig å gjennomgå delegasjon av myndighet 
vedrørende dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det fremgår 
av kommuneloven § 5-3 tredje ledd at kommunestyret «kan delegere myndighet til å treffe 
vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren eller kommunedirektøren innenfor rammene 
av denne loven eller annen lov. Kommunestyret har myndighet til å delegere myndighet gitt i 
kommuneloven og særlovgivning med unntak av de lovregler der det er brukt uttrykket 
«kommunestyret selv».  

  

Bakgrunn 
Det fremgår av KF delegering (kommunenes delegeringsreglement) at dispensasjonsvedtak 
jf. plan- og bygningsloven § 19-2 er delegert fra kommunestyret til rådmann til teknisk sjef. 
Midlertidig dispensasjoner jf. plan- og bygningsloven § 19-3 er delegert fra kommunestyret til 
rådmann. Dispensasjonsmyndighet jf. plan- og bygningsloven § 19-4 er delegert fra 
kommunestyret til rådmannen til teknisk sjef.  Praksisen i Øyer kommune har vært at plan- 
og miljøutvalget (tidligere planutvalget) har behandlet samtlige dispensasjonssøknader. Iht. 
delegasjonsreglementet har plan- og miljøutvalget ikke delegert myndighet til å fatte vedtak 
etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Kommunedirektøren mener at det bør være et 
folkevalgt organ, og ikke administrasjonen, som skal ha delegert myndighet til å fatte vedtak 
etter plan- og bygningsloven kapittel 19. 

I 2019 ble det vedtatt Reglement for folkevalgte organer i valgperioden 2019-2023. Slik 
kommunedirektøren tolker reglementet har kommunestyret foretatt endringer i 
delegeringen. Det fremgår av reglementet pkt. 16 at formannskapets oppgaver er blant 
annet «dispensasjoner fra gjeldende kommuneplaner/kommunedelplaner».  

Kommunedirektøren ønsker i hovedsak å korrigere feil i KF delegeringsreglementet, men 
ønsker i tillegg å belyse et par utfordringer ved å fordele delegasjonsmyndighet på to 
folkevalgte organer.  

https://www.oyer.kommune.no/for-folkevalgte.452663.no.html
https://delegering.kf.no/delegering/publikum/3440
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Plan- og bygningsloven 

§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket 

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. 

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette 
tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker, herunder fastsette tidsfrist for andre 
myndigheters uttalelse i dispensasjonssaker og gi regler om beregning av frister, 
adgang til fristforlengelse og konsekvenser av fristoverskridelse. 

 

§ 19-3.Midlertidig dispensasjon 

Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Ved 
dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg må søkeren uten utgift for kommunen 
fjerne eller endre det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller 
oppfylle det krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette den 
tidligere tilstand. 

Dispensasjon kan gjøres betinget av erklæring der også eier eller fester for sin del 
aksepterer disse forpliktelser. Erklæringen kan kreves tinglyst. Den er bindende for 
panthavere og andre rettighetshavere i eiendommen uten hensyn til når retten er 
stiftet og uten hensyn til om erklæringen er tinglyst. 

 

§ 19-4.Dispensasjonsmyndigheten 

Myndigheten til å gi dispensasjon tilligger kommunen. 
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Dersom det er nødvendig for å ivareta nasjonale eller viktige regionale interesser 
og hensyn i nærmere angitte deler av strandsonen eller fjellområder, kan Kongen i 
forskrift legge myndigheten til å gi dispensasjon fra bestemte planer, eller for 
bestemte typer tiltak, midlertidig til regionalt eller statlig organ. 

 

Likebehandling 
Kommunedirektøren mener at det vil være lettere å ivareta likebehandlingsprinsippet 
dersom det samme folkevalgte organet behandler dispensasjoner fra kommuneplan, 
kommunedelplaner og reguleringsplaner. Ingen saker er like, og det kan naturligvis innvilges 
dispensasjon i en sak og gis avslag i en annen selv om det søkes om dispensasjon fra den 
samme bestemmelsen. Likevel tilrår kommunedirektøren at det samme folkevalgte organet 
har ansvaret for behandling av dispensasjoner slik at det blir enklere å foreta en lik 
behandling av dispensasjonssøknader vedrørende byggehøyder, utnyttelsesgrad, 
materialbruk- og fargevalg, taktekking, taktype, takvinkel, terrasser, terrenginngrep etc.  

 

Omdisponering av dyrkamark og fradeling av areal  
Før vedtatt Reglement for folkevalgte organer i valgperioden 2019-2023 var det etablert en 
praksis i Øyer kommune angående behandling av omdisponering av dyrkamark og fradeling 
av areal etter jordloven. Deling av landbrukseiendom krever tillatelse etter jordloven § 12. 
Dersom det skal fradeles til annet formål enn landbruk må søknaden også behandles som 
dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2. Jordloven §§ 9 og 12 og plan- og 
bygningsloven § 19-2 innebærer to separate behandlinger som skal ivareta hver sine hensyn. 
Tidligere har planutvalget behandlet fradeling av areal i sin helhet og vurdert om det kan gis 
tillatelse til fradeling etter vurderinger av jordloven § 12 og plan- og bygningsloven § 19-2. I 
dag er behandling etter jordloven delegert til plan- og miljøutvalget, og dispensasjoner etter 
plan- og bygningsloven i kommuneplan og kommunedelplaner er delegert til formannskapet.  

Kommunedirektøren tilrår at saker om omdisponering av dyrkamark og fradeling av areal 
behandles av samme folkevalgte organ i en sak, slik de har blitt behandlet tidligere. I tillegg 
vil det være mer oversiktlig for søker å forholde seg til en felles avgjørelse fra kommunen. 
Det er naturlig at disse sakene behandles i plan- og miljøutvalget, da dette er i tråd med 
utvalgets funksjon, ansvar og oppgaver; «areal, natur, ressurser, klima og miljø»i.  

 

Prinsipiell betydning 
Kommunestyret må ta stilling til om saker av prinsipiell betydning skal delegeres eller ikke. 
Det fremgår av Reglement for folkevalgte organer i valgperioden 2019-2023 s. 24 at 
kommunestyret skal selv avgjøre «[p]rinsipielle saker av enhver art».  Dersom 
kommunestyret ønsker å delegere alle vedtak etter plan- og bygningsloven kapittel 19, 
inkludert saker av prinsipiell betydning, må dette fremgå av delegasjonsvedtaket.  

 
i Reglement for folkevalgte organer i valgperioden 2019-2023, s. 31-32 
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Konklusjon 
Kommunedirektøren tilrår at behandling av dispensasjoner delegeres til et folkevalgt organ.  

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Alternativ 1: 
Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven §§ 
19-2 – 19-4 til plan- og miljøutvalget. Prinsipielle saker delegeres ikke, og skal 
avgjøres av kommunestyret selv.  
 

 Alternativ 2:  
Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven §§ 
19-2 – 19-4 til formannskapet. Prinsipielle saker delegeres ikke, og skal avgjøres 
av kommunestyret selv. 
 

 Alternativ 3:  
Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven §§ 
19-2 – 19-4 til plan- og miljøutvalget, med unntak av dispensasjoner fra gjeldende 
kommuneplan og kommunedelplaner som delegeres til formannskapet. 
Prinsipielle saker delegeres ikke, og skal avgjøres av kommunestyret selv. 

