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Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
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Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Møtet vil bli streamet og direktesendt. 
 
 
Taletid 
Det vil bli taletid i henhold til politisk reglementshefte side 25 ved behandling av sakene i 
kommunestyret: 
«Møter og saksbehandling 
Prosedyrer mm er beskrevet i fellesdelen av reglementet. Under punktet om gjennomføring 
av møtene; Møteledelse m.m. gjelder særskilt for kommunestyret at innlegg normalt ikke 
skal overskride fire minutter, denne begrensningen gjelder ikke saksordfører eller innleder til 
en sak. I spesielle tilfeller kan ordfører innvilge utvidet taletid.  Etter at et 
kommunestyremedlem har holdt innlegg åpnes det for en replikk og en svarreplikk (til 
sammen fire minutter (min) + to min + et min»). 
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TILSTANDSRAPPORT ØYER - GAUSDAL BARNEVERNTJENESTE 2020 - 2021 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033 F47  
Arkivsaksnr.: 21/2560     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/21 Tjenesteutvalget 12.10.2021 
 
112/21 Kommunestyret 21.10.2021 
 
 
Vedlegg: 
Tilstandsrapport for barnevern 2020/2021, Øyer og Gausdal barneverntjeneste 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Fra 1.1.21 skal kommunestyret selv, minst en gang i året, få en redegjørelse om tilstanden i 
barneverntjenesten. Tilstandsrapporten skal inneholde informasjon, statistikk og analyser 
om barnevernet, og er et tillegg til andre styringsdokumenter i kommunen. Rapporten er et 
viktig styringsverktøy og skal gi kommunens øverste ledelse et godt grunnlag for å kunne 
utøve sitt overordnede ansvar for å oppfylle kommunens plikter etter barnevernloven. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret er etter barnevernloven § 2-1 gitt et overordnet ansvar for at det finnes en 
administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter barnevernloven. 
Barnevernleder er faglig ansvarlig for tjenesten, men kommunestyret er pålagt å sørge for at 
det finnes en internkontroll for tjenesten etter kommuneloven § 25-1, samt å påse at 
barneverntjenesten gir alle barn og unge som oppholder seg i kommunen et forsvarlig tilbud 
om tjenester og tiltak etter barnevernloven.  
 
Årets tilstandsrapport er den første lovpålagte rapporteringen om tilstand og faglig kvalitet 
for barnevernsområdet som gjøres av lokal barneverntjeneste. Den er basert på 
innrapporterte grunnlagstall fra tjenestene til Statsforvalter, SSB og barne- og 
familiedirektoratet (Buf.dir.) for 2020.  
 
Ettersom det er felles barneverntjeneste for Gausdal og Øyer siden 1.1.2021, legges 
likelydende tilstandsrapport frem for kommunestyrene i de to kommunene. 
 
Vurdering: 
Tilstandsrapporten legges frem for politisk behandling i tråd med lovpålagte føringer. 
Rapporten anses som en innføring i utfordringer og utviklingsarbeid som skjer i 
barneverntjenesten, både lokalt og sentralt. Gode tall og fakta er viktig for å gi 
kommunestyret korrekt informasjon og kunnskap om tilstanden i kommunens 
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barneverntjeneste. Det skal også gi et grunnlag for refleksjoner og beslutninger for å styre 
utviklingen på sikt.  
 
Rapporten vil også være en del av grunnlaget når kommunene etter hvert skal utarbeide en 
plan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer, i tråd med den nye barnevernloven. 
En slik plan skal inneholde en oversikt over mål, organisering og fordeling av arbeidet og 
samarbeidet mellom ulike kommunale tjenester.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar tilstandsrapporten for barneverntjenesten for 2020/2021 til 
etterretning.  
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 12.10.2021 sak 17/21 
 
Behandling: 
Generell drøfting av rapport. Spørsmål til tilstandsrapporten sendes til administrasjonen i 
forkant av kommunestyremøtet 21.10.21, slik at disse kan besvares der. 
 
Avstemming: Enstemmig 
 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar tilstandsrapporten for barneverntjenesten for 2020/2021 til 
etterretning.  
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EVALUERING TJENESTEUTVALGET 2021 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2570     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
18/21 Tjenesteutvalget 12.10.2021 
 
113/21 Kommunestyret 21.10.2021 
 
 
Vedlegg: 
Reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019-2023 Øyer kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I henhold til Reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019-2023 Øyer 
kommune skal Tjenesteutvalget evalueres etter 2 års virketid. Reglementet ble vedtatt i KST-
sak 113/19, 31.10.2019. Tjenesteutvalget gjennomfører egenevaluering, og legger i denne 
saken fram sin konklusjon for vurdering. 
 
Saksutredning: 
Ny organisering av politiske utvalg ble innført i kommunestyreperioden 2019-2023, med 
virkning fra 31.10.2019. Det ble da vedtatt ar Øyer kommune, i tillegg til Formannskap, skulle 
har Plan- og miljøutvalg og Tjenesteutvalg. Tjenesteutvalget har bestått av 7 medlemmer, og 
alle partiene i Kommunestyret har vært representert i utvalget. Sekretær for utvalget har 
vært kommunalsjef. 
 
Tjenesteutvalget har gjennomført månedlige møter i henhold til møteplan, med noen unntak 
i pandemi-perioden. Oppdraget for Tjenesteutvalget har bl.a. handlet om å gjøre seg mer 
kjent med alle tjenesteområdene. I løpet av 2020 ble det gjennomført møter med alle 
tjenestelederne, delvis samlet i henhold til arbeidsområder (barnehager, skoler, osv). Videre 
har utvalget behandlet ordinære saker, med innstilling til Kommunestyret.  
 
I 2021 har Tjenesteutvalget jobbet mye med utredning av framtidens helse- og 
omsorgstjenester, etter oppdrag fra Kommunestyrets budsjettvedtak.  
 
Vurdering: 
Det er i Reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019-2023 ikke bestemt 
hvordan evaluering av utvalget skal gjennomføres. Tjenesteutvalget ønsker å levere 
egenevaluering til Kommunestyret for vurdering av utvalgets framtidige rolle.  
 
Tjenesteutvalget skal i henhold til reglementsheftet behandle saker som omfatter hele 
spekteret av kommunens tjenestetilbud. Utvalgets første 2 virkeår har gått med til å sette 
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utvalgets medlemmer inn i tjenestetilbudet gjennom dialog med tjenestelederne. Utvalgets 
arbeid har også vært preget av de begrensninger som har fulgt med pandemien.  
 
Av ordinære saker som har vært behandlet i utvalget kan nevnes: 
 Bosetting av flyktninger 
 Sammenslåing av barneverntjenesten Øyer og Gausdal 
 Frivilligmeldingen 
 Utviklingsplan Øyer kulturskole 
 Tilstandsrapport grunnskolen 
 Kulturminneplan 
I tillegg har utvalget jobbet med utredning av framtidens helse- og omsorgstjenester i en 
omfattende prosess. I prosessen har administrasjonen bidratt, og i tillegg konsulentfirmaet 
Ambia AS som har utarbeidet og bearbeidet grunnlagsmaterialet.  
 
Perioden mars 2020 til september 2021 har vært krevende på mange vis, og det har ikke 
vært mulig for Tjenesteutvalget å organisere sitt arbeid optimalt. Dette kom spesielt til syne i 
prosessen med utredning av framtidens helse- og omsorgtjenester. Det var en forutsetning i 
vedtaket at ansatte og innbyggere skulle involveres. Med de begrensinger som har gjeldt i 
pandemien har en slik involvering vært vanskelig. Det har ikke vært mulig å gjennomføre 
folkemøter eller store ansamlinger av ansatte, og veldig mange av de ordinære 
utvalgsmøtene har vært gjennomført via Teams – som i seg selv gir utfordringer i en slik 
prosess.  
 
En evaluering av Tjenesteutvalget midt i en Kommunestyreperiode har sine utfordringer. I 
tillegg har pandemien påført noen ekstra utfordringer. Administrasjonen tilrår at 
Tjenesteutvalget får fortsette sitt arbeid ut Kommunestyreperioden, og at en total 
evaluering av den politiske organiseringen gjennomføres da. Det må også jobbes med å 
tydeliggjøre delegering og ansvar for de ulike utvalgene, og forankre dette i 
reglementsheftet. Det overlates til Tjenesteutvalget selv å komme med konklusjon i 
egenevalueringen, og formulere en innstilling til Kommunestyret.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Saken legges fram uten forslag til innstilling. 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 12.10.2021 sak 18/21 
 
Behandling: 
Drøfting. Flertallet er for videreføring av utvalget ut kommunestyreperioden. Enighet om 
følgende formulering til innstilling: 
«Tjenesteutvalget tilrår at Kommunestyret fatter vedtak om at Tjenesteutvalget får fortsette 
sitt arbeid ut Kommunestyreperioden, og at en total evaluering av den politiske 
organiseringen gjennomføres da.» 
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Avstemming: Vedtatt, mot 1 stemme (H). 
 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Tjenesteutvalget tilrår at Kommunestyret fatter vedtak om at Tjenesteutvalget får fortsette 
sitt arbeid ut Kommunestyreperioden, og at en total evaluering av den politiske 
organiseringen gjennomføres da. 
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TEMAPLAN FOR RELIGIØSE KULTURMINNER 2021 - 2025 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: C50  
Arkivsaksnr.: 20/3001     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/21 Tjenesteutvalget 12.10.2021 
 
114/21 Kommunestyret 21.10.2021 
 
 
Vedlegg: 
Temaplan kulturminner generell del 2021-2031 
Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025 
Høringsinnspill fra Anette og Tom Hartviksen datert 10.09.21 
Høringsinnspill fra Lisa Kramprud datert 08.09.21 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Oppstartnotat Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025 
https://hundorp2021.no/ 
https://norgeitusenaar.no/ 
Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023 
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025  
Kommuneplanens arealdel 2018-2028  
Kommunedelplan for Kultur og fritid 2016-2025  
St.mld.nr.16 (2019-2020) «Nye mål i kulturminnepolitikken – Engasjement, bærekraft og 
mangfold» 
Kulturminneloven, Kulturloven, Plan- og bygningsloven  
Kulturstrategi for Oppland 2015-2020  
 
Sammendrag: 
Tjenenesteutvalget vedtok i sak 17/20 «Oppstartnotat temaplan for religiøse kulturminner 
2021-2025». I denne saken legges «Temaplan kulturminner generell del 2021-2031» og 
 «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025» frem for kommunestyret.  
 
Kommunen har valgt å skille ut den generelle delen av temaplanen i en egen plan som 
rulleres hvert tiende år. Fremtidige temaplaner for kulturminner knyttes til den generelle 
delen. 9 religiøse kulturminner er prioritert i «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-
2025». 
 
Kommunedirektøren ber Kommunestyret vedta «Temaplan kulturminner generell del 2021-
2031» og «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025». 
 
 
 

https://hundorp2021.no/
https://norgeitusenaar.no/
https://www.oyer.kommune.no/temaplan-for-kulturminner.515233.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommuneplanen-samfunnsdel.433282.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.449063.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommunedelplan-kultur-og-fritid-2016-2025.433284.no.html
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20192020/id2697781/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20192020/id2697781/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50?q=kulturminneloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-89?q=kulturloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan%20og%20bygnings
http://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=295&FilId=3294
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Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Kommunen ønsket å utarbeide en temaplan for religiøse kulturminner i forbindelse med 
1000 års-jubileet for kristningen av Norge. Tjenesteutvalget fattet i sak 17/20 følgende 
vedtak: «Øyer kommune legger oppstartnotat for «Temaplan for religiøse kulturminner 
2021-2025» ut til offentlig ettersyn med 4 ukers innspillfrist.». Kommunen mottok ingen 
innspill. 
 
Formål: 
Formålet med å utarbeide en temaplan for kulturminner er å styrke kulturminnevernet 
gjennom å:  
- få et formelt grunnlag for å ivareta kulturminnehensyn i kommunens løpende planarbeid 

og saksbehandling  
- få en bedre oversikt over kommunens kulturminner for å gi et bedre grunnlag for å 

prioritere 
- gi et bedre grunnlag for å formidle kommunens kulturarv.  
 
Prosess: 
Kommunen har valgt å skille ut den generelle og overordnede delen om kulturminner i en 
egen temaplan. Den generelle delen er forholdsvis statisk og kan rulleres hvert tiende år. 
Fremtidige kulturminneplaner som omhandler nye tema knyttes til den generelle delen. 
 