 
 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 
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POLITISK OG ADMINISTRATIVT SAMARBEID OM UTFORDRINGER INNEN DEMOGRAFI, 
OPPVEKST OG HELSE 
 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/349     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/20 Kommunestyret 20.02.2020 
 
 
Saksutredning: 
De økonomiske framtidsutsikter og utvikling i tjenestebehov krever at vi som kommune løser 
oppgavene på en fremtidsrettet måte som legger til rette for god økonomisk styring, 
kostnadseffektive løsninger og kvalitet i tjenesteleveransene. Vi får stadig redusering av 
statlige overføringer, samtidig som flere og tyngre oppgaver flyttes til kommunene. Med 
dagens regjering er det sannsynlig at det vil komme ytterligere kutt i kommunenes 
inntaksgrunnlag de nærmeste årene. Samarbeid og samhandling mellom de folkevalgte og 
administrasjonen er helt sentralt for at kommunen skal fungere godt på alle plan og områder 
i en kommune.  Ordfører og varaordfører legger derfor fram følgende forslag:  

I budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 trekker kommunedirektøren fram noen 
utfordringsområder:   

1. Demografiske endringer; Øyer kommune vil om få år oppleve en sterk økning i 
innbyggere i alderen 70 år og oppover. Dette betyr økt press på tjenestetilbudet og 
økonomi i kommunen. Pr. dato har vi for stort press både på institusjons- og de 
hjemmebaserte tjenestene. Økt press på et allerede overbelastet tjenestetilbud er 
svært uheldig både for innbyggere og ansatte.  

2. Oppvekst: Kommunen har flere ressurskrevende brukere og høy andel 
spesialundervisning. Hvor mye kommunen bruker på disse tjeneste er også lite 
forutsigbart. 

3. Helse: Kommunen får større og større utfordringer når det gjelder «utskrivningsklare 
pasienter» fra sykehuset. Sykehuset skriver ut pasienter raskere og raskere og mange 
som skrives ut har stort omsorgsbehov, større enn det kommunen kan oppfylle. Her 
mener vi det er nødvendig med klare retningslinjer for hva spesialhelsetjenesten skal 
gjøre og kommunens ansvarsområde. Andelen institusjonspasienter med demens 
vokser. Dette betyr flere utagerende pasienter som igjen betyr krav om økt 
bemanning. Vi ser det også at kommunen må kjøpe tjenester eksternt for å kunne ha 
et tilbud til ressurskrevende brukere. 

 

For å forberede kommunen på fremtidens utfordringer ønsker vi derfor å sette et spesielt 
fokus på disse områdene og fremmer følgende forslag: (Forslaget ble også fremmet som 
tilleggsforslag i budsjettbehandlingen i desember 2019. Forslaget ble da trukket) 
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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.  

 
Kommunedirektøren har ingen kommentar til forslaget.  
 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

 Det skal etableres en arbeidsform iht. forslaget ovenfor.  

 
 
Jon Halvor Midtmageli  
Ordfører  
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EIERSAMEIET GRANRUDTORGET, HJORTESTIEN BORETTSLAG, GRANRUDMOEN 
BORETTSLAG, SAMEIET HAFJELLTORGET OG SAMEIET SLETMOEN 
FULLMAKTER TIL RÅDMANNEN 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2063     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/20 Formannskapet 11.02.2020 
 
10/20 Kommunestyret 20.02.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift KST-sak 119/15, møte 17.12.2015 
Særutskrift KST-sak 6/16, møte 28.01.2016 
Saksfremlegg og saksprotokoll sak 1/20 i Valgnemnda, møte 14.01.2020 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret inviteres til å delegere myndigheten til å representere kommunen i 
generalforsamlinger, årsmøter og eventuelle styrer i eiersameiet Granerudtorget, Hjortestien 
borettslag, Granerudmoen borettslag, sameiet Hafjelltorget og sameiet Sletmoen til 
kommunedirektøren. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å vurdere i hvilken 
grad det er nødvendig for kommunen å delta aktivt i de ulike boligsameierlag. 
 
Saksutredning: 
Det øverste styringsorganet for de fem enhetene er årsmøte/generalforsamling. I tillegg har 
alle enhetene et styre. Når det gjelder Hjortestien borettslag er det vedtektsbestemt at Øyer 
kommune skal være representert med et styremedlem m/personlig varamedlem. Ut over 
dette har Øyer kommune pr i dag et styremedlem i sameiet Hafjelltorget og i 
eierseksjonssameiet Granrudtorget. I sameiet Sletmoen I har Øyer kommune kun en 
leilighet, der har ikke kommunen vært representert i styret. 
 
I 2015 la rådmannen fram sak der han innstilte på at kommunestyret skulle delegere til 
rådmannen å representere Øyer kommune i de styrende organene i aktuelle 
eierseksjonssameier og borettslag (KST-sak 119/15). Øyer kommune eier 8 leiligheter i 
eierseksjonssameiet Granrudtorget, 8 andeler i Hjortestien borettslag, en leilighet i 
Granrudmoen borettslag, en næringsseksjon i sameiet Hafjelltorget og en leilighet i sameiet 
Sletmoen I. Rådmannens innstilling ble ikke vedtatt og kommunestyret fattet følgende 
vedtak: 
«Det velges politiske representanter til de styrende organene i eierseksjonssameiet 
Granrudtorget, Hjortestien borettslag, Granrudmoen borettslag og sameiet Hafjelltorget. 
Saken legges frem for valgnemnda i januar 2016». 
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På bakgrunn av dette vedtaket ble ordfører valgt som representant og varaordfører valgt 
som vararepresentant til årsmøte/generalforsamling i eiersameiet Granerudtorget, 
Hjortestien borettslag, Granerudmoen borettslag, sameiet Hafjelltorget og sameiet Sletmoen 
I for perioden 2016 – 2019 (KST-sak 6/16). Formannskapet ble gitt fullmakt til å foreslå 
styrerepresentanter.   
 
I henhold til Øyer kommunes eierpolitikk representerer ordfører med varaordfører som 
vararepresentant, kommunen i generalforsamlinger og representantskap.  I selskap der 
kommunestyret ønsker unntak fra vedtatt eierpolitikk dvs at andre enn ordfører med 
varaordfører som vararepresentant, representerer kommunen i styrende organer, må det 
treffes særskilt vedtak om representasjon. Eierpolitikken er avveket på flere punkt i 
forbindelse med diverse valg etter høstens kommunestyrevalg. 
 
Under behandlingen av sak 1/20 – Eiersameiet Granerudtorget, Hjortestien borettslag, 
Granrudmoen borettslag, sameiet Hafjelltorget og sameiet Sletmoen I – valg av politiske 
representanter til de styrende organene for perioden 2019 – 2023 i Valgnemnda 14.01.2020 
ble det stilt spørsmål om nødvendigheten av politisk representasjon i de styrende organer. 
Følgende vedtak ble fattet: 
«Saken utsettes til møtet i februar. Det bes om en vurdering av nødvendigheten av politisk 
representasjon i årsmøte og styrer for å ivareta kommunens interesser». 
 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren mener at representasjon i styrende organ i boligsameierlag bør ivaretas 
av administrasjonen som selv vurderer i hvor stor grad kommunen skal være representert. 
Graden av representasjon vil være avhengig av kommunens eierandel i de forskjellige lagene. 
Det er naturlig at kommunen i stor grad deltar i årsmøter og generalforsamlinger. Der 
kommunen har en stor eierandel vil det være naturlig at kommunen til tider er representert i 
styrene.  
 
Fram til endringen som ble vedtatt K-sak 119/15 representerte kommunedirektøren ved 
forskjellige personer i administrasjonen og/eller vaktmestertjenesten kommunen i 
boligsameierlagenes styrende organer. Det er ikke hensiktsmessig at kommunedirektøren 
selv ivaretar disse oppdragene, han vil dersom kommunestyret vedtar innstillingen, 
videredelegere til andre ansatte i kommunen.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å representere kommunen i 

generalforsamlinger, årsmøter og eventuelle styrer i boligsameierlag. 
2. Kommunedirektøren får også fullmakt til å vurdere i hvilken grad det er nødvendig for 

kommunen å delta aktivt i de ulike boligsameierlag. 

 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.02.2020 sak 7/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å representere kommunen i 

generalforsamlinger, årsmøter og eventuelle styrer i boligsameierlag. 
2. Kommunedirektøren får også fullmakt til å vurdere i hvilken grad det er nødvendig for 

kommunen å delta aktivt i de ulike boligsameierlag. 
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SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK - SØKNAD OM PARTNERSKAPSSTØTTE 2020 - 2022 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 20/291     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/20 Formannskapet 11.02.2020 
 
11/20 Kommunestyret 20.02.2020 
 
 
Vedlegg: 
VEDLEGG 1 - Partnerskapsavtale Skåppå inkubator og næringshage 2020-2022 
VEDLEGG 2 - Status aktivitet bedrifter Øyer 2017-2019 
VEDLEGG 3 - Planlagt aktivitet Skåppå 2020 
VEDLEGG 4 - Finansieringsplan Skåppå NH og INK 2020 (godkjent av SIVA) 
VEDLEGG 5 - Mål og handlingsplan INK 2020 
VEDLEGG 6 - Handlingsplan og måltall NH 2020 
VEDLEGG 7 - Søknad Øyer kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å innvilge et tilskudd på kr 75.000,- pr år i tre år 
fra 2020 – 2022 som partnerskapsstøtte til Skåppå Kunnskapspark AS. Midlene tas fra 
kommunalt næringsfond (årlig bevilgning). 
 
Saksutredning: 
SIVA med Skåppå Kunnskapspark AS (heretter Skåppå) som regional operatør tilbyr bistand til 
næringslivet i Lillehammer og Gudbrandsdalen. Gjennom Næringshage- og 
Inkubatorprogrammet har SIVA bevilget kr 2 900 000 til programmene for 2020. I tillegg 
kommer inkubatortilskudd fra Innlandet Fylkeskommune og bedriftenes egenandel.  
 
Tilskuddet fra Fylkeskommune har tidligere vært på kr 400 000 i året. 
 
Egenandel fra bedriftene har vært på kr 1 078 977 (2017), kr 1 135 362 (2018) og kr 1 273 883 
(2019), herav litt under halvparten knyttet til inkubatorprogrammet. 
 
 
Skåppå søker om tilskudd på kr 75 000 pr. år i 3 år, dvs. perioden 2020-2022. Totalsum kr 
225.000. 
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Skåppå sin kjernevirksomhet og hovedprioritet er å være programoperatør for SIVA. Arbeidet 
er bedriftsrettet og gir bedrifter i samtlige kommuner i Lillehammer-regionen og 
Gudbrandsdalen muligheten til at Skåppå jobber individuelt med utvikling og oppstarthjelp. 
 

Oversikt bedrifter med inkubatoravtale med Skåppå i perioden 2017-2019 Øyer kommune: 

Årstall Bedrift Utviklingsprosjekt 

2019 SKRIVERFORM AS Digitalisering 

2017-
2018 

NERMO AS Utvikling av high-end dome resort 

2017-
2018 

SIGNLAB AS Tegnspråkopplæring med bruk av VR og AI 

2017-
2018 

50 DEGREES NORTH 
NORDIC AS 

Bistand til etablering, finansiering og utvikling av 
selskapet. 

Håndverksmat Lillehammer-regionen 
Lokal- og håndverksmat er et av satsingsområdene til Lillehammer-regionen, under punktet 
bioøkonomi. Regionen har i utgangspunktet ingen sterk posisjon på dette feltet, verken 
gjennom videreforedling eller i reiselivet. Dog har vi en stor råvareproduksjon fra landbruket 
og en stor næringsmiddelindustri. Etterspørselen etter lokalmat er stor, men tilbudet er lite 
og begrenset. Dette er noe Lillehammer Vekst, sammen med en rekke lokalmatprodusenter 
og interesseorganisasjoner, har lyst til å ta tak i og gjøre noe med. 

Skåppå har vært innleid til å bistå i forprosjektet til Lillehammer-regionen Vekst. Resultatet 
av arbeidet er et behov for å etablere et forpliktende samarbeid mellom produsenter og 
foredlere av lokalmat, samt interesseorganisasjoner. 
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Gjennom dette prosjektet har Skåppå inngått avtale innenfor SIVA Næringshage program og 
gjennomført utviklingsprosjekt med følgende bedrifter: 

Årstall Bedrift Utviklingsprosjekt 

2018 DET NORSKE VAFFELSTEKERIET 
AS 

Nytt konsept for matservering 

 
 
 
Vurdering: 
Skåppå er en viktig partner for Lillehammer-regionen Vekst i arbeidet med gründere. 
Inkubator- og næringshageprogrammet gir bedrifter med potensiale og vekstambisjoner en 
subsidiert oppfølging og bistand som øker sjansen for å lykkes. 50 Degrees North er et godt 
eksempel på det. Det er derfor viktig at Øyer kommune bidrar i denne positive utviklingen. 
 
Tiltaket tilfredsstiller følgende retningslinjer for næringsfondet: 
a) At satsingen er ihht den regionale næringsplanen. 
d) Tiltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter. 
g) Større prosjekter der støtte fra næringsfondet virker utløsende for realisering av 
prosjektet skal prioriteres.  
h) Prosjektene skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i kommunen, spesielt 
prioriteres skal unge, kvinner og innvandrere 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Skåppå Kunnskapspark AS gis et tilskudd på kr. 75.000,- pr år i tre år fra 2020 -2022. 
Midlene tas fra kommunalt næringsfond (årlig bevilgning). 

2. Tildelt støtte må brukes innen tre år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. 

3. Skåppå Kunnskapspark skal rapportere årlig til formannskapet om status for tiltaket. 
Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.02.2020 sak 8/20 
 
Behandling: 
Daglig leder i Skåppå Kunnskapspark AS, Eldrid Rudland, orienterte om Skåppås arbeid. 
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Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Skåppå Kunnskapspark AS gis et tilskudd på kr. 75.000,- pr år i tre år fra 2020 -2022. 
Midlene tas fra kommunalt næringsfond (årlig bevilgning). 

2. Tildelt støtte må brukes innen tre år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. 

3. Skåppå Kunnskapspark skal rapportere årlig til formannskapet om status for tiltaket. 
Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 
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KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2019 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/370     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/20 Kommunestyret 20.02.2020 
 
 
Vedlegg: 
 Kontrollutvalgets årsrapport for 2019. 

 Oversikt over forvaltningsrevisjoner/undersøkelser og selskapskontroll i forhold til 
planer i forrige valgperiode. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Kontrollutvalget foreslår at kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til 
orientering. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn  
Sekretariatet har i tråd med tidligere praksis utarbeidet forslag til årsrapport for 
kontrollutvalget, med oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2019. Kontrollutvalget fører 
tilsynsoppgaver på vegne av kommunestyret. Derfor er det viktig at kommunens øverste 
politiske organ får en tilbakemelding på utvalgets aktivitet. Årsrapporten gir kommunestyret 
en total oversikt over aktiviteten, i tillegg til at det har blitt gitt løpende informasjon til 
kommunestyret når det har blitt gjennomført undersøkelser.  
 
Fakta  
Når det gjelder kontrollutvalgets rapporteringsplikt til kommunestyret vises til følgende 
paragraf i kommuneloven: 
 

§ 23-5.Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget 
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret 
eller fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller 
fylkestinget, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før 
kontrollutvalget behandler saken. 

 
Det vises også til følgende paragrafer i forskrift om kontrollutvalg og revisjon:  

 
§ 3.Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
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Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse 
at 
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en 
betryggende måte 
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og 
kontrollutvalgets instrukser og avtaler med revisor 
c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 
og 3. 