Øyer-Tretten historielag og Øyer og Tretten kirkelige råd har deltatt i prosessen med 
utarbeiding av «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025». Representanter fra 
historielaget og det kirkelige rådet har bidratt til å kartlegge religiøse kulturminner, har hatt 
planen til gjennomsyn og har medvirket i prioriteringen av kulturminnene.  
 
Prioriterte kulturminner: 
«Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025» inneholder 9 kulturminner, hvorav 6 er 
prioritet 1 (automatisk fredet etter Kulturminneloven av 1978) og 3 kulturminner er prioritet 
2 (anbefaling til vedtak om vern). Alle kulturminnene er i temaplanen beskrevet med 
faktaark som inneholder historikk, beskrivelse, planstatus og eventuelle anbefalte tiltak.  
 
Tiltak: 
Foreslåtte tiltak for oppfølging av temaplanen fremkommer i handlingsplanen. Det er 
kommunestyret som gjennom den årlige budsjettbehandlingen, beslutter hvilke tiltak som 
blir fulgt opp. 
 
Høringsinnspill: 
Kommunen mottok to høringsinnspill. Innspillene er tatt til etterretning og rettelser er gjort i 
teksten i «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025». 
 
Vurdering: 
Det er kartlagt 16 religiøse kulturminner i kommunen. Kommunen har i samarbeid med 
Øyer-Tretten historielag og Øyer og Tretten kirkelige råd foretatt en vurdering og prioritering 
av kulturminnene. 
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 Riksantikvarens mal for verdisetting og verdivekting av kulturminner er lagt til grunn i 
prioriteringen. Her legges det vekt på: 

- kunnskapsverdier 
- opplevelsesverdier 
- bruksverdier 
- egenskaper ved kulturminnet  

 
Kommunedirektøren mener det er utført et grundig og godt arbeid med temaplanen. 
Kriteriene som er lagt til grunn for valg av de 9 kulturminnene er fornuftige og tiltakene i 
handlingsdelen er nøkterne. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar «Temaplan kulturminner generell del 2021-2031»  
2. Kommunestyret vedtar «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025». 
 
 
 
Åsmund Sandvik Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 12.10.2021 sak 19/21 
 
Behandling: 
Gjennomgang av høringsinnspill. Ønske om at innspill vedrørende bedehushistorien tilføyes i 
planen. 
Avstemming: Enstemmig.  
 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar «Temaplan kulturminner generell del 2021-2031». 
2. Kommunestyret vedtar «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025». 
3. Tilføyelse i planen i henhold til høringsinnspill fra Lisa Kramprud vedrørende 

bedehushistorien til pinsemenigheten. 
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ØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2021 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 21/2555     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
90/21 Formannskapet 12.10.2021 
 
115/21 Kommunestyret 21.10.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Økonomirapport 2. tertial 2021 
2. Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Årsbudsjett 2021 
Økonomirapportering 1. tertial 2021 
 
Sammendrag: 
Tertialrapporten inneholder økonomiske årsprognoser etter utgangen av august. Samlet 
årsprognose for Øyer kommune er negativ med 6 millioner kroner, på grunn av den øko-
nomiske ubalansen i tjenesteenhetene. Det er særlig innenfor barneskolene og kommunens 
helse- og omsorgstjenester det er stor ubalanse. Kommunen vil få vesentlige merinntekter i 
rammetilskudd og utbytte.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret tar økonomirapporteringen til etterretn-
ing, og ber om godkjenning av budsjettjusteringer som omtalt i rapporten. 
 
Saksutredning: 
Saken inneholder kommunedirektørens økonomirapportering etter andre tertial. Det rap-
porteres på økonomisk drift, investeringer og finansforvaltning. Rapporten inneholder 
statusbeskrivelser av Øyer kommunes økonomiske situasjon per 31. august 2021, og prog-
noser for året. 
 
Ved første tertial var samlet økonomisk driftsprognose negativ med 8,3 millioner kroner. 
Etter andre tertial framlegges en årsprognose som viser et samlet merforbruk på 6 millioner 
kroner. Det er en alvorlig ubalanse i driften av tjenester i forhold til vedtatt årsbudsjett. 
Dette gjelder først og fremst innenfor helse- og omsorgstjenestene, samt barneskolene og 
kommunens energibudsjett. Årsprognosene inneholder merutgifter knytta til pandemien, 
både smittevern, vaksinasjon og reduserte inntekter. Det rapporteres om påløpte 
merutgifter som skyldes covid-19 per 31. august, som beløper seg til 6,8 millioner kroner.   
 
Etter andre tertial er det kjent at kommunen blir kompensert med økt rammetilskudd og 
ekstraordinære skjønnsmidler på 9,7 millioner kroner for å dekke merutgifter og mindre-
inntekter som følge av pandemien. Dette er hensyntatt i samlet årsprognose.  
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I forhold til skatteinngang er det fortsatt usikkerhet knyttet til årsprognosen. Ut fra periodi-
sert budsjett per 2. tertial meldes det om en inntektssvikt på skatt på 1,5 million kroner, 
mens inntektsutjevning ligger tilsvarende over budsjett. Ut fra nasjonale anslag på kom-
munenes skatteinntekter i 2021 vil det kunne gi merinntekter fra skatt på årsbasis.  
 
Det meldes om inntektssvikt på 0,5 millioner kroner i forhold til kommunens budsjetterte 
integreringstilskudd, mens det er positive prognoser på eiendomsskatt, utbytte og renter. 
Det meldes om besparelser på renteutgifter på anslagsvis 2 millioner kroner, økt eiendoms-
skatt på 0,7 millioner kroner og merinntekter utbytte på 7,4 millioner kroner.  
 
Samlet ligger det an til et merforbruk på drift i størrelsesorden 6 millioner kroner, som vil 
redusere årets avsetning til disposisjonsfond.  
 
Rapportering på investeringer viser status og årsprognose for pågående prosjekter. Pågåen-
de prosjekter er i all hovedsak innenfor vedtatt bevilgning med unntak av tre prosjekter. Dette 
gjelder innføring av eByggesak, rehabilitering av kummer og ledningstrekk i Skogvegen og Lyngvegen. 
Merforbruk på eByggesak skyldes at prosjektet har blitt sterkt forsinket, og det pågår en avklaring 
mot leverandør. Årsakene til merforbruket på VA-prosjektene skyldes i hovedsak større omfang av 
kabler i grunn som gjorde gravearbeidet utfordrende for entreprenøren, samt mer omfattende 
behov for midlertidig vanntilførsel. Kommunedirektøren anbefaler at det omdisponeres midler fra 
andre prosjekter i 2021. 
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for kommunedirektørens vurderinger av de enkelte 
områder. 
 
Kommunedirektøren foreslår budsjettjusteringer i drift for å fordele økt rammetilskudd og 
skjønnsmidler knytta til pandemien til de tjenesteenheter som har slike utgifter. Foreslått 
fordeling bygger på regnskapsførte merutgifter per 31.8.2021. Etter at denne fordelingen er 
foretatt gjenstår det 2,6 millioner kroner som foreslås avsatt under Fellesutgifter, og kom-
munedirektøren gis fullmakt til å fordele midlene til tjenesteenheter etter påløpte covid-19-
utgifter i 3. tertial.  
 
Det foreslås ikke andre budsjettjusteringer i drift etter andre tertial. Det jobbes nå med å 
konkretisere inngangsfarten til 2022 i alle tjenester, med tanke på det pågående budsjett-
arbeidet. Aktiviteten i kommunen er for høy, både inneværende år, og ut fra inntektsnivået i 
kommende økonomiplanperiode.  
 
I investering foreslås budsjettjusteringer for å omfordele midler til tre prosjekter som er over 
bevilgning.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. tertial til etterretning.  
 

2. Kommunestyret vedtar følgende disponering av økt rammetilskudd og skjønnsmidler 
til merutgifter smittevern og vaksinering på kr 9 713 000:  
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Enhet Tiltak  Beløp 
900 Skatt og finans Kompensasjon ekstrautgifter og 

inntektsbortfall 
-4 181 

900 Skatt og finans Kontrolltiltak smittevern -1 000 
900 Skatt og finans Koronavaksinasjon -472 
900 Skatt og finans RNB: Generell kompensasjon 2. halvår -945 
900 Skatt og finans RNB: Vaksinasjonskostnader 2. halvår -715 
900 Skatt og finans Ekstraordinære skjønnsmidler  -2 400 
150 Interkommunalt 
samarbeid 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 5 

200 Fellesutgifter Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 271 
300 Mosjordet Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 25 
320 Vidarheim Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 198 
340 Aurvoll Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 73 
350 Solvang Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 1 375 
370 Øyer 
ungdomsskole 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 113 

420 Helse og familie  Merutgifter covid-19 – vaksinering, 
smittevern og TISK 

2 767 

441 Øyer helsehus Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK, 
inntektsbortfall kjøkken (catering) 

762 

443 Hjemmetjenester Merutgifter covid-19 – vaksinering, 
smittevern og TISK 

279 

444 Miljøtjenester og 
bofellesskap 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 62 

500 Kultur og 
fellestjenester 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK, 
inntektsbortfall utleie, smittevernutgifter 
ØT kirkelige råd 

117 

550 Bolig og eiendom Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 1 114 
200 Fellesutgifter Restmidler til fordeling tjenesteenheter 2 552 
Totalt    0 

 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele resterende midler på kr 2 552 000 til 

tjenesteenheter med regnskapsførte covid-19-utgifter i 3. tertial.  
 

4. Kommunestyret godkjenner omdisponering av kr 500 000 fra investeringsprosjekt 
001021 Skanning byggesaksarkiv til prosjekt 005802 eByggesak.  
 

5. Kommunestyret godkjenner omdisponering av 1,6 millioner kroner fra investerings-
prosjekt 006017 Rehabilitering ledningsnett Øvregate til prosjektene 006202/ 006204 
Rehabilitering av Lyngvegen og Skogvegen.  

 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.10.2021 sak 90/21 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (Ap): Endringsforslag pkt. 4 fra Øyer Ap og Øyer H: 
Kommunestyret godkjenner ikke omdisponering av kr 500 000 fra investeringsprosjekt 
001021 Skanning byggesaksarkiv til prosjekt 005802 eByggesak. Prosjekt Skanning 
byggesaksarkivet gjennomføres så snart som mulig.  
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling pkt. 1, 2, 3 og 5 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til innstilling pkt. 4 og Øyer 
Ap og Øyer H sitt forslag til innstilling pkt. 4 ble kommunedirektørens forslag vedtatt med  
4 stemmer (3 Sp, 1 SV) mot 3 stemmer (2 Ap, 1 H). 
 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. tertial til etterretning.  
 

2. Kommunestyret vedtar følgende disponering av økt rammetilskudd og skjønnsmidler 
til merutgifter smittevern og vaksinering på kr 9 713 000:  

Enhet Tiltak  Beløp 
900 Skatt og finans Kompensasjon ekstrautgifter og 

inntektsbortfall 
-4 181 

900 Skatt og finans Kontrolltiltak smittevern -1 000 
900 Skatt og finans Koronavaksinasjon -472 
900 Skatt og finans RNB: Generell kompensasjon 2. halvår -945 
900 Skatt og finans RNB: Vaksinasjonskostnader 2. halvår -715 
900 Skatt og finans Ekstraordinære skjønnsmidler  -2 400 
150 Interkommunalt 
samarbeid 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 5 

200 Fellesutgifter Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 271 
300 Mosjordet Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 25 
320 Vidarheim Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 198 
340 Aurvoll Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 73 
350 Solvang Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 1 375 
370 Øyer 
ungdomsskole 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 113 

420 Helse og familie  Merutgifter covid-19 – vaksinering, 
smittevern og TISK 

2 767 

441 Øyer helsehus Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK, 
inntektsbortfall kjøkken (catering) 

762 

443 Hjemmetjenester Merutgifter covid-19 – vaksinering, 
smittevern og TISK 

279 

444 Miljøtjenester og 
bofellesskap 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 62 
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500 Kultur og 
fellestjenester 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK, 
inntektsbortfall utleie, smittevernutgifter 
ØT kirkelige råd 

117 

550 Bolig og eiendom Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 1 114 
200 Fellesutgifter Restmidler til fordeling tjenesteenheter 2 552 
Totalt    0 

 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele resterende midler på kr 2 552 000 til 

tjenesteenheter med regnskapsførte covid-19-utgifter i 3. tertial.  
 

4. Kommunestyret godkjenner omdisponering av kr 500 000 fra investeringsprosjekt 
001021 Skanning byggesaksarkiv til prosjekt 005802 eByggesak.  
 