 
Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om 
årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget 
innstiller til vedtak. 

 
Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter 
kommuneloven § 24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene 
ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget rapportere det til 
kommunestyret eller fylkestinget. 

 
§ 4.Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 

Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om 
gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av 
dem. 

 
§ 5.Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om 
revisjoner og eierskapskontroller 

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om 
regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt 
opp og skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er 
fulgt opp. 

 
I forbindelse med behandlingen av plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll 
vedtok kommunestyret bl.a. å gi kontrollutvalget myndighet til å foreta eventuelle endringer 
i planene i løpet av planperioden. Slike endringer vil eventuelt omtales i kontrollutvalgets 
årsrapport. Planer for forrige valgperiode ble vedtatt høsten 2016. Planen har blitt evaluert 
og fulgt opp løpende. Dette framkommer av årsrapporten. 
 
Kontrollutvalget har også et viktig tilsynsansvar med revisjonens aktivitet gjennom året. Det 
vil si å følge med på om kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunens 
årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Dette gjøres via tertialvis rapportering, 
presentasjon av revisjonsstrategi og løpende dialog med revisjonen der det bl.a. settes fokus 
på om arbeidet foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god 
kommunal revisjonsskikk og avtale med revisor. Når det gjelder forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll, så har kontrollutvalget i større grad påvirkning enn ved regnskapsrevisjon. 
Dette gjelder både innhold og gjennomføring ettersom utvalget er direkte bestillere av tema 
som ønskes gjennomført. 
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Vurdering: 
Sekretariatet mener at vedlagte rapport gir en god oversikt over aktiviteten til 
kontrollutvalget i 2019. Det er riktig å påpeke at utvalget har forholdsvis lite ressurser til å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Derfor er utvalget avhengig av 
orienteringer i møtene for å få en helhetlig forståelse av virksomheten.   
 
I 2019 ble det et lite merforbruk vedrørende bestilte tjenester fra revisjonen. Totalt er det 
imidlertid et mindreforbruk innen kontrollutvalgets ansvarsområde.   
 
Ettersom årsrapporten for 2019 er siste rapport som vedrører forrige valgperiode er det 
vedlagt en oversikt over status på undersøkelser som var vedtatt i planer i 2016 og tema som 
er kommet til i løpet av perioden. Til orientering for kommunestyret, nytt kontrollutvalg har 
allerede begynt arbeidet med å lage forslag til nye planer for inneværende valgperiode.  
 
Sekretariatet foreslår at det gjøres følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar det vedlagte forslaget til årsrapport for kontrollutvalget for 
2019 med de endringer som framkom i møtet. 

2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende: 
 
Innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering. 
 
Kontrollutvalget Øyer har behandlet saken i møte 5.2.2020 i sak 03/2020 
 
Protokoll 
Sekretariatet gjennomgikk forslaget til årsrapport.  
 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar det vedlagte forslaget til årsrapport for kontrollutvalget for 
2019 med de endringer som framkom i møtet. 

2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende 

Innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering. 
 
 
Øivind Nyhus 
Sekretariatsleder 
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KLAGE PÅ PLANVEDTAK - 201803 - ILSETERURA 
KLAGER LUNNSTADEN VEL 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/350     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/20 Kommunestyret 20.02.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Klage, 06.11.19 
- Foreløpig svar – saksbehandlingstid, 28.11.19 
- Spørsmål vedr. klage, 31.01.20 
- Presisering av anførsler i klage, 05.02.20 
- Særutskrift, vedtak om reguleringsplan for Ilseterura, 26.09.19 
- Plankart 
- Reguleringsbestemmelser 
- Merknader i sammendrag 
- Planbeskrivelse med konsekvensutredning, revidert 04.04.19 
- ROS-analyse 
- Konsekvensutredning for Landskapsbilde og terrenginngrep 
- Planprogram, revidert 23.08.18 
- Merknad, 04.02.20 
- Svar på merknad, 04.02.20 
- Særutskrift, reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn 
- Innspill til planprogram, 31.01.19 
- Svar på innspill til planprogram, 05.02.19 
- Særutskrift, fastsetting av detaljreguleringsplan for Ilseterura, 27.09.18 

 
 

Øyer kommune fattet vedtak om detaljreguleringsplan for Ilseterura den 26.09.19. 
Lunnstaden Vel v/Trine Skorpen (heretter kalt klager) klaget på vedtaket den 06.11.19. 
Klagen er fremsatt rettidig og klager har rettslig klageinteresse.  

Ved behandling av klagen skal underinstansen (i denne saken kommunestyret) ta stilling til 
om kommunen finner klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. Med 
«begrunnet» menes om det foreligger nye opplysninger i klagen som fører til at kommunen 
ønsker å endre eller oppheve sitt vedtak.   

Finner kommunestyret klagen begrunnet, kan vedtaket endres eller oppheves. En endring 
eller opphevelse av vedtaket anses som et nytt vedtak som gir ny klageadgang. Det nye 
vedtaket må begrunnes jf. forvaltningsloven § 25. Dersom kommunestyret ikke finner klagen 
begrunnet, skal klagen sendes til Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  
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Bakgrunn 
Kommunestyret fattet et enstemmig vedtak om fastsetting av planprogram den den 
27.09.2018 i sak 91/18. Kommunen mottok innspill til reguleringsplanen fra Lunnstaden Vel 
den 31.01.19, og kommunen sendte et svar til Lunnstaden Vel den 05.02.19. Kommunestyret 
fattet vedtak om detaljreguleringsplanen for Ilseterua den 26.09.19 i sak 96/19, og vedtaket 
ble enstemmig vedtatt. Kommunen mottok en klage på vedtaket den 06.11.19. 

Kommunedirektøren oppdaget i klagebehandlingen at Lunnstanden Vel har forsøkt å sende 
inn merknader etter offentlig ettersyn den 28.06.19. Merknadene er sendt per mail til 
postmottak i Øyer kommune og saksbehandler, men etter en gjennomgang viser det seg at 
mailen ikke er mottatt av hverken postmottak eller saksbehandler. Mailen har heller ikke 
havnet i spam eller søppelpost. Merknadene ble sendt på nytt til kommunen den 04.02.20, 
og er journalført samme dag. Kommunedirektøren mener at det ikke er en 
saksbehandlingsfeil at merknadene ikke er behandlet siden de ikke er kommet frem innen 
høringsfristen. I en klagebehandling ønsker kommunen likevel å behandle merknadene siden 
klager viser innsendte merknader og har ettersendt disse i ettertid. Merknadene blir derfor 
behandlet som en del av klagebehandlingen. Merknadene er vurdert og kommentert i et 
eget vedlegg. Merknadene gir ingen nye opplysninger og inneholder i hovedsak det samme 
som merknader innsendt av andre parter.  

 

Vurdering av klagen 

 I klagen anføres i hovedsak at kommunen ikke har hørt på deres innspill datert 
28.06.19, og at flere av punktene ikke er behandlet. 
 

Øyer kommune mottok aldri klagers merknader datert 28.06.19. Merknadene ble sendt på 
nytt den 04.02.20, og merknadene er behandlet i et eget vedlegg.  

 

 Klager anfører at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til parkering. 
 

Parkeringskapasiteten ved Lunnstadheisen er redusert med to p-plasser i vedtatt 
detaljreguleringsplan for Ilseterura.  Reduksjonen er gjort i overensstemmelse med 
alpinanlegget. I en høringsuttalelse uttalte alpinanlegget følgende: «parkeringsplassen har 
blitt «strammet opp» og sammenføyet til èn plass med rette sider, noe Hafjell Alpinsenter 
mener gir en bedre utnyttelse av arealet. Kapasiteten er vurdert som mer enn tilstrekkelig». 
Ifølge alpinanlegget er antall turer i heisen ca. 150 turer på dager når heisen kjøres, og det er 
i all hovedsak «ski-in» trafikk.  

Parkeringsplassen til alpinanlegget kan brukes til parkering for de som skal gå langrenn når 
det er kapasitet. Kommunen ønsker ikke at parkeringsplassen ved heisen skal utvides for å få 
plass til flere langrennsløpere. Hovedparkeringen for langrennsutfart innenfor Ilsetra er 
mellom Ilsetra og Pellestova. Trafikksikkerhetsmessig er det ikke ønskelig med flere små 
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parkeringsplasser langs Hundersætervegen for å serve langrennsutfart.  Dersom det er behov 
for en utvidelse av parkeringsareal for langrennsutfart, må dette vurderes i revidering av 
kommunedelplan for Øyer sør.  

Parkeringskapasitet på hyttetomtene i Ilseterura er dimensjonert på lik linje med alle andre 
hyttetomter i Hafjell; to plasser pr. tomt. Det forutsettes at all parkering løses på egen tomt, 
også besøkende. Det er ikke lagt opp til at ekstra besøkende på disse hyttetomtene skal 
benytte de 64 parkeringsplassene ved Lunnstadheisen. 

Kommunedirektøren mener at parkeringsbehovet for alpinanlegget og for de regulerte 
tomtene er tilfredsstillende dekket innenfor respektive arealkategori.  

 

 Klager anfører at tilførselsløypen på alpint som også benyttes som tursti om 
sommeren er ikke tilstrekkelig erstattet. Videre anføres at det ikke foreligger en 
helhetlig plan for løypenettet på ski om vinteren og turnett om sommeren, og at 
det ikke er noen tilkobling på hovednettet.  
 

I forbindelse med det offentlige ettersynet ble det fremsatt et ønske om en bedre løsning for 
at alpinister skulle komme seg til hovedløypa nede ved Hundersætervegen vest i 
planområdet. Det var viktig for å kunne fortsette ned og treffe på skibroen nede i 
Lunnstaden. Etter offentlig ettersyn ble dette hensyntatt ved at det i plankartet ble lagt inn 
en adkomstløype vest i planområdet som vil gjøre at «ski-in» kan opprettholdes for de som 
bor nede i Lunnstaden.  

For å være sikker på at denne også kunne være egnet til sommerutfart, ble traséen gått av 
forslagsstiller og planavdelingen i kommunen 16.8.2019. Traséen vil være en god utfartsåre, 
og den vil sørge for at adkomsten til Slåseterfjellet blir opprettholdt.  

Ved endring av trasé for skiløype før sluttbehandling mener kommunedirektøren at denne 
planen har ivaretatt eller reparert de ferdselsårene som denne konkrete planen har berørt. 

Kommunedirektøren oppfatter at noe av klagen retter seg til forhold som ikke angår denne 
konkrete reguleringsplanen separat, men en helhetlig frustrasjon ved at eldre løyper blir 
bygd ned og/eller inn slik at disse blir mindre tilgjengelig. Tilgrensende plan, 
Ilsetra/Steintjønnlia, har dessverre ikke tatt høyde for at traseer ut i fjellet må ha god 
kvalitet. Eksempelvis er det ikke i den planen satt krav om rekkefølgebestemmelse som 
sikrer en opparbeidelse, men det vedkommer ikke planen det nå klages på. 

Kommunedirektøren mener at tilførselsløypa på alpint vil bli tilstrekkelig erstattet med den 
nye skliøypa, og at skliøypa kan benyttes som tursti om sommeren. Kommunedirektøren 
finner ikke klagen begrunnet på dette punktet.  
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 Klager anfører at skibroen blir liggende for høyt i terrenget og det blir unødvendig 
bratt stigning ved å passere den. Klager stiller også spørsmål om hvor bred den 
blir.  
 

Det er regulert inn en skibru som skal sikre planfri krysning for myke trafikanter. Det må være 
minst 4 meter fri kjørehøyde under brua for at brannbil og evt. annen transport skal kunne 
passere. Skibrua skal dimensjoneres for minimum 6 meter prepareringsbredde. Rekkverk 
oppe på brua skal være minst 1.1 meter over ferdig preparert løype. Videre er det stilt krav til 
at stigningen ikke kan være brattere enn 1:5, og at brua må utformes slik at den vil være en 
foretrukken trasé fremfor å krysse i plan. 

Kommunedirektøren mener at krysningspunktet for skitrasé og veg er godt tilpasset 
terrenget, og det må aksepteres at ei bru hever seg fra terrenget rundt. Hvilken utforming 
brua får er ikke gitt utover de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene pkt. 1.13;  

«Skibru over atkomstveg V1 - skal etableres for planfri kryssing for skiløypa over 
vegen. Tiltaket er søknadspliktig. Det skal være minst 4,0 m kjørehøyde under brua. 
Skibrua skal være dimensjonert for å gi minimum 6,0 m fri prepareringsbredde på 
brua. Brua skal sikres med rekkverk med høyde minimum 1,1 meter over ferdig 
preparert skiløype.»  

Kommunedirektøren mener at skibrua ikke blir liggende høyere i terrenget, og finner ikke 
klagen begrunnet på dette punktet.  

 Klager anfører at det ikke foreligger en uhildet rapport som tar for seg analyse av 
vann og strømforskyvning.  
 

Øyer kommune sendte en mail til klager den 31.01.20;  
«Hva mener du når dere skriver at det ikke foreligger en uhildet rapport som tar for 
seg analyse av vann og strømforsyning? Jeg kan ikke se at det foreligger et krav til en 
«uhildet rapport».  

Kommunen mottok et svar den 05.02.20, og klager spør om rapport som tar for seg analyse 
av vann og strømforsyning er laget av fremtidig utbygger eller er utredet av kommunen, og 
dersom det er utredet av utbygger stiller klager spørsmål om «de har nok info til å uttale seg 
om det er nok strøm, vann etc i området».  
 
Det er vanlig at utbyggere bestiller nødvendige rapporter for å utrede forhold som er 
lovpålagt å utrede. I en planprosess vurderer kommunen om rapportene inneholder de 
nødvendige kvalitetskravene. I tillegg blir rapportene sendt på høring til berørte regionale 
myndigheter, som også vurdere rapportenes innhold.  
 
Utbygger skal koble seg opp det offentlige VA-nettet, og har derfor vært i kontakt med VA-
avdelingen i Øyer kommune. Kommunen har informert om at kapasiteten på eksisterende 
vann- og avløpsnett ikke er tilstrekkelig til en ytterligere utbygging. Kommunestyret endret 
derfor rekkefølgebestemmelsen i reguleringsplanen pkt. 5.3 i vedtak den 26.09.19:  

«Kapasiteten for vann og avløpshåndtering er ikke tilstrekkelig for å gjennomføre 
denne utbyggingen. Før utbygging igangsettes skal ny kommunal hovedledning for 
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vann og avløp være etablert i tråd med forprosjekt fra Norconsult (2017) om 
fremtidige traseer for vann og avløp sør for Hafjell alpinanlegg.» 

Rekkefølgebestemmelsen vil ivareta etablering av vanntilførsel til det regulerte området. 
Ledningsnett og vannforsyning vil være tilpasset planlagt utvikling for å sikre eksisterende og 
fremtidige bebyggelse med god og sikker vanntilførsel. Strømleverandør vurderer 
fortløpende kapasiteten og ev. behov for utbedringer av eksisterende ledningsnett.  