5. Kommunestyret godkjenner omdisponering av 1,6 millioner kroner fra investerings-
prosjekt 006017 Rehabilitering ledningsnett Øvregate til prosjektene 006202/ 006204 
Rehabilitering av Lyngvegen og Skogvegen.  
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SAMHANDLING I EN SELVSTENDIG FOLKEKIRKE - NY KIRKELIG ORGANISERING: 
HØRINGSUTTALELSE 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2551     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
92/21 Formannskapet 12.10.2021 
 
116/21 Kommunestyret 21.10.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Den norske Kirke – Kirkerådet: Høring om ny kirkelig organisering: Müller-Nilsen-

utvalgets utredning datert 17.06.2021 vedlagt høringsnotat til offentlige 
høringsinstanser. 

2. Høringssvar: Müller-Nilssen-utvalgets utredning – Samhandling i en selvstendig 
folkekirke – ny kirkelig organisering, merket KD:01.10.2021. 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Müller-Nilssen-utvalgets samlede sluttrapport (utgangen av mars 2021), se 
kirken.no/kirkeligorganisering. Her ligger det også en informasjonsfilm.  
 
Sammendrag: 
Offentlige høringsinstanser er invitert til å uttale seg om organisering av Den norske kirkes 
virksomhet lokalt. Det gjennomføres en parallell høring internt i Den norske kirke. 
 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å vedta forslag til høringssvar på Müller-Nilssen-
utvalgets utredning – Samhandling i en selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering, 
merket KD:01.10.2021.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Høringen handler om organisering av Den norske kirkes virksomhet lokalt. De fleste 
medarbeiderne som arbeider lokalt i kirken er ansatt i det kirkelige fellesrådet, altså på 
kommunenivå. Prestene har sitt ansettelsesforhold på bispedømmenivå og har prosten som 
nærmeste overordnede.  
 
I henhold til den nye trossamfunnsloven som trådte i kraft 1. januar 2021, er det kirken selv 
som innenfor visse rettslige rammer, beslutter organiseringen. Sentrale rettslige rammer er 
bl.a. at Den norske kirke skal forbli en landsdekkende og demokratisk evangelisk-luthersk 
folkekirke (§ 10) og at soknet skal bestå som den grunnleggende enheten i Den norske kirke 
som ikke kan løses fra den (§ 11). Menighetsrådet skal opptre på vegne av soknet når ikke 
annet er bestemt i lov eller i medhold av lov. Kirkemøtet kan fastsette at ett eller flere 
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organer skal ivareta oppgaver for flere sokn. Kirkemøtet gir nærmere regler om 
oppgavefordeling mellom soknets organer.  
 
Den norske kirke ønsker involvering blant annet fra kommunene for å legge til rette for en 
kirkelig organisering som gir legitimitet for ordningen med offentlig finansiering og som 
samtidig kan bidra til at Den norske kirke kan oppfylle sitt mandat som folkekirke og 
gravplassmyndighet.  
 
Det store «grepet» i Müller-Nilssen-utvalgets rapport er å etablere felles kirkelige organ på 
prostinivå dvs prostifellesråd, til erstatning for dagens kirkelige fellesråd. Disse 
prostifellesrådene skal være arbeidsgiverorgan for alle som arbeider lokalt i kirken og vil 
normalt ha en struktur på tvers av kommunestrukturen. Kirkerådet ønsker tilbakemeldinger 
på dette forslaget generelt og særlig hvordan det vil påvirke samarbeidet mellom kommune 
og kirke. I tillegg er det noen mer konkrete høringsspørsmål knyttet til utvalgets rapport.  
 
Parallelt med høringen overfor «offentlige høringsinstanser», gjennomføres det en høring 
internt i Den norske kirke.  
 
Forslag til tilbakemelding 
I vedlegg to framgår kommunedirektørens forslag til høringssvar på Müller-Nilssen-utvalgets 
utredning – Samhandling i en selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering. I høringssvaret 
er det brukt forkortelsen KD for kommunedirektøren. Der spørsmålet bare skal besvares 
med skår dvs et tall, er det enkelte steder lagt inn en tekst med skrå skrift. Dette er å forstå 
som en forklaring til kommunestyret og følger ikke kommunens uttalelse til Den norske Kirke 
– Kirkerådet. 
 
Med utgangspunkt i at det gjennomføres en egen høring internt i kirken, ser ikke 
kommunedirektøren det naturlig å involvere Øyer og Tretten kirkelige råd formelt i 
kommunens høringsprosess. Det har vært uformell kontakt mellom saksbehandler og 
kirkevergen, saksbehandler har registrert stor grad av enighet om forslaget til høringssvar.    
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren viser til forslag til høringssvar og har ingen ytterligere kommentarer. 
Kommunestyret inviteres til å slutte seg til forslaget til høringssvar. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar forslag til høringssvar på Müller-Nilssen-utvalgets utredning – 
Samhandling i en selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering, merket KD:01.10.2021.  
 
 
Åsmund Sandvik Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.10.2021 sak 92/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar forslag til høringssvar på Müller-Nilssen-utvalgets utredning – 
Samhandling i en selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering, merket KD:01.10.2021.  
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NY FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGSENTRALER: HØRINGSUTTALELSE 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2673     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
93/21 Formannskapet 12.10.2021 
 
117/21 Kommunestyret 21.10.2021 
 
 
Vedlegg: 
Kulturdepartementet: Høringsnotat – Ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler datert 
12.08.2021, oppdatert 20.08.2021 inkl utkast til forskrift. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren (KD) har gått gjennom og støtter departementets vurderinger. I valget 
mellom fire modeller for tildeling av tilskudd, rår KD kommunestyret til å støtte modell 4. 
Denne modellen innebærer en minstesats til alle kommuner med minst en frivilligsentral. 
Resterende midler fordeles likt etter innbyggerantall. Dette er en øremerket 
tilskuddsordning som forutsetter lokal medfinansiering.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Kulturdepartementet sendte den 12.08. høringsnotat om ny forskrift om tilskudd til 
frivilligsentraler. Høringsnotatet ble oppdatert 20.08.2021. Høringsnotatet og forslag til ny 
forskrift er i sin helhet lagt ved som vedlegg til saken. 
 
I Meld.St.10 (2018 – 2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig slår regjeringen fast 
at frivillighetens selvstendighet er et grunnleggende prinsipp i frivilligpolitikken. Staten skal 
ikke styre frivilligheten, men legge til rette for aktivitet. For å få til det, har regjeringen satt 
fire mål for den statlige frivillighetspolitikken: 
1. Bred deltakelse: Frivillig innsats er en kilde til felleskap, demokratiutøvelse og 

kompetanse. Regjeringen vil at denne kilden skal være tilgjengelig for alle, uansett kjønn, 
etnisitet, inntekt, funksjonsnivå eller interessefelt. 

2. En sterk og uavhengig sektor: Regjeringen vil legge til rette for en sterk og uavhengig 
sektor som vokser nedenfra. Det innebærer blant annet å styrke de brede 
støtteordningene og ha klare og tydelige kriterier for tilskudd. 

3. Forenklingsreform: Det skal være enkelt for frivilligheten å søke, ta imot og rapportere 
på offentlig støtte.  

4. En samordnet frivillighetspolitikk: Et godt samspill med offentlige myndigheter skal 
bygge opp under frivillig aktivitet.   
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Innretningen av tilskuddsordningen for frivilligsentraler skal bygge opp under disse målene. 
 
Vurdering: 
KD viser til «Departementets vurderinger» under overskriftene «Formålet med ordningen», 
«Styrke frivilligsentralen som selvstendig enhet», «Styrke kommunens koordinerende rolle», 
«Stillingsprosent til daglig leder» og «Gratis utlån av frivilligsentralens lokaler», og støtter 
disse vurderingene.   
 
Når det gjelder «Fordeling av tilskuddsmidlene» støtter KD modell 4. KD støtter også 
forslaget i § 7, punkt g om at en av betingelsene for å motta tilskudd er «lokal finansiering 
tilsvarende minst 40 % av frivilligsentralens totale driftsbudsjett», selv om dette strider mot 
prinsippet om kommunalt/lokalt selvstyre. KD mener krav til lokal finansiering kan forsvares i 
en oppbyggingsfase for frivilligheten, og i en situasjon der det er sannsynlig at frivilligheten 
blir en enda mer betydningsfull kraft for å løse framtidige utfordringer. Lokalt i Øyer må 
kommunen gjennom forpliktende partnerskap med Øyer-Tretten frivilligsentral sikre at både 
den statlige og den kommunale (lokale) delen av tilskuddet, gir forventet effekt.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens vurderinger slik de framkommer i 
saksutredningen. 
 
 
Åsmund Sandvik Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.10.2021 sak 93/21 
 
Behandling: 
Styret i Frivilligsentralen i møte 06.10.2021 gikk gjennom høringsuttalelsen og støtter 
Kommunedirektørens innstilling.  
 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli stilte spørsmål til administrasjonen om konsekvenser for 
kommunens økonomi ved å slutte seg til ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler. 
Kommunedirektør Åsmund Sandvik vil komme tilbake med svar under behandlingen i 
kommunestyret den 21.10.2021. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens vurderinger slik de framkommer i 
saksutredningen. 
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ANMODNING OM KJØP AV TOMT HAFJELL ARENA 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 611  
Arkivsaksnr.: 21/417     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
118/21 Kommunestyret 21.10.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Hafjell Arena AS - anmodning om kjøp eller leie av tomt  
2. Hafjell Arena AS – illustrasjon 
3. Hafjell Arena AS – tre alternative fotavtrykk 
4. Hundervegen Gnr 18 Bnr 18 - verditakst 
5. Hafjell Arena AS - utkast til opsjonsavtale med tre vedlegg 
6. Welle Invest AS - brev fra Øyer kommune vedrørende Hafjell Arena AS 
7. Welle Invest AS – svar på henvendelse vedrørende flerbrukshall 
8. Welle Invest AS - anmodning om kjøp eller leie av tomt 
9. Welle Invest AS - situasjonsplan overordnet arealbehov Lilleputthammer Familiepark 
10. Advokatfirma Lohne Krokeide – juridisk vurdering salg av tomt 
11. Advokatfirma Lohne Krokeide – juridisk vurdering av vedtak i FSK 17.august 
12. Situasjonsplan mottatt fra Hafjell Arena AS 12.10.21 
13. Opsjonsavtale 
14. Powerpoint 02.08.21 
15. Dokanalyse 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Sak 43/21 i Kommunestyret den 25.03.21 
2. Sak 37/21 i Formannskapet den 20.04.21 
3. Sak 8/21 i Ungdomsrådet den 20.04.21 
4. Sak 76/21 i Formannskapet den 17.08.21 
5. Kommunedelplan for Øyer Sør 2006-2015 
6. PlanID 201102 – Områdeplan Øyer Sentrum 

 
 
Sammendrag: 
Det er mottatt anmodning fra Hafjell Arena AS om å få rettigheter til å planlegge 
gjennomføring av det aktuelle prosjektet «Hafjell Arena» innenfor kommunens eiendom Gnr 
18 Bnr 18. Kommunedirektøren har innhentet takst på eiendommen. Det har også kommet 
anmodning om kjøp/leie av deler av det samme arealet fra Welle Invest AS. Det legges fram 
utkast til opsjonsavtale for Hafjell Arena som oppfølging av vedtak i kommunestyret den 
25.03.21 og saken legges fram med to alternative innstillinger. Kommunedirektøren 
anbefaler alternativ A.  
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Saksutredning: 
Øyer kommune mottok i januar 2021 anmodning om kjøp av tomt i Øyer sentrum fra Hafjell 
Arena AS. Tomten det ble anmodet om var en del av skoleområdet til Øyer ungdomsskole. 
Saken ble behandlet i kommunestyrets møte den 25.mars.  
 
Kommunestyret vedtok i K-sak 43/21 følgende:  
 
1. Kommunestyret er positive til prosjektet, men avslår søknaden om tomtekjøp.  
2. Kommunestyret oppfordrer initiativtaker til å komme med ny anmodning om tomt hvor 

skoleeiendommen ikke er en del av tomten.  
3. Kommunedirektør starter opp prosessen med forslag til opsjonsavtale, ny og 

kvalitetssikret takst og legger denne fram for kommunestyret i sak om anmodning om ny 
tomt.  