Kommunedirektøren mener at det ikke foreligger et krav til «en uhildet rapport», og mener 
at vanntilførsel og strømforsyning er tilstrekkelig avklart i planprosessen.  

 Klager anfører at miljømessige hensyn ikke bli ivaretatt.  
 
Øyer kommune sendte en mail til klager den 31.01.20; «Hvilke miljømessige hensyn mener 
dere ikke er ivaretatt?» Kommunen mottok et svar den 05.02.20. Klager presiserer at dette 
punktet angår trafikksikkerhet, at det er et behov for gang- og sykkelveg. Videre viser klager 
til at det er undergang ved Pellestova som er farlig. Undergangen ligger utenfor planområdet 
for Ilseterura, og kommunen mener at dette punktet ikke er relevant for vedtaket som er 
påklaget.   
 
Det er ikke planlagt gang- og sykkelveg, og det er ikke opparbeidet eller regulert gang- og 
sykkelveg hverken sør eller nord for det regulerte området. Kommunedirektøren mener at 
behovet for gang- og sykkelveg kan spilles inn i kommunedelplan for Øyer sør, da en gang- og 
sykkelveg må planlegges på et overordnet og helhetlig nivå.  

Nye avkjørsler skal avklares med veglaget, og veglaget Hunderseter/Nysetervegen har gitt 
skriftlig samtykke til at det kan etableres en ny ekstra vegadkomst inn til det planområdet. I 
plankartet er det innregulert siktlinjer som skal ivare sikkerheten ved inn- og utkjørsel. 

Kommunedirektøren mener at trafikksikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt i reguleringsplanen, 
og finner derfor ikke klagen begrunnet på dette punktet.  

Konklusjon 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 
Kommunedirektøren tilrår at klagen sendes til Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans 
jf. plan- og bygningsloven § 1-9 femte ledd. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 
Klagen sendes til Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  
 

Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 
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KLAGE PÅ PLANVEDTAK - 201803 - ILSETERURA 
KLAGER JACK SKALLERUD BRÅTHEN 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/351     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/20 Kommunestyret 20.02.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Klage, 06.11.19 
- Foreløpig svar – saksbehandlingstid, 28.11.19 
- Spørsmål vedr. klage, 31.01.20 
- Presisering av anførsler i klage, 05.02.20 
- Særutskrift, vedtak om reguleringsplan for Ilseterura, 26.09.19 
- Plankart 
- Reguleringsbestemmelser 
- Merknader i sammendrag 
- Planbeskrivelse med konsekvensutredning, revidert 04.04.19 
- ROS-analyse 
- Konsekvensutredning for Landskapsbilde og terrenginngrep 
- Planprogram, revidert 23.08.18 
- Svar på merknader, 05.07.19 
- Svar på merknader, 10.07.19 
- Merknader, 04.06.19 
- Særutskrift, reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn 
- Innspill til planprogram, 04.02.19 
- Særutskrift, fastsetting av detaljreguleringsplan for Ilseterura, 27.09.18 

 
 
Øyer kommune fattet vedtak om detaljreguleringsplan for Ilseterura den 26.09.19. Jack 
Skallerud Bråthen (heretter kalt klager) klaget på vedtaket den 06.11.19. Klagen er fremsatt 
rettidig og klager har rettslig klageinteresse.  

Ved behandling av klagen skal underinstansen (i denne saken kommunestyret) ta stilling til 
om kommunen finner klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. Med 
«begrunnet» menes om det foreligger nye opplysninger i klagen som fører til at kommunen 
ønsker å endre eller oppheve sitt vedtak.   

Finner kommunestyret klagen begrunnet, kan vedtaket endres eller oppheves. En endring 
eller opphevelse av vedtaket anses som et nytt vedtak som gir ny klageadgang. Det nye 
vedtaket må begrunnes jf. forvaltningsloven § 25. Dersom kommunestyret ikke finner klagen 
begrunnet, skal klagen sendes til Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  



  Sak 14/20 

 Side 25 av 31   

 

Bakgrunn 
Kommunestyret fattet et enstemmig vedtak om fastsetting av planprogram den den 
27.09.2018 i sak 91/18. Kommunen mottok innspill til planarbeidet fra klager den 04.02.19. 
Planutvalget fattet vedtak om å legge reguleringsplan for Ilseterura til offentlig ettersyn i 
møte den 07.05.19 i sak 18/19. Kommunen mottok deretter merknader til reguleringsplanen 
fra klager den 04.06.19. Kommunen behandlet merknadene i sluttbehandlingen av 
detaljreguleringsplanen i kommunestyret den 26.09.19 i sak 96/19. Vedtaket ble enstemmig 
vedtatt. Kommunen mottok en klage på vedtaket den 06.11.19. 

 

Vurdering av klagen  
I klagen anføres i hovedsak at hytteutbyggingen de siste årene på Hafjell ikke er bærekraftig 
på langsikt, og at private hytteutbyggere i for stor grad får viljen sin på bekostning av 
etablerte hytteeiere og lokalbefolkning. Klager mener at det bygges ned et unikt LNFR 
landskap for å tilfredsstille kommersielle interesser. Samtlige anførsler i klagen blir vurdert 
nedenfor.  

 Klager anfører at planvedtaket utgjør en belastning på naturen. «Stier blir bredere 
og bredere […] og veien er i ferd med å ikke tåle all belastningen.» 

Klager anførte at planen vil medføre økt trafikkbelastning i sine merknader til 
reguleringsplanen den 04.06.19. Det fremgår av merknadene at økt trafikkbelastning gjør det 
er mindre trygt å gå langs Hundersetervegen. På grunn av tidligere regulering av tomtene 
nedenfor Ilsetra er det ikke etablert alternativ turvei forbi Ilsetra. Det etterlyses en plan fra 
kommunens side for å komme fra Lunnstaden via Ilsetra til Pellestova. Ved utbygging av 
Lunnstaden skulle det etableres undergang så alpinister og langrennsfolk kunne krysse veg 
trygt med ski på bena og stauts for dette etterspørres. Kulvert på oversiden av Ilsetra er for 
smal for preppemaskiner, fylt med vann om sommeren og kan ikke brukes slik den var ment. 
Det etterspørres status for dette.  

Øyer kommune svarer følgende på klagers merknad i planens sluttbehandling; 

«Turveg forbi Ilsetra vil bli vurdert ved revidering av kommunedelplan for Øyer sør. 
Krav om tilrettelegging og opparbeiding av denne må avklares i revisjon av 
kommunedel plan for Øyer sør.»2 

 

På et generelt grunnlag er kommunedirektøren er enig med klager om at planvedtaket utgjør 
en belastning på naturen. Regulering av boliger i nye felt vil alltid utgjøre en belastning på 
naturen. Øyer kommunen har foretatt en vurdering av om hensynet til bevaring av naturen 
skal vike for hensynet til utbygging, hvilke resulterte i at det ble fattet et vedtak om 
detaljreguleringsplan den 26.09.19 med regulering av 30 nye tomter. 

 
2 Merknader i sammendrag, s. 9-12 
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Det regulerte område komplementerer utbyggingssone mellom Lunnstaden og Ilsetra, og 
kommunen anser reguleringen som en fortetting mellom Lunnstanden og Ilsetra. Det er gjort 
flere tilpasninger i reguleringen for å gjøre det så skånsomt som mulig for naturen. 
Bebyggelsen er blant annet plassert i nord-vest, slik at blokkstein i sør-øst som karakteriserer 
Ilseterura blir bedre bevart. Følgende fremgår av konsekvensutredning for landskapsbilde og 
terrenginngrep; 

«Det er en fjellgran i området som tåler relativt god fristilling og vil samtidig kunne 
skjerme mot eksponering. Skogen er tettes nærmest Hundersetervegen og avtar 
oppover i lisida. Lenger opp i lisona (hovedsakelig over byggeområdet) øker 
andelen blokkstein betraktelig og gir Ilseterura det særpreget vi kjenner i dag. Som 
sagt er byggeområdet foreslått lagt i de lavere partiene slik at ura kan ligge urørt og 
fortsatt prege landskapsbildet fremover.  