 
Øyer kommune har mottatt ny anmodning om kjøpt av tomt fra Hafjell Arena AS. Denne er 
vedlagt. For å imøtekomme kommunestyrets vedtak søker Hafjell Arena om å få rettigheter 
til å planlegge gjennomføring av det aktuelle prosjektet innenfor kommunens eiendom med 
gards- og bruksnummer 8/18 som ligger utenfor skolens «fotballbane». Utendørsanlegg som 
blir berørt, blant annet pumptrack/sykkelbane vil ifølge Hafjell Arena AS flyttes og 
gjenopprettes etter nærmere avtale med Øyer kommune/skolen.  
 
Hafjell Arena AS har i to år arbeidet med prosjektet «Hafjell Arena». Prosjektet gjelder 
bygging av en flerbrukshall på ca 8800 m2, samt et tilbygg på 3100 m2 som blant annet skal 
inneholde e-sportsenter, treningssenter, kafè, klasserom, kontorer og lager. Det er også 
planlagt 200 parkeringsplasser. Arenaen vil få adkomst fra Hundervegen. Prosjektet er 
presentert både for ungdomsrådet, formannskapet og kommunestyret.  
 
Kommunedirektøren la i Formannskapet og ungdomsrådet fram sak der det ble bedt om 
innspill til hva en opsjonsavtale med Hafjell Arena bør inneholde. Innspillet er hensyntatt i 
det videre arbeidet. Noen innspill er innarbeidet i opsjonsavtalen, og noen innspill er det 
naturlig at tas med i arbeidet med reguleringsplan for området.  
 
Ved en overdragelse av en eiendom fra kommunen til en privat aktør vil det kunne oppstå et 
spørsmål om overdragelsen innebærer en form for offentlig støtte. Dersom eiendommen 
selges til Hafjell Arena for mindre enn markedspris vil det bety at kommunen har gitt kjøper 
av eiendommen en økonomisk fordel som kan være støtte i strid med EØS – avtalen. Hvis 
man gjennomfører salget av eiendommen på vanlige markedsmessige vilkår vil det ikke 
foreligge en fordel. For å unngå at overdragelse av eiendom innebærer en offentlig støtte 
må eiendommen enten selges på det åpne markedet uten betingelser, eller takseres på en 
markedsmessig måte.  
 
Salg av eiendom er ikke myndighetsutøvelse, men utøvelse av privat autonomi og 
avtalekompetanse. Det skal ikke fattes enkeltvedtak, men de alminnelige 
forvaltningsrettslige reglene gjelder. Det er spesielt viktig å passe på at det ikke skjer 
forskjellsbehandling av private aktører under prosessen.  
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Det er foretatt takst på eiendommen. Eiendommen som Hafjell Arena AS ønsker å erverve 
ligger i ytterkant av skoleområdet til Øyer barneskole og Øyer ungdomsskole. Beliggenheten 
er sentral og har god profilering til E6, sentrumsområdet og alpinanlegget. 
Reguleringsformålet er noe variert med delvis park, fritids- og turistformål og delvis 
fornøyelsespark, kontor og tjenesteyting. Normal markedsverdi er satt til 21 millioner 
kroner, jfr. vedlagte verditakst.  
 
Gjeldende plan for området er Plan- ID: 201102 Øyer Sentrum– vedtatt i kommunestyret 
mars 2013.  
 
Kommunedirektøren har jobbet fram et utkast til opsjonsavtale som regulerer en rett for 
Hafjell Arena til å kjøpe en del av eiendom gbnr 8/18, jfr. kartutsnitt nedenfor markert med 
oransje. Utkast til opsjonsavtale med vedlegg er vedlagt saken. Eiendommen vil bli taksert på 
nytt ved inngåelse av kjøpekontrakt.  
 

 
 
Dersom kommunestyret godkjenner anmodningen om kjøp av tomt og går inn på en 
opsjonsavtale vil det måtte gjennomføres en reguleringsplan for området før bygging av 
Hafjell Arena kan igangsettes. I vedlagte opsjonsavtale reguleres retten til å kjøpe en del av 
eiendom gnr 8/18, men kjøpekontrakten inngås ikke før en reguleringsplan er vedtatt.  
 
Opsjonsavtalen gjelder kun ved regulering og bygging av Hafjell Arena og opsjonen utløper 
dersom det ikke er varslet oppstart og kunngjort planarbeid innen et år fra inngåelse av 
opsjonsavtalen eller reguleringsplan ikke er vedtatt innen tre år fra inngåelse av 
opsjonsavtale. Opsjonsavtalen hindrer alternativ utnyttelse av eiendommen og opsjonshaver 
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skal av den grunn betale opsjonsvederlag. Det er foreslått et opsjonsvederlag på 200.000 
kroner per år i vedlagt utkast til opsjonsavtale.  
 
Øyer kommune kan vurdere å inngå en festekontrakt når en reguleringsplan er vedtatt. 
Opsjonsavtalen gir opsjonshaver uansett en rett til å inngå en kjøpekontrakt dersom 
opsjonshaver ikke ønsker å inngå en festekontrakt. Øyer kommune er ikke forpliktet til å 
inngå en festekontrakt og det er Øyer kommune som setter kontraktsbetingelser og vilkår i 
en evt. festekontrakt. Det vil bli lagt fram egen sak til kommunestyret om hvorvidt Øyer 
kommune skal inngå kjøpekontrakt eller en festekontrakt når reguleringsplanen for området 
er vedtatt. Kommunens økonomiske situasjon og totale lånegjeld bør hensyntas i denne 
vurderingen 

I en reguleringsplanprosess skal berørte naboer underrettes særskilt og ha mulighet til å 
uttale seg. Kommunedirektøren har vurdert at det i denne saken bør innhentes synspunkter 
fra naboene som er mest berørt, i dette tilfelle Lilleputthammer Lekeland AS v/Welle Invest 
AS, slik at kommunestyret kan ha med disse synspunktene inn i sin behandling av saken. 
Welle Invest AS svarte på kommunedirektørens henvendelse i brev datert 31.07.21. Brevet 
er vedlagt saken.  
 
Det ble rett i forkant av formannskapets behandling av saken den 17.08.21 mottatt 
anmodning om kjøp av tomt fra Welle Invest AS til fremtidig utvidelse av Lilleputthammer 
Familiepark. Anmodningen er vedlagt saken. Formannskapet vedtok i sitt møte den 17.08.21 
å utsette saken og ba samtidig om at henvendelse fra Welle Invest AS ble vurdert.  

Kommunedirektøren har bedt Welle Invest AS fremstille dokumentasjon på eventuell 
tidligere anmodninger om kjøp av tomt, da dette ikke finnes i kommunens arkiv. 
Dokumentasjonen som Welle Invest AS har fremskaffet og dokumentasjonen Øyer 
kommune selv har i sine arkiv viser at det har vært en rekke møtepunkter mellom både 
politisk og administrativ ledelse i Øyer kommune der Welle Invest AS har forelagt sine 
fremtidige planer, men det har ikke kommet noen direkte formell henvendelse knyttet til 
kjøp av tomt. Likevel har det kommet tydelig fram i disse møtene at Lilleputthammer 
Familiepark har behov for mer areal for å sikre framtidig drift. Welle Invest AS har også gitt 
innspill på dette til arbeidet med kommunedelplan Øyer Sør og har forholdt seg til videre 
arbeid med denne planen. 

I etterkant av formannskapsmøte den 17.august ble det avholdt et felles møte med Hafjell 
Arena AS og Welle Invest AS for å søke å komme fram til en omforent løsning for området. I 
møtet ble det enighet om at Hafjell Arena AS skulle utarbeide skisser for tre alternative 
plasseringer for Hafjell Arena. Hensikten med dette er å søke å frigi deler av tomten slik at 
Welle Invest AS sitt behov for utvidelse av Lilleputthammer Familiepark kan ivaretas. Welle 
Invest AS har også skissert hvilken utnyttelse av området de ser for seg. Alternative skisser 
fra Hafjell Arena og Welle Invest AS er vedlagt. 

 
Vurdering: 
Kommunedirektøren ser at en alternativ bruk av eiendommen som skissert vil kunne få 
positive ringvirkninger for Øyer kommune. Det vil kunne medføre økt antall arbeidsplasser 
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og skape økt aktivitet i Øyer sentrum gjennom hele året. Dette vil igjen kunne skape vekst 
for lokalt næringsliv og gjøre Øyer til et enda mer attraktivt reisemål året rundt.  
 
Hafjell Arena kan også gi muligheter for aktivitetstiltak for ungdom som har behov for 
møteplasser. E-sport er en voksende idrett og et senter som beskrevet kan være positivt for 
både Øyer kommunes omdømme og samarbeidet med andre aktører, som for eksempel  
X-games og videregående skoler i regionen.  
 
Kommunedirektørens anbefalte i K-sak 43/21 at kommunestyret bør ha en helhetlig 
gjennomgang av ønsket utvikling i området før en eventuell opsjon gis. Dette med bakgrunn 
i at det er kommunestyret som skal sette premissene for den helhetlige utviklingen av Øyer 
kommune. Kommuneplanen, i dette tilfellet kommunedelplan Øyer Sør, skal i henhold til 
plan- og bygningslovens § 11-5 angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og gi rammer og 
betingelse for hvilke tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn 
som må ivaretas ved disponeringen av arealene. I slike planprosesser sikres en høring av alle 
interessenter. 
 
Kommunedirektøren vil understreke at det ikke har vært nok tid til å gjennomføre en god 
prosess som sikrer en helhetlig gjennomgang av området der alle interessenter ivaretas. For 
å sikre dette mener kommunedirektøren at dette arbeidet burde vært en del av 
kommunedelplan Øyer Sør, men som et minimum være gjenstand for en mulighetsstudie. 
 
Bygging av Hafjell Arena som skissert vil gi sterke føringer på utviklingen av Øyer sentrum og 
kommunedirektøren mener det er avgjørende at alternativ bruk av dette arealet sees på i 
forbindelse med revidering av overordna plan. Eiendommen det her er snakk om er en 
eiendom med stort utviklingspotensial for Øyer sentrum. Kommunedirektøren mener det 
derfor er viktig at kommunestyret får synliggjort ulike potensialet for området gjennom å 
belyse ulike alternativer. 
 
Kommunedirektørens anbefaling er fortsatt at kommunestyret har en helhetlig 
gjennomgang av framtidig ønsket utvikling i området, med beskrivelse av ulike alternativer, 
før det tas en beslutning om å inngå en opsjonsavtale med sikte på kjøp av tomt.  
 
Kommunedirektøren har hatt dialog med både Welle Invest AS og Hafjell Arena AS. I skissert 
løsning som er grunnlag for vedlagte opsjonsavtale frigis ca 4,2 mål mellom Hafjell Arena og 
Lilleputthammer. Dette er ikke i samsvar med de behov som Welle Invest AS har synliggjort i 
sin skisse. Dersom Welle Invest AS skal sikres areal nok til gjennomføringen av skissert 
utvikling vil Hafjell Arena måtte flyttes nærmere ungdomsskolen, jfr. vedlagte skisse Alt 2 – 
A1. Dette er ikke i tråd med kommunestyrets vedtak fra mars – 21 og kommunedirektøren 
anbefaler ikke denne løsningen. 
 
Kommunedirektøren mottok 12.oktober et nytt situasjonskart fra Hafjell Arena AS der frigitt 
areal var på 2,9 mål. På forespørsel har Hafjell Arena i en mail 13. oktober redegjort for 
årsaken til at nytt situasjonskart ble oversendt 12. oktober. Denne mailen ligger vedlagt 
saken. Det har ikke vært tid til å realitetsbehandle dette forslaget og kommunedirektøren 
har derfor gått videre med det alternativet som er skissert til Hafjell Arena AS tidligere, jfr. 
kartutsnitt over. Dette alternativet er også tidligere kommunisert til Welle Invest AS. 
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Kommunedirektøren har innhentet en juridisk vurdering fra advokatfirmaet Lohne Krokeide 
som understreker at der spesielt viktig å passe på at det ikke skjer forskjellsbehandling av 
private aktører under prosessen ved salg av eiendom. Welle Invest AS fremfører selv at de 
har forholdt seg til arbeidet med kommunedelplan Øyer Sør og dermed har avventet en 
anmodning om kjøp av tomt. Dersom kommunestyret ønsker å gi Hafjell Arena AS en 
opsjonsavtale, selv om det er flere interessenter på det samme arealet, er det viktig at det 
gis en saklig begrunnelse for hvorfor det er viktig at akkurat Hafjell Arena AS får opsjon på 
denne eiendommen. 
 
Ut fra en totalvurdering av ovenstående vil kommunedirektøren anbefale innstilling som 
alternativ A.  
 
Kommunedirektøren har tolket kommunestyrets vedtak i K-sak 43/21 den 25.03.21 dithen at 
det er politisk ønske om å gå videre med anmodningen fra Hafjell Arena på dette tidspunkt. 
Saken legges derfor fram med to alternative innstillinger. Dersom kommunestyret ønsker å 
godkjenne anmodningen fra Hafjell Arena AS, så anbefaler kommunedirektøren innstilling 
som alternativ B. Kommunedirektøren mener at plangrensa i forbindelse med oppstart av 
reguleringsplanprosessen bør settes så vid at det omfatter området fra fotballbanen ved 
Øyer ungdomsskole til Lilleputthammer familiepark for å sikre å kunne få en så helhetlig 
løsning som mulig. Dette vil kreve dialog med Welle Invest AS, og det vil da være Hafjell 
Arena som har ansvaret for at det skjer. 
 
Anmodning om kjøp av tomt fra Welle Invest AS vil bli lagt fram som en egen sak, og det vil 
eventuelt inngås en egen opsjonsavtale dersom det er et politisk ønske om det. 
 
Alternativ A  
1. Kommunestyret avslår anmodning om kjøp av tomt fra Hafjell Arena. 
2. Kommunestyret ber om at det utarbeides en mulighetsstudie for gnr 8/18. Arbeidet skal 

startes opp umiddelbart. Eventuelle kostnader legges frem i egen sak. 
 
Alternativ B  
1. Kommunestyret godkjenner anmodningen fra Hafjell Arena AS.  
2. Kommunestyret gir Hafjell Arena AS opsjon til deler av Gnr 8 Bnr 18 på grunn av: 
 - 
 - 
 - 
3. Kommunestyret godkjenner vedlagt utkast til opsjonsavtale.  
4. Kommunestyret ber administrasjonen legge fram sak knyttet til anmodning om kjøp av 

tomt fra Welle Invest AS.  
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret avslår anmodning om kjøp av tomt fra Hafjell Arena. 
2. Kommunestyret ber om at det utarbeides en mulighetsstudie for gnr 8/18. Arbeidet 

skal startes opp umiddelbart. Eventuelle kostnader legges frem i egen sak. 
 
 
Åsmund Sandvik Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør 
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TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER 2021 
 
 
Saksbehandler:  Randi Nordlien Arkiv: 446 A20  
Arkivsaksnr.: 21/2423     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/21 Tjenesteutvalget 14.09.2021 
 
97/21 Kommunestyret 23.09.2021 
 
119/21 Kommunestyret 21.10.2021 
 
 
Vedlegg: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer kommune - 2021 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer legges fram for kommunestyret til orientering. 

Saksutredning: 
Kommunen skal, med hjemmel i opplæringsloven § 13-10, hvert år utarbeide en rapport om 
tilstanden i grunnskolen. Dette er et ledd i det nasjonale kvalitetssikringssystemet for 
grunnskolen. I august ble rapporten drøfta i rektormøte der HTV Utdanningsforbundet 
deltok. Funn fra tilstandsrapporten ble presentert i tjenesteutvalget i september med 
mulighet for innspill til rapporten. Disse funnene presenteres også til FAU på den enkelte 
skole. Rapporten skal gi kommunestyret kunnskap og forståelse, som grunnlag for at rollen 
som skoleeier kan utøves på en god måte. Etter at rapporten er behandlet i kommunestyret 
sendes den til Statsforvalteren. 

Vurdering: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer er en rapport over resultat for 2020. Rapporten 
presenterer resultat på sentrale og pålagte områder. Resultatene er for det meste 
presentert statistisk, og det gjør det mulig å se endringer over tid.  

Nasjonale prøver viser god framgang for elevene gjennom skoleløpet i lesing og regning, 
men at skolene ikke lykkes like godt med å løfte elevenes læringsresultater i engelsk. 

Eksamen ble ikke gjennomført i 2020, og er derfor ikke kommentert i rapporten.  

Elevundersøkelsen 2020 viser at de aller fleste elever i Øyerskolen trives.  

Grunnskolepoeng viser en positiv utvikling over år med et resultat på 44,6 for 2020.  



  Sak 119/21 

 Side 29 av 59   

Tallene for gjennomføringsgrad viser at for elevene i kullene 2010-2013 fullfører 81,3 % 
videregående i løpet av normert tid. Det er høyt sammenligna med andre kommuner i 
Innlandet og landet ellers.  

 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar framlagt tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering. 

 
Åsmund Sandvik Randi Nordlien 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 14.09.2021 sak 14/21 
 
Behandling: 
Tilleggsforslag: 
Tjenesteutvalget ber om at tilleggsinformasjon presenteres i Kommunestyremøtet 23.9.21 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar framlagt tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering. 

Tjenesteutvalget ber om at tilleggsinformasjon presenteres i Kommunestyremøtet 23.9.21 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 23.09.2021 sak 97/21 
 
Behandling: 
Saken ble utsatt til kommunestyremøtet 21.10.2021 (se merknad til sakslista). 
 
Vedtak: 
Saken utsatt. 



  Sak  120/21 

Side 30 av 59  

RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I ØYER KOMMUNE: REVIDERING 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2608     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/21 Partssammensatt utvalg 12.10.2021 
 
120/21 Kommunestyret 21.10.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Øyer kommune, KD 02.08.2021 
2. Fra KS: «Nye varslingsregler gjelder fra 1. januar» - en kort omtale av de viktigste 

endringene 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 61/18 (21.06.2018) – Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Øyer kommune 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren har revidert rutinene for varsling av kritikkverdige forhold slik at de 
samsvarer med de nye reglene i arbeidsmiljøloven, og rår kommunestyret til å vedta 
rutinene.  
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 61/18 rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Øyer 
kommune. Rutinene er forutsatt evaluert og eventuelt revidert hvert 4. år.  
 
Reglene om varsling i arbeidsmiljøloven er endret med virkning fra 01.01.2020. 
Kommunedirektøren har foretatt en revidering av rutinene slik at de samsvarer med reglene 
i arbeidsmiljøloven.   
 
Vurdering: 
Kommunen forvalter fellesskapets ressurser og løser viktige samfunnsoppdrag. Åpenhet er 
med på å sikre at oppdraget løses til det beste for innbyggerne og er en forutsetning for å 
avdekke og rette opp feil. Gode rutiner for varsling vil bidra til at eventuelle kritikkverdige 
forhold raskt vil kunne avdekkes og stoppes. Det vil også kunne være med på å sikre gode 
tjenester, et godt arbeidsmiljø og god samhandling mellom ledere og medarbeidere.  
 
Kommunedirektøren mener ikke det er nødvendig med en spesifikk evaluering av rutinene 
nå.  
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar reviderte rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Øyer 
kommune, merket KD 02.08.2021. 
 
 
Åsmund Sandvik Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Partssammensatt utvalg den 12.10.2021 sak 5/21 
 
Behandling: 
Roar Øien (H) påpekte at punktet «Vern mot gjengjeldelse» krever mer presisering, og ber 
om at dette punktet utdypes. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling med tillegg om at punktet «Vern mot 
gjengjeldelse» utdypes ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Partssammensatt utvalgs innstilling: 
Kommunestyret vedtar reviderte rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Øyer 
kommune, merket KD 02.08.2021. 
 
Punktet «Vern mot gjengjeldelse» utdypes. 
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PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN PLANID 202101 E6 ØYER - OTTA 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 202101  
Arkivsaksnr.: 21/275     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/21 Kommuneplanutvalget 12.10.2021 
 
121/21 Kommunestyret 21.10.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Forslag til planprogram E6 Øyer-Frya, 18.06.2021 
2. Vedlegg i planprogrammet gjeldende for Øyer 
3. Forprosjekt E6 Øyer – Elstad, vurderinger og anbefalinger, 09.09.2021 
4. Medvirkningsdokument fra Øyer kommune 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune vedtar å legge forslag til planprogram for reguleringsplan E6 Øyer -Frya ut på 
høring og offentlig ettersyn i minst seks uker, jf. pbl §§ 4-1 og 12-9. Samtidig varsles oppstart 
av planarbeidet, jf. pbl § 12-8. 
 
Øyer kommune vektlegger økt medvirkning i hele planprosessen og legger til grunn et 
medvirkningsnotat som grunnlag for dette arbeidet. Notatet er vedlagt. 
 
Øyer kommune stiller spørsmål til om foreslått vegstandard på ny lokalveg mellom Tretten 
og Ringebu grense er tilstrekkelig med hensyn til anslått bredde. Det er foreslått vegbredde 
mellom 5,5-6,0 m. Øyer kommune legger til grunn at vegen dimensjoneres med minst 6,5 m 
bredde.  
 
Øyer kommune ber om at Nye Veier AS innhenter trafikktall som kan belyse reell endring av 
trafikkavvisning ved opphør av bomsnitt på fv. 2522 i Skarsmoen. Dette kan belyse mulig 
trafikkavvisning til ny lokalveg nord for Tretten. Trafikkavvisning nord for Tretten sentrum vil 
gi økt trafikk gjennom Tretten sentrum. 
 
Planprogrammet omtaler trafikale effekter og trafikksikkerhet i kap. 6.4.11. Trafikkavvisning 
generelt til fv. 2522 og Kongsvegen som omkjøring ved behov må belyses godt. Økt trafikk 
gjennom Tretten sentrum vil få konsekvenser, og må hensyntas i planarbeidet. Avbøtende 
tiltak må vurderes.  
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Saksutredning: 
Nye Veier AS fikk ansvaret for utvikling av E6 til motorveg på strekningen Øyer-Otta i 2019. 
Nye Veier AS er et norsk statsaksjeselskap som ble opprettet av Stortinget i 2016. Selskapet 
er etablert som en byggherreorganisasjon. 
 
I perioden 2018-2020 regulerte Nye Veier ny E6 på strekningen Storhove - Øyer. 
 
Nye Veier har utarbeidet forslag til planprogram, datert 18.06.2021, og grunnlag for varsling 
av planoppstart for E6 Øyer-Frya. Det er et ønske og et behov for å utarbeide en 
sammenhengende reguleringsplan fra Øyer til Frya. I Øyer kommune er strekningen ikke 
tidligere regulert, med unntak av strekningen fra Rustberg camping gjennom Øyertunnelen, 
som var med i utbedring av E6 fra Granrudmoen til Tingberg regulert i 2007.  
 
Planprogrammet omhandler planprosessen for strekningen fra Rustberg camping sør for 
Øyertunnelen i Øyer kommune til Fryakrysset i Ringebu kommune. Dette saksframlegget 
omhandler kun forhold knyttet til strekningen i Øyer kommune. 
 
Nye veier ønsker at prinsipper for utforming av E6, inkludert standard- og trasèvalg, samt 
standard og evt. tiltak på lokalvegene avklares ved fastsetting av planprogrammet etter 
høring og offentlig ettersyn. 
 
Et planprogram er «en plan for planen». Planprogrammet beskriver behovet for utredninger, 
opplegget for medvirkning og hvordan arbeidet med ny reguleringsplan for E6 Øyer-Frya skal 
gjennomføres. Gjennom planprogrammet skal også alternativer som er vurdert og 
forutsetninger for planarbeidet presenteres. Behovet for utredninger skal begrunnes. 
 
Plan- og bygningsloven §3-7: 
Etter nærmere avtale mellom partene kan statlig eller regional myndighet helt eller delvis 
overta de oppgavene planadministrasjonen i kommunen og regional planmyndighet har med 
å organisere planarbeidet og utarbeide planforslag. 
… 
Myndigheter med ansvar for større samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kan etter 
samråd med planmyndigheten utarbeide og fremme forslag til arealplan for slike tiltak og 
beslutte å legge slike planer ut til offentlig ettersyn etter bestemmelsene for vedkommende 
plantype. Tilsvarende kan departementet i forskrift legge slik myndighet til et statlig 
utbyggingsselskap for veg. 
…  
 
I likhet med Ringebu kommune har Øyer kommune lagt opp til planprosess delvis etter §3-7, 
og Nye Veier ber om at kommunene legger planprogrammet med vedlegg ut på 
høring/offentlig ettersyn og samtidig varsler oppstart av planarbeid. Nye Veier bidrar med 
det praktiske rundt dette, etter nærmere avtale med kommunene. Det vil bli benyttet en 
digital «medvirkningsportal», der man kan se alle relevante dokumenter og inngi 
høringsuttalelse i de ulike medvirkningsfasene. Øyer kommune vil også kunngjøre link på sin 
hjemmeside til medvirkningsportalen i alle høringsperioder. Det er Nye Veier som drifter 
medvirkningsportalen. 
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Vurdering: 
Nye Veier fikk ansvaret for utvikling av E6 til motorveg på strekningen Øyer-Otta i 2019. En 
forutsetning for at strekningen Øyer-Otta skal bli prioritert av Nye Veier, er at det foreligger 
vedtatte reguleringsplaner for ny E6 i Øyer, Ringebu og Sel kommune og at nytten i 
prosjektet kan konkurrere med andre prosjekt i Nye Veiers portefølje. Nye Veiers mål med 
prosjektet er å sikre en utbygging som ivaretar selskapets samfunnsansvar med gode og 
kostnadseffektive løsninger.  
 