Området har et tynt jordsmonn. Innslaget av blokkstein og fjell i dagen er størst i 
øvre deler av området. Gran er den dominerende tresorten i nedre del av området. 
Skogbeltet avtar i øvre del av utbyggingsområdet.»3 

I planbeskrivelse med konsekvensutredning ble det foretatt flere vurderinger knyttet til 
naturen;  

«[B]yggeområdet lagt i de lavere partiene slik at ura kan ligge urørt og fortsatt 
prege landskapsbildet fremover.»4 

«Bebyggelsen holdes til de lavere områdene under Slåseterfjellet og bygger i 
samme og/eller lavere høydenivå sammenlignet med Ilsetra.»5 

«Utbygging i Ilseterura (med strenge[…] regler om terrengtilpasning, materialbruk 
og utvendig belysning) er vurdert å gi ubetydelig/liten positiv konsekvens for 
estetikk og byggeskikk.»6 

Videre er det satt en begrensning med maks to bygg per tomt til sammenligning med andre 
reguleringsplaner i området som åpner for tre bygg. «Ved å redusere antall bygg pr. tomt 
begrenses det totale inngrepet på tomtene og større del av tomta kan bevares uten 
inngrep.»7 

Kommunedirektøren ser at planvedtaket utgjør en belastning på naturen, men mener at det 
er foretatt en rekke tilpasninger for å gjøre reguleringen på en skånsom måte. Politiske 
hensyn om å regulere nye tomter samt fortette mellom Lunnstanden og Ilsetra tillegges 
større vekt.  

 
3 Konsekvensutredning for landskapsbilde og terrenginngrep ILSETERUA, 31.01.2019, s. 9 
4 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, sist revidert 04.04.19, s. 13 
5 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, sist revidert 04.04.19, s. 18 
6 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, sist revidert 04.04.19, s. 40 
7 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, sist revidert 04.04.19, s. 39 
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Kommunedirektøren mener at Hundersætervegen tåler en belastning på en utvidelse av 30 
nye tomer. Videre har Øyer kommunen hatt et møte med DNT, alpinanlegget og Øyer 
turskiløyper for å tilrettelegge for skånsom bruk av turstier.  

 Klager anfører at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til parkering for 
alpinanlegget. De største utfartsdagene er parkeringsplassene fylt opp og det 
parkeres langs hovedveien. Klager mener at utbygging vil kreve flere 
parkeringsplasser nære skianlegg og løypenettet. Videre anfører klager at det ikke 
er tegnet inn tilstrekkelig parkering på egne tomter ifølge plantegninger, og at 
besøkende må bruke parkeringsplassen nær Lunnstadheisen.  
 

Klager var kritisk til en innskrenkning av antall parkeringsplasser ifm. Lunnstadheisen i 
merknader datert 04.06.19. Videre skrev han at behovet for parkeringsplasser vil med den 
store utbyggingen heller øke enn minke. Når utfartsparkeringen innenfor Ilsetra hotell er full 
blir også denne parkeringen benyttet. 

 
Øyer kommune svarte følgende på klagers merknad; 

«Nåværende parkeringsplasser er 66 plasser og p-plasser i ny plan vil være 64 
plasser. Antall p-plasser er 2 p-pl. mindre i planforslaget. Rådmannen mener at 
hensynet til antall p-plasser er ivaretatt. I en framtid vil det være ønskelig om antall 
kjøretøy går ned med tilrettelegging med shuttel-busser/bedre intern og ekstern 
kommunikasjon – tog/buss etc. Parkeringsplasser for langrenn med utgangspunkt 
nord for Ilsetra må forsøkes løst nord for Ilsetra. Dette må evt. spilles inn til revisjon 
av kommunedelplan for Øyer sør.»8 

 

Parkeringskapasiteten ved Lunnstadheisen er redusert med to p-plasser i vedtatt 
reguleringsplan.  Reduksjonen er gjort i overensstemmelse med alpinanlegget. I en 
høringsuttalelse uttalte alpinanlegget følgende: «parkeringsplassen har blitt «strammet opp» 
og sammenføyet til èn plass med rette sider, noe Hafjell Alpinsenter mener gir en bedre 
utnyttelse av arealet. Kapasiteten er vurdert som mer enn tilstrekkelig». Ifølge alpinanlegget 
er antall turer i heisen ca. 150 turer på dager når heisen kjøres, og det er i all hovedsak «ski-
in» trafikk.  

Parkeringsplassen til alpinanlegget kan brukes til parkering for de som skal gå langrenn når 
det er kapasitet. Kommunen ønsker ikke at parkeringsplassen ved heisen skal utvides for å få 
plass til flere langrennsløpere. Hovedparkeringen for langrennsutfart innenfor Ilsetra er 
mellom Ilsetra og Pellestova. Trafikksikkerhetsmessig er det ikke ønskelig med flere små 
parkeringsplasser langs Hundersætervegen for å serve langrennsutfart.  Dersom det er behov 
for en utvidelse av parkeringsareal for langrennsutfart, må dette vurderes i revidering av 
kommunedelplan for Øyer sør.  

Parkeringskapasitet på hyttetomtene i Ilseterura er dimensjonert på lik linje med alle andre 
hyttetomter i Hafjell; to plasser pr. tomt. Det forutsettes at all parkering løses på egen tomt, 

 
8 Merknader i sammendrag, s. 9-12 
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også besøkende. Det er ikke lagt opp til at ekstra besøkende på disse hyttetomtene skal 
benytte de 64 parkeringsplassene ved Lunnstadheisen. 

Kommunedirektøren mener at parkeringsbehovet for alpinanlegget og for de regulerte 
tomtene er tilfredsstillende dekket innenfor respektive arealkategori, og finner derfor ikke 
klagen begrunnet på dette punktet.  

 
 Klager stiller spørsmål om hvor mange stikkveier som kan kobles inn på 

Hundersætervegen, og om det burde vært etablert en gang- og sykkelveg fra 
avkjøringen til Gaia/Lunnstanden og opp til Pellestova. Klager mener at 
kommunen ikke vil få en utbygger til å finansiere en gang- og sykkelveg i 
etterkant, og mener at kommunen må stille et slikt krav til utbygger i forbindelse 
med regulering av Ilseterura.  
 

Nye avkjørsler skal avklares med veglaget. Veglaget Hunderseter/Nysetervegen har gitt 
skriftlig samtykke til at det kan etableres en ny ekstra vegadkomst inn til planområdet. I 
plankartet er det innregulert siktlinjer som skal ivare sikkerheten ved inn- og utkjørsel. 

Det er ikke opparbeidet eller regulert gang- og sykkelveg hverken sør eller nord for det 
regulerte området. Kommunedirektøren mener at behovet for gang- og sykkelveg kan spilles 
inn i kommunedelplan for Øyer sør, da en gang- og sykkelveg må planlegges på et overordnet 
og helhetlig nivå. Kommunedirektøren mener derfor at det ikke skal stilles krav til at 
utbygger skal etablerer gang- og sykkelveg i denne planen.  

Kommunedirektøren finner derfor ikke klagen begrunnet på dette punktet.  

  
 Klager anfører at det ikke er tatt med i tegningene at skiløypa krysser vegen ved 

skitrekket, og stiller spørsmål om det er vurdert kulvert bru. 
 