Alternativer som er vurdert: 
Nye Veiers arbeid med reguleringsplan for E6 Øyer-Otta startet høsten 2020, og gjennom 
arbeidet med forprosjektet er det vurdert og utredet ulike løsninger for bl.a plassering av E6 
og lokalvegtilbud på strekningen. I forprosjektrapportene for E6 Øyer-Elstad er det redegjort 
for hvilke alternative løsninger som er vurdert, og hva som er Nye Veiers anbefalte løsninger 
for videre planlegging. I juni 2021 sendte Nye Veier over forslag til Planprogram for 
strekningen E6 Øyer-Frya. 
 
Et planprogram, og eventuelt konsekvensutredningen, kan brukes til å ta stilling til hvilke 
alternative lokaliteter man skal gjennomføre et reguleringsarbeid for etter plan- og 
bygningsloven (jf. forskrift om konsekvensutredninger §32). Gjennom høringen av 
planprogrammet vil bl.a vurderinger knyttet til alternative traséer i Øyer kommune bli 
presentert, sammen med Nye Veiers anbefaling av foreslåtte løsninger som skal videre 
vurderes i kommende reguleringsplanprosess (se vedlegg 3, «Forprosjekt E6 Øyer - Elstad»).  
 
Grunnlaget for hvilke løsninger som planprogrammet foreslår å regulere og 
konsekvensutrede i Øyer kommune redegjøres for i rapporten «Forprosjekt E6 Øyer – Elstad, 
vurdering av løsninger og anbefaling». I tillegg til selve planprogramforslaget, skal også 
denne rapporten være gjenstand for høring/ offentlig ettersyn. 
 
Planarbeidet for ny E6 fra Øyertunnelen til Ringebu grense gjøres uten foregående 
kommunedelplanarbeid. Det betyr at det tidligere ikke har vært noen prosess for forankring 
av trasévalg, vurdering av tunnelbehov eller vurdering av sammenhengende lokalvegnett 
mellom Tretten og Ringebu grense for de som blir direkte berørt av kommende 
reguleringsplanprosess. Medvirkning i denne planprosessen er derfor svært viktig og 
nødvendig for at Øyer kommune, befolkning og næringslivet på Tretten skal bli hørt og at 
valgte løsninger også er til det beste for lokalsamfunnet på Tretten. 
 
I rapporten «Forprosjekt E6 Øyer - Elstad, vurdering av løsninger og anbefaling», er det 
beskrevet ulike foreslåtte løsninger for både E6 og lokalvegnett: 

 Nytt tunnelløp øst for dagens løp i Øyertunnelen. T = 9,5m. 
 Ny E6 med vegbredder fra 12,5 m til 17,5m. I tillegg tilkommer sideareal for gjerder, 

grøfter mm. 
 Avkjørselfri E6. Planfritt kryss på Tretten ved Holmen bru. 
 Dagens kryss ved Bådstø stenges, men skal kunne åpnes ved behov for omkjøring. 
 Ny lokalveg nærført E6 på østsiden fra Bådstø til Ringebu grense. Ved Hestneset tas 

det med to alternative trasévalg i videre planlegging. 
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Kommunedirektøren legger til grunn at lokalveg mellom Bådstø og Ringebu grense bør ha en 
minimumbredde på 6,5 m, men kommer til å vurdere faglige råd fra vegeier og Statens 
vegvesen som forvalter vegnormalene, før fastsettelse av planprogrammet. Erfaringsmessig 
blir trafikkavvisningen til lokalvegnettet større enn teoretisk beregnet. Når dette også vil 
være vegen som skal brukes av landbruksmaskiner og i tillegg vil være omkjøringsveg ved 
behov, så legger kommunedirektøren til grunn at det vil være nødvendig med vegbredde på 
6,5m.  
 
Behov for tilleggsutredninger: 
Med erfaringstall for trafikkavvisning mener kommunedirektøren det er viktig at det settes 
fokus på trafikkavvikling og trafikksikkerhet i Tretten sentrum, mellom Holmen bru og 
Bådstø. Det fremgår ikke av planprogrammet hvilke behov Nye Veier AS anser for aktuelle i 
Tretten sentrum for å bøte på økt trafikkmengde grunnet trafikkavvisning og omkjøringsveg 
for E6 ved behov. Etter høringsperioden vil kommunedirektøren foreslå eventuelle 
utredningsbehov knyttet til Tretten sentrum for å sikre et levende lokalsamfunn der 
Kongsvegen fremdeles skal beholde sin funksjon som handelsgate.   
 
Medvirkning: 
Planprosess og medvirkning er beskrevet i kap. 5 i planprogrammet. Nye veier legger til rette 
for medvirkning og informasjon gjennom hele planprosessen, jfr. Tabell 5-1. Det er etablert 
flere faste arenaer, hvor lokale og regionale myndigheter og politiske aktører inviteres til 
både informasjon og dialog om planarbeidet. I tillegg har Øyer kommune laget et 
medvirkningsnotat som belyser noen viktige grupper som skal ytes ekstra oppmerksomhet 
mht. medvirkning. Notatet er vedlagt. 
 
Ved varsel om oppstart, høring/offentlig ettersyn av planprogram og reguleringsplan samt 
ved vedtak av planen vil grunneiere, naboer, interessenter og berørte parter informeres. 
 
Medvirkningsportalen «e6gudbrandsdalen.no» brukes til fortløpende å legge ut informasjon 
om planarbeidet. Medvirkningsportalen vil også tilrettelegges med mulighet for enkelt å gi 
innspill til planarbeidet i forbindelse med høring/offentlig ettersyn av planprogrammet og 
reguleringsplanen. 
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Kommunedirektørens anbefaling: 
Kommunedirektøren anbefaler at forslaget til planprogram legges ut på offentlig ettersyn og 
høring, med et tilleggspunkt. Kommunedirektøren ser behov for en utredning av tiltak i 
Tretten sentrum mht. trafikkavvikling og trafikksikkerhet på grunn av økt trafikk. Det er 
basert på erfaringer at avlastet vegnett får mertrafikk når hovedvegen blir bomveg. Avlastet 
vegnett gjennom Tretten sentrum er sårbart mht. trafikksikkerhet og trafikkavvikling dersom 
det blir en betydelig trafikkøkning uten vurdering av tiltak. 
 
Etter høringen, skal planprogrammet fastsettes i kommunene. Et fastsatt planprogram kan 
sees på som en avtale mellom forslagsstiller (Nye Veier) og planmyndigheten (berørt 
kommune) om hva som skal utredes, hva som skal legges fram som grunnlag for vedtak av 
planforslag og prosessen fram dit. Gjennom fastsettelsen av planprogrammet defineres èn 
korridor for lokalisering og utforming av vegtiltaket. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar å legge forslag til planprogram for reguleringsplan E6 Øyer -Frya ut på 
høring og offentlig ettersyn i minst seks uker, jf. pbl §§ 4-1 og 12-9. Samtidig varsles oppstart 
av planarbeidet, jf. pbl § 12-8. 
 
Øyer kommune vektlegger økt medvirkning i hele planprosessen og legger til grunn et 
medvirkningsnotat som grunnlag for dette arbeidet. Notatet er vedlagt. 
 
Det settes som vilkår at følgende blir tatt inn i planprogrammet: 

 Utredning av konsekvens ved økt trafikk gjennom Tretten sentrum knyttet til 
trafikkavvikling, trafikksikkerhet, bo- og handelsmiljø og trivsel. 

 
 Planarbeidet skal legge til grunn vegbredde 6,5 m på bygging av ny lokalveg mellom 

Bådstø og Ringebu grense. 
 

 Tema som omhandler trafikkavvisning skal inneha en vurdering av trafikktall nord/sør 
som viser mulig endring i trafikkmønster på fv. 2522 etter desember 2020, da 
bommen i Skarsmoen opphørte.  

 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Kommuneplanutvalget den 12.10.2021 sak 11/21 
 
Behandling: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som grunneier i 
utbyggingsområdet. Ordfører Jon Halvor Midtmageli fratrådte. Varaordfører Nisveta Tiro 
(SV) tiltrådte. Randi Øverhaug Sagheim (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som grunneier i 
utbyggingsområdet. Randi Øverhaug Sagheim fratrådte. 
 
Varaordfører fremmet kommunedirektørens forslag om at ordfører Jon Halvor Midtmageli 
og Randi Øverhaug Sagheim erklæres inhabile i henhold til forvaltningsloven § 6, 1.ledd, 
bokstav a. 
 
Steinar Grimsrud (Sp) tiltrådte som varamedlem for ordfører Jon Halvor Midtmageli og Anne 
Braastad Lie (Sp) tiltrådte som varamedlem for Randi Øverhaug Sagheim. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp): Forslag til tillegg i kulepkt. 3 i sak 11/2021 fra Øyer Sp og Øyer SV 
(merket med rødt): 
Tema som omhandler trafikkavvisning skal inneha en vurdering av trafikktall nord/sør som 
viser mulig endring i trafikkmønster på fv. 2522 etter desember 2020 da bommen i 
Skarsmoen opphørte og beregning av avvisning til ny lokalveg som er foreslått parallelt med 
E6. 
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Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling med Øyer Sp og Øyer SV sitt tillegg i pkt. 3 ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommuneplanutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar å legge forslag til planprogram for reguleringsplan E6 Øyer - Frya ut 
på høring og offentlig ettersyn i minst seks uker, jf. pbl §§ 4-1 og 12-9. Samtidig varsles 
oppstart av planarbeidet, jf. pbl § 12-8. 
 
Øyer kommune vektlegger økt medvirkning i hele planprosessen og legger til grunn et 
medvirkningsnotat som grunnlag for dette arbeidet. Notatet er vedlagt. 
 
Det settes som vilkår at følgende blir tatt inn i planprogrammet: 

 Utredning av konsekvens ved økt trafikk gjennom Tretten sentrum knyttet til 
trafikkavvikling, trafikksikkerhet, bo- og handelsmiljø og trivsel. 

 
 Planarbeidet skal legge til grunn vegbredde 6,5 m på bygging av ny lokalveg mellom 

Bådstø og Ringebu grense. 
 

 Tema som omhandler trafikkavvisning skal inneha en vurdering av trafikktall nord/sør 
som viser mulig endring i trafikkmønster på fv. 2522 etter desember 2020, da 
bommen i Skarsmoen opphørte og beregning av avvisning til ny lokalveg som er 
foreslått parallelt med E6. 
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KLAGE PÅ VEDTAK OM OPPHEVELSE AV REGULERINGSPLAN - PLANID 153A - DEL AV 
LISÆTRA 2 
SAK 21/1095 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: REGPL 153A  
Arkivsaksnr.: 21/2822     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
122/21 Kommunestyret 21.10.2021 
 
 
Vedlegg: 

- Klage, 13.10.21 
- Vedtak, 26.08.21 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Plankart, Del av Lisætra 2 153A 
- Reguleringsbestemmelser, Del av Lisætra 2 153A 
- Plankart, Lisætra 2 153B 
- Reguleringsbestemmelser, Lisætra 2 153B 
- Varsel om oppstart av planarbeid – høring av opphevelse av reguleringsplan 
- Merknad fra Statens vegvesen 
- Merknad fra Statsforvalteren i Innlandet 
- Merknad fra NVE 
- Merknad fra adv. Jarran Dolve på vegne av Dag E. Rognlien 
- Merknad fra Jan Halvor Berg 

 
Sammendrag: 
Øyer kommune fattet vedtak om opphevelse av reguleringsplan del av Lisætra 2 (planid 
153A) i kommunestyret den 26.08.21. Melding om vedtak ble sendt til berørte parter den 
23.09.21. Kommunen mottok en klage på vedtaket fra Dag Eivin Rognlien, heretter kalt 
klager, den 13.10.21. 
 
Klager har rettslig klageinteresse og klagen er mottatt rettidig.  
 
Reguleringsplan Del av Lisætra 2 153A blir i denne saken omtalt som «planid 153A». 
Reguleringsplan Lisætra 2 153B blir omtalt som «planid 153B».  
 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
tilrår at klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  
 
Vurdering: 
I klagen anføres at kommunen ikke ensidig har anledning til å gå fra den overenskomst som 
planbestemmelsene om byggegrense i plan 153A innebærer. Klager mener at kommunen 
ikke fritt kan oppheve en reguleringsplan da det strider mot klagers lovfestede rett til 
kontradiksjon og klage.  
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Øyer kommune varslet oppstart av planarbeid for å oppheve reguleringsplanen 21.04.21. 
Klager leverte merknader til kommunen den 27.05.21. Merknadene ble vurdert i vedtak om 
opphevelse av reguleringsplanen. Melding om vedtak ble sendt til klager den 23.09.21 der 
klager fikk informasjon om klageadgang. Kommunedirektøren mener at anførsel om klagers 
rett til kontradiksjon og klageadgang i denne planprosessen er ivaretatt. Kommunen har 
hjemmel til å oppheve reguleringsplanen og vi har ikke inngått privatrettslige avtaler med 
klager som gjør at byggegrensen ikke kan endres eller oppheves i fremtiden.  
 
Klager reiser spørsmål til kommunen om hvorfor hensynet bak byggegrensen for å ivareta lys 
og luftighet ikke lenger gjaldt ved planarbeidet i 153B. Kommunedirektøren viser her til 
begrunnelsen i vedtak datert 26.08.21: 

«Kommunedirektøren har forståelse for at opphevelse av planen medfører at byggegrenser 
på 6 meter blir fjernet på to tomter, og at det utgjør en ulempe for gbnr. 18/176 og 18/179. 
På den annen side er tomtene plassert inn et større regulert hytteområde, og det vil alltid 
være en risiko for et regulert område vil kunne bli fortettet eller endret i fremtiden. Ingen 
har et juridisk krav på å få ha 6 meter byggegrense for all fremtid. Kommunedirektøren 
ønsker å se helhetlig i planområdet etter revideringen som ble foretatt i 2019, og mener at 
det ikke er riktig at to av ca. 260 tomter skal ha særskilt byggegrenser mot fritidstomter. 
Derfor ble byggegrensene fjernet i plankartet fra 2019.» 

Kommunedirektøren har forståelse for at klager ønsker at kommunen skal opprettholde en 
byggegrense på 6 meter for at eiendommen hans skal få mer luft, men ved å se på hele 
planområde (planid 153B) ønsker ikke kommunedirektøren at to av ca. 260 skal ha særskilt 
byggegrense. Kommunedirektøren ser det heller ikke tjenlig med å ha to planer som har 
juridisk virkning for det samme området, da bestemmelser og plankart i begge planene må 
til enhver tid tolkes opp mot hverandre for å vurdere hvilken bestemmelse som har juridisk 
virkning.    
 
I klagen anføres at kommunen burde gi direkte beskjed til berørte eiere av bnr. 176 og 179 i 
forbindelse med vedtak av planid 153B. Det er ikke vanlig i en planprosess at involverte 
parter får en særskilt underretning om hvilke konsekvenser en planendring vil få for den 
enkelte eiendom. Endringene skal fremgå av planmaterialet og vedtak som sendes til 
samtlige berørte innenfor planområdet. Videre skriver klager at statsforvalteren i tidligere 
sak har slått fast at det ikke var godt nok at kommunen ikke ga direkte beskjed til berørte 
eiere av bnr. 176 og 179. Slik kommunedirektøren forstår avgjørelsen til statsforvalteren er 
at endringen skulle vært omtalt i planmaterialet, men de mente ikke at hver enkelt part 
skulle få særskilt underretning om hvilken rettsvirkning planendringen har for hver enkelt 
eiendom. Det er beklagelig at kommunen trodde at endringer i plankartet var tilstrekkelig for 
å oppheve byggegrensen i planid 153B. Når vi nå er kjent med at det ikke var tilstrekkelig, 
ønsker kommunen å rydde opp i forholdet.  
 
Klager anfører at opphevelse av reguleringsplanen er for å renvaske en ugyldig 
byggetillatelse. Det er først etter en klagebehandling på en byggesak behandlet av 
statsforvalteren at kommunen ble bevisst på at byggegrensen i plankartet for planid 153B 
ikke er gjeldende. Når kommunen nå er kjent med forholdet, ønsker vi å oppheve planid 
153A slik at byggegrense i plankart med planid 153B får juridisk virkning. 
Kommunedirektøren mener at det er uheldig å ha to avvikende planer som dekker det 
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samme området, og planid 153A skulle i sin helhet vært opphevet da det ble foretatt en 
revidering av et større planområde i 2019. 
 
Kommunedirektøren har vurdert samtlige anførsler i klagen og finner ikke grunn til å endre 
eller oppheve vedtak datert 26.08.21, jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 
Kommunedirektøren tilrår at klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og klagen 
sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og bygningsloven § 1-9 
femte ledd.  
 
 
Åsmund Sandvik Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 
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UBA SLUTTBEHANDLING - MUSDALSÆTER HØGSVEA - PLANID 201711 
 
 
Saksbehandler:  Anne Linn Svendsen Arkiv: REGPL 201711  
Arkivsaksnr.: 17/1844     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
104/21 Plan- og miljøutvalget 12.10.2021 
 
123/21 Kommunestyret 21.10.2021 
 
 
Vedlegg: 
UBA Musdalsæter Høgsvea, sist rev. 11.05.21 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Musdalssæter Høgsvea, planID 201711 
Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn, PMU-møte 15.06.21 sak 70/21 
 
Sammendrag: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for Musdalssæter Høgsvea, sist revidert 11.05.2021. 
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Dersom utbygger 
gjennom en slik avtale helt eller delvis påtar seg å bekoste tiltak som er nødvendig for 
plangjennomføringen, skal utbyggingsavtalen saksbehandles som en vanlig plansak. 
 
Prosess 
Det ble sendt ut varsel om oppstart av forhandling til utbyggingsavtale sammen med varsel 
om oppstart og høring av planprogram den 20.06.2018. Det kom ikke inn merknader rettet 
mot utbyggingsavtalen. Utbyggingsavtalen ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn i plan- og 
miljøutvalgsmøte 15.06.21. Avtalen ble sendt over til utbygger (Musdalseter hyttegrend AS,) 
med innspillsfrist 01.08.21. Kommunen har ikke mottatt innspill.  
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Musdalssæter Høgsvea. Kommunedirektøren viser til bestemmelse 1.4 
i kommuneplanen for Øyer som stadfester at «gjennom reguleringsplaner kan det i 
byggeområdene, vist på kommuneplanens arealplankart, settes rekkefølgekrav som kan 
løses ved inngåelse av utbyggingsavtale.» Utbyggingsavtalene skal sikre gjennomføring av 
rekkefølgekravene, siden avtalen vil fastsette hvem som har ansvar for gjennomføringen. 
Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i motsetning til utbyggingsavtalene, fastsette hvem som 
er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av tiltakene. 
 
Rekkefølgebestemmelser er ment å hindre at en bestemt utbygging gjennomføres før visse 
vilkår er oppfylt. Hjemmelen for rekkefølgebestemmelser følger av plan- og bygningslovens § 
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12-7 punkt 10 der det i reguleringsplanen kan gis bestemmelser til arealformål og i 
nødvendig utstrekning krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen. I 
paragrafen angis det i en viss utstrekning hva slike bestemmelser kan omfatte, men de 
inneholder ikke nærmere konkrete regler for utformingen eller detaljeringen av 
bestemmelsenes innhold. 
 
Det er imidlertid en forutsetning at de forholdene som tas inn i rekkefølgebestemmelsene til 
detaljplanen er nødvendig for utbyggingen, og at de faktisk og rettslig kan og vil kunne bli 
gjennomført innen rimelig tid. Det kan gis rekkefølgebestemmelser til tiltak og innretninger 
både innenfor og utenfor planområdet. I de tilfellene det vil bli krevd tiltak utenfor 
planområdet er det viktig at kommunen ved vedtakelse av plan sørger for at 
rekkefølgebestemmelsene skaper tilstrekkelig forutsigbarhet for alle parter. Omfanget av 
rekkefølgebestemmelsene bør derfor gjøres kjent på et så tidlig tidspunkt som mulig. 
Utfordringen er ofte at omfanget av utbyggingen ikke blir fullstendig utredet før 
detaljplanleggingen igangsettes. Det er to viktige kriterier som må legges til grunn dersom en 
skal benytte utbyggingsavtaler: 
 
Nødvendighetskriteriet:  
Dette kriteriet forutsetter at tiltaket eller det forhold som kreves i avtalen er nødvendig for  
gjennomføring av planvedtaket. For å være nødvendig må tiltaket ha en direkte og saklig  
sammenheng med gjennomføring av planen. Utbyggingen må være den direkte  
foranledningen av behovet som oppstår, enten for å dekke et behov for den nye  
utbyggingen (for eksempel ny adkomstveg eller nytt VA-nett til utbyggingsområdet) eller  
eventuelt å begrense en ulempe som oppstår for en tredjepart som følge av utbyggingen (for 
eksempel støyskjerm langs eksisterende veg eller skibru der ny veg anlegges over  
alpinnedfart el.l).  
 
Forholdsmessighetskriteriet:  
Dette kriteriet forutsetter at bidraget i ytelse eller tiltak må stå i forholdsmessig  
sammenheng med utbyggingens størrelse og omfang (store utbygginger kan pålegges større 
bidrag enn små utbygginger). Det må samtidig sees i direkte sammenheng til det behovet 
som oppstår som følge av utbyggingen og i hvilken grad denne helt eller delvis utløser 
behovet for tiltaket eller ytelsen som kreves (en liten utbygging vil tvilsomt kunne pålegges å 
bygge en gangveg alene, dersom det også er eksisterende trafikk på vegen som skaper dette 
behovet). I lovteksten er det også en henvisning til at de kostnadene som belastes utbygger 
eller grunneier må stå i forhold til den belastningen den aktuelle utbygging påfører 
kommunen. Det vil si at kommunen ikke kan finansiere egne ansvarsområder gjennom nye 
utbyggingsprosjekter der også kommunen selv har et ansvar. Men dersom kommunene selv 
bidrar med sin andel, vil det gis rom for å kunne kreve utvidede ytelser eller bidrag av 
utbygger eller grunneier. Det kan også kreves bidrag til offentlige behov som oppstår som en 
følge av utbyggingene. Begge kriteriene er oppfylt 
 
Vurdering:  
Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om  
utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. For at kommunen skal ha 
hjemmel for å stille krav i utbyggingsavtalen må de «forholdene» som skal med i avtalen 
gjelde gjennomføring av reguleringsplanen. For Musdalssæter Høgsvea vil det derfor være 
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rekkefølgebestemmelsene som definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med 
gjennomføring av reguleringsplanen. 
 
Det som ligger utenfor planområdet er vilkår for utbygging. Det som ligger innenfor 
planområdet er krav til utbyggingene. Krav er det som kan kreves av utbyggeren i selve 
utbyggingen, mens vilkår for utbygging er krav som må være på plass før utbyggingen kan 
finne sted. Vilkårene for utbygging som omhandler forhold som ligger utenfor planområdet, 
baseres på frivillighet fra utbygger. Utbyggers gevinst vil være å muliggjøre en tidligere 
byggestart, enn hva som vil være resultatet dersom kommunen selv skal stå for 
utbedringstiltakene. Utbedringstiltakene vil da ligge lengre frem i tid. 
 
Gang- og sykkelvegen langs Musdalsvegen 
Gang- og sykkelvegen som er avsatt i kommuneplanen, er vurdert til å være nødvendig 
infrastruktur som må etableres i forbindelse med hytteutbygging på vestsiden av Tretten, og 
er derfor medtatt i rekkefølgekravene til reguleringsplan for Musdalssæter Høgsvea.  
Hytteutbyggingen innebærer en økning på rett i underkant av 100 hytteenheter på vestsiden 
av Tretten. Dette anser kommunedirektøren som en vesentlig økning som vil føre til økt 
trafikkbelastning på Musdalsvegen. I tråd med kommunens trafikksikkerhetsplan er det lagt 
inn fremtidig gang- og sykkelveg langs Musdalsvegen i kommuneplanens arealdel fra 2018. 
Gang- og sykkelvegens funksjon er først og fremst å bevare sikkerheten til eksisterende og 
fremtidige boligfelt på vestsiden av Tretten, samt legge til rette for myke trafikanter og 
redusere bilbehovet. Det er antatt at de fleste hytteeiere på Musdalssæter vil benytte seg av 
Musdalsvegen, også i forbindelse med handling, ærender, adkomst til alpinanlegg i 
Øyer/Ringebu og andre aktiviteter. Gang- og sykkelvegen utgjør i denne sammenheng et 
avbøtende tiltak mot trafikkbelastningen som utbyggingen vil medføre. 
 