Det er ikke vurdert eller stilt krav i overordnet plan at det skal etableres en kulvert eller ei bru 
for planfri kryssing. Flere skiløyper i Øyer krysser kjøreveier i plan uten ei bru, og 
kommunedirektøren ser ikke at det et behov for å etablere planfri kryssing av 
Hundersætervegen i tilknytning til det regulerte området.  

 
 Klager ønsker at tilførselsløypen på alpint som også benyttes som tursti på 

sommer blir tilstrekkelig erstattet.  
 

Klager hadde følgende merknad til reguleringsplanen den 04.06.19; 

Tilførselsløype alpint er i vedlagte konsekvensutredning konkludert med at den ikke er mye i 
bruk. Klager kjenner seg ikke igjen i denne vurderingen, og mener at det er eneste 
tilførselsløype for alpint som gir direkte adkomst til hyttene. Klager mener at det ikke er 
akseptabelt at et heisanlegg som ble bygget for at man skulle få direkte adgang til/fra 
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hyttene blir fjernet. Tilførselsløype blir om sommeren brukt som turområde/tilgang til 
Slåseterfjellet og Nevelfjell. Området er også beiteområde for sau.  

 

Øyer kommune svarte følgende på klagers merknad; 
«Rådmannen har på bakgrunn av merknaden foreslått for forslagsstiller at skliløype 
kobles til skliløype ned i Lunnstadens nedre områder. Dette er nå innarbeidet. 
Denne vil også kunne være en god korridor sommerstid for tur ut i fjellområdet 
rundt. Beiteretten er ikke innløst. Det er anledning for dyr å beite rundt hyttene.» 9 

I forbindelse med det offentlige ettersynet ble det fremsatt et ønske om en bedre løsning for 
at alpinister skulle komme seg til hovedløypa nede ved Hundersætervegen vest i 
planområdet. Det var viktig for å kunne fortsette ned og treffe på skibroen nede i 
Lunnstaden. Etter offentlig ettersyn ble dette hensyntatt ved at det i plankartet ble lagt inn 
en adkomstløype vest i planområdet som vil gjøre at «ski-in» kan opprettholdes for de som 
bor nede i Lunnstaden.  

For å være sikker på at denne også kunne være egnet til sommerutfart, så ble denne traséen 
gått av forslagsstiller og planavdelingen i kommunen 16.8.2019. Traséen vil være en god 
utfartsåre, og den vil sørge for at adkomsten til Slåseterfjellet blir opprettholdt.  

Ved endring av trasé for skiløype før sluttbehandling mener kommunedirektøren at denne 
planen har ivaretatt eller reparert de ferdselsårene som denne konkrete planen har berørt. 

Kommunedirektøren oppfatter at noe av klagen retter seg til forhold som ikke angår denne 
konkrete reguleringsplanen separat, men en helhetlig frustrasjon ved at eldre løyper blir 
bygd ned og/eller inn slik at disse blir mindre tilgjengelig. Tilgrensende plan, 
Ilsetra/Steintjønnlia, har dessverre ikke tatt høyde for at traseer ut i fjellet må ha god 
kvalitet. Eksempelvis er det ikke i den planen satt krav om rekkefølgebestemmelse som 
sikrer en opparbeidelse, men det vedkommer ikke planen det nå klages på. 

Kommunedirektøren mener at tilførselsløypa på alpint vil bli tilstrekkelig erstattet med den 
nye skliøypa, og denne kan benyttes som tursti om sommeren. 

 
 Klager anfører at den aktuelle skibruen som er tegnet inn blir liggende for høyt i 

terrenget, og at det vil bli en unødvendig bratt stigning ved å passere denne for 
skiløpere, akende og syklende. Blir det for vanskelig for eldre og barn, vil man 
måtte kjøre bil.  

Det er regulert inn ei skibru som skal sikre planfri krysning for myke trafikanter. Det må være 
minst 4 meter fri kjørehøyde under brua for at brannbil og evt. annen transport skal kunne 
passere. Skibrua skal dimensjoneres for minimum 6 meter prepareringsbredde. Rekkverk 
oppe på brua skal være minst 1.1 meter over ferdig preparert løype. Videre er det stilt krav til 
at stigningen ikke kan være brattere enn 1:5, og at brua må utformes slik at den vil være en 
foretrukken trasé fremfor å krysse i plan. 

 
9 Merknader i sammendrag, s. 9-12 
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Kommunedirektøren mener at krysningspunktet for skitrasé og veg er godt tilpasset 
terrenget, og det må aksepteres at ei bru hever seg fra terrenget rundt. Hvilken utforming 
brua får er ikke gitt utover de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene pkt. 1.13;  

«Skibru over atkomstveg V1 - skal etableres for planfri kryssing for skiløypa over 
vegen. Tiltaket er søknadspliktig. Det skal være minst 4,0 m kjørehøyde under brua. 
Skibrua skal være dimensjonert for å gi minimum 6,0 m fri prepareringsbredde på 
brua. Brua skal sikres med rekkverk med høyde minimum 1,1 meter over ferdig 
preparert skiløype.»  

Kommunedirektøren mener at skibrua ikke blir liggende høyere i terrenget enn det som er 
nødvendig.  

 Klager anfører til slutt at det ikke foreligger en uhildet rapport som tar for seg 
analyse av om det er tilstrekkelig vann og strømforsyning.  

Øyer kommune sendte en mail til klager den 31.01.20;  
«Hva mener du når dere skriver at det ikke foreligger en uhildet rapport som tar for 
seg analyse av vann og strømforsyning? Jeg kan ikke se at det foreligger et krav til en 
«uhildet rapport».  

Kommunen mottok et svar den 05.02.20. Klager har en hovedinnvending om at rapporter 
som er laget i plansaken er bestilt og betalt av fremtidig utbygger.  
 
Det er vanlig at utbygger bestiller og betaler nødvendige rapporter i en planprosess. 
Kommunen skal ta stilling til om rapportene oppfyller nødvendige kvalitetskrav. Rapportene 
blir også sendt på høring til berørte regionale myndigheter, som også vurderer rapportene 
innenfor sitt fagområde. I denne plansaken mener kommunen at det ikke foreligger mangler 
ved rapportene.  
 
Utbygger skal koble seg på det offentlige VA- nettet, og har avklart dette med VA-avdelingen 
i Øyer kommune. Kommunen har informert om at kapasiteten på eksisterende vann- og 
avløpsnett ikke er god nok til en ytterligere utbygging. Kommunestyret endret 
rekkefølgebestemmelsen i reguleringsplanen pkt. 5.3 i vedtak den 26.09.19:  

«Kapasiteten for vann og avløpshåndtering er ikke tilstrekkelig for å gjennomføre 
denne utbyggingen. Før utbygging igangsettes skal ny kommunal hovedledning for 
vann og avløp være etablert i tråd med forprosjekt fra Norconsult (2017) om 
fremtidige traseer for vann og avløp sør for Hafjell alpinanlegg.» 

Rekkefølgebestemmelsen vil ivareta etablering av vanntilførsel til det regulerte området. 
Ledningsnett og vannforsyning vil være tilpasset planlagt utvikling for å sikre eksisterende og 
fremtidige bebyggelse med god og sikker vanntilførsel. Strømleverandør vurderer 
fortløpende kapasiteten og ev. behov for utbedringer av eksisterende ledningsnett.  

Kommunedirektøren mener at det ikke foreligger et krav til «en uhildet rapport», og mener 
at vanntilførsel og strømforsyning er tilstrekkelig avklart i planprosessen. 
Kommunedirektøren finner derfor ikke klagen begrunnet på dette punktet.  
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Konklusjon 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 
Kommunedirektøren tilrår at klagen sendes til Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans 
jf. plan- og bygningsloven § 1-9 femte ledd. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 
Klagen sendes til Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  

 
 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 
 