I utbyggingsavtalen angis en forholdsmessig bidragssum for gang- og sykkelvegen. I 
motsetning til områder innenfor Øyer sør, er det ikke vedtatt et utbyggingsprogram med 
konkrete bidragssummer. Utbyggingsprogrammets bidragssummer er likevel funnet 
hensiktsmessig også innenfor kommuneplanens områder. Disse summene har vært 
veiledende i denne vurderingen – også mtp. likebehandling. Andelen er for øvrig estimert ut 
fra følgende kriterier: 

- Den totale kostnaden for gang- og sykkelvegen: En grov beregning tilsier at gang- og 
sykkelvegen vil koste ca. 20millioner.  

- Økt belastning som følge av utbyggingen: Det skal bygges 93 nye hyttetomter, hvorav 
de aller fleste vil benytte seg av vegen jevnlig. 

- Andre bidragsytere: Herunder utbyggere av område avsatt til fremtidig boligområde 
BB7 og Fylkeskommunen som vegeier. 

- Utbyggingsprogram for Øyer sør: Bidragssummene er veiledende for vurderingen. 
 

Kommunedirektøren foreslår at bidragssummen utgjør 30 000,- per enhet – noe som 
tilsvarer ca. 10% av den totale kostnaden. Dette tilsvarer også de politiske signalene som er 
gitt på øvrige utbyggingsavtaler den siste tiden.  
 
Kommunedirektøren har vært i dialog med utbygger om innholdet i utbyggingsavtalen, og 
utbygger har hatt mulighet til å uttale seg ved offentlig ettersyn. Det er ikke kommet inn 
innspill og avtalen fremsettes nå til sluttbehandling.   
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Musdalssæter Høgsvea, sist revidert 11.05.2021. 
 
 
Åsmund Sandvik Anne Linn Svendsen 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 12.10.2021 sak 104/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Musdalssæter Høgsvea, sist revidert 11.05.2021. 
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HENVENDELSE OM TURSTINETTET I NORDBYGDSMORKA 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2564     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
107/21 Plan- og miljøutvalget 12.10.2021 
 
124/21 Kommunestyret 21.10.2021 
 
 
Vedlegg: 
Henvendelse fra Oddvar Nordlund datert 10.08.21 
Kart over Nordbygdsmorka 
Henvendelse fra Aksla Eiendom AS datert 18.08.21 
Henvendelse fra Aksla Eiendom AS datert 21.09.21 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Nasjonalt turstiprosjekt arkivsak 14/201 
Sluttrapport Turskiltprosjektet datert 2019 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune har driftsansvar for 19 kommunalt skiltede turstier. Denne saken gjelder 
turstinettet i Nordbygdsmorka. Kommunen har mottatt henvendelser om adkomst og 
utgangspunkt for turstinettet, om nedleggelse av deler av turstinettet, om å overta 
driftsansvaret for tilførselsstier til turstinettet og om utvidelse av turstinettet. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Øyer kommune, i samarbeid med Øyer-Tretten Idrettsforening og frivillige, skiltet i 
tidsrommet 2014 til 2017 19 turstier. Kostnaden for skilting og trykking av kart ble dekket av 
sponsorinntekter, dugnadsarbeid, midler fra Øyer kommune og tilskudd fra Oppland 
fylkeskommune i forbindelse med Turskiltprosjektet.  
 
Det overordnede målet med Turskiltprosjektet har vært å fremme folkehelse ved 
å få flere folk ut på tur der de bor og oppholder seg, gjennom informasjon, skilting 
og merking. Det har også vært et delmål å bidra til økt og trygg friluftsferdsel i 
folks nærmiljø. 
 
Turstiene ble skiltet etter standarden i Merkehåndboka, utarbeidet av 
friluftslivsorganisasjoner, reiselivet og offentlige myndigheter.  
 
Temaplan for sti og løypenett skal utarbeides i etterkant av KDP Øyer sør. I mangel av 
føringer på dette området ønsker kommunen å få henvendelsene fra Oddvar Nordlund og 
Aksla Eiendom AS politisk behandlet. 
 

https://www.gjensidigestiftelsen.no/app/uploads/2019/03/Sluttrapport-Turskiltprosjektet-1.pdf
https://www.merkehandboka.no/
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Saksopplysninger: 
Øyer kommune har ansvaret for drift av 19 turstier skiltet i Turskiltprosjektet. Vedlikeholdet 
av turstinettet utføres av frivillige. Øyer kommune har en driftskostnad på ca. kr. 10 000 årlig 
til turstinettet. 
 
Oddvard og Oddny Nordlund har som frivillige tatt ansvaret for vedlikehold av turstinettet i 
Nordbygdsmorka. De har nå henvendt seg til kommunen med disse innspillene: 
 
1. Flytte informasjonstavle, parkering og utgangspunkt for turstinettet i Nordbygdsmorka 

fra Sølvskottberget til bommen på skogsbilveien inn til Nordbygdsmorka.  
2. Fjerne rundturen "Nordbygdsmorka rundt" fra turstinettet.  
3. Øyer kommune overtar ansvaret for drift av tre stier skiltet av Nordlund: 

Hundberget – Pølen 
Hundbergslia – Holmsætra 
Hundbergslia – Søre Veslesætra 

4. Turstinettet utvides ved å skilte rutene Nordlund har foreslått. Rutene går hovedsakelig 
langs veg, samt etablerte stier.  

 
Andre saksopplysninger: 
På bakgrunn av at turstinettet i Nordbygdsmorka har utgangspunkt fra Sølvskottberget har 
Aksla Eiendom AS henvendt seg til kommunen med følgende spørsmål:  
 Kan kommunen ivareta vedlikehold av adkomstvegen fra Nordbygdsvegen opp til 

parkeringsplass ca. 500 m (grusing kostnadsberegnet til ca. 15 000kr/år)? 
 Kan kommunen på vinterstid ivareta brøyting opp til samme parkeringsplass 

(kostnadsberegnet til ca. 15-18 000kr/år)? 
 
Øyer kommune VVA avslo forespørselen grunnet budsjettbegrensninger. Aksla Eiendom AS 
svarer at de planlegger å stenge adkomsten til Sølvskottberget med bom i løpet av 2022 hvis 
Øyer kommune ikke kan imøtekomme deres henvendelse. 
 
Vurdering: 
1. Kommunen ser det som hensiktsmessig å flytte utgangspunktet for turstinettet til 

skogsbilvegen inn til Nordbygdsmorka. Det er usikkerhet rundt samarbeidet med Aksla 
Eiendom AS om adkomst og bruk av parkering. 

2. Kostnaden ved driften av «Norbygdsmorka rundt» er i dag minimal. Om Nordlund ikke 
ønsker å være vedlikeholdsansvarlig kan kommunen forsøke å skaffe nye frivillige til å 
vedlikeholde rundturen. Rundturen har fremdeles en opplevelsesverdi og er den eneste 
rundturen kommunen har skiltet i Nordbygdsmorka. Det er kostnader knyttet til 
nedleggelse av rundturen i form av at skilt må fysisk fjernes, samt digitale og fysiske kart 
må endres. 

3. Øyer kommune har vært i kontakt med Øyer Fjellstyre ang. overtakelse av de tre stiene 
merket av Nordlund. Stiene strekker seg inn i Statsallmenningen. Øyer Fjellstyre ser det 
som mest hensiktsmessig at det er bare en aktør som er ansvarlig i et turstinett og 
ønsker derfor ikke å overta. Øyer kommune har ikke avsatt driftsmidler til å skjøtte de 
stiene de allerede har ansvaret for og ser det som vanskelig å skulle ta over ytterligere 
tre stier. 

4. Det bør vurderes alternative virkemidler, som ikke fører til fysiske inngrep i naturen, for å 
stimulere til aktivitet. Dette er også hensiktsmessig sett i forhold til kommunens 
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begrensede ressurser. Slike alternative virkemidler kan være kart og annen informasjon, 
veiledning om ferdsel og om hensyn til naturen og kulturminner, kurs og opplæring i 
friluftsgleder.  

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Det inngås avtale med grunneier av eiendom 47/3 om å flytte informasjonstavle, parkering 
og utgangspunkt for stinettet fra Sølvskottberget til bommen på skogsbilveien inn til 
Nordbygdsmorka.  
1. Turstien «Nordbygdsmorka rundt» opprettholdes. 
2. Øyer kommune avslår tilbudet om å overta ansvaret for drift av turstiene:  

Hundberget – Pølen 
Hundbergslia – Holmsætra 
Hundbergslia – Søre Veslesætra 

3. Øyer kommune skilter ikke turstialternativene foreslått av Oddvar Nordlund. 
 

 
Åsmund Sandvik Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 12.10.2021 sak 107/21 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet følgende tillegg: 

 Plan og miljøutvalget vil henstille om at dersom det en avtale med grunneier vil 
innebære kostnader for Øyer kommune skal saken opp til politisk behandling. 

 Øyer kommune forsøker å skaffe nye frivillige til å vedlikeholde rundturen. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling med tillegg fra Marthe Lang-Ree (Sp) ble 
enstemmig vedtatt.  
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Det inngås avtale med grunneier av eiendom 47/3 om å flytte informasjonstavle, parkering 
og utgangspunkt for stinettet fra Sølvskottberget til bommen på skogsbilveien inn til 
Nordbygdsmorka.  
1. Turstien «Nordbygdsmorka rundt» opprettholdes. 
2. Øyer kommune avslår tilbudet om å overta ansvaret for drift av turstiene:  

Hundberget – Pølen 
Hundbergslia – Holmsætra 
Hundbergslia – Søre Veslesætra 

3. Øyer kommune skilter ikke turstialternativene foreslått av Oddvar Nordlund. 
4. Plan og miljøutvalget vil henstille om at dersom det en avtale med grunneier vil 

innebære kostnader for Øyer kommune skal saken opp til politisk behandling. 
5. Øyer kommune forsøker å skaffe nye frivillige til å vedlikeholde rundturen. 
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GBNR 60/1 - SKARSMOEN - SØKNAD OM KONSESJON 
 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033 &18  
Arkivsaksnr.: 21/2690     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
109/21 Plan- og miljøutvalget 12.10.2021 
 
125/21 Kommunestyret 21.10.2021 
 
 
Vedlegg: 
Landbrukstakst utstedt av takstmann Amund Forset datert 11.11.2020  
Kartutsnitt Skarsmoen 1:50000 
Kartutsnitt seter og parsell i Øyer Statsallmenning 1:20000 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Konsesjonssøknad datert 09.07.2021 
Kjøpekontrakt mellom partene datert 09.07.2021 
Salgsoppgave utstedt av Landkreditt Eiendom  
 
 
Sammendrag: 
Andreas Bergesen Kolstø søker konsesjon på Skarsmoen gård g/bnr 60/1 i Øyer kommune. 
Selger er Merethe Grendal Næsbø. Kommunedirektøren mener ervervet gir en god 
driftsmessig løsning og at erverver er skikket til å drive eiendommen. Kommunedirektøren 
mener den avtalte kjøpesummen ligger om lag kr en million over eiendommens verdi satt 
etter bruksverdiprinsippet.  
 
En stor andel av eiendommens aktiva er knyttet til bygninger som er tilrettelagt for 
turistvirksomhet og utleie. Kommunedirektøren vil bemerke at det er større usikkerhet 
knyttet til fastsettelse av bruksverdi av slike bygg enn rene landbruksbygg. Eiendommens 
næringsgrunnlag er i stor grad også relatert til anna virksomhet enn tradisjonelt landbruk.  
 
Etter en samlet vurdering er kommunedirektøren kommet til at hensynet til en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling kan tillegges mindre vekt enn f.eks. hensynet til 
bosetting og verdiskapning. Dette i lys av at Skarsmoen i stor gard framstår som en 
turistbedrift. Kommunedirektøren tilrår på dette grunnlaget at kjøpesummen godkjennes og 
at søknad om konsesjon innvilges. Av hensyn til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og 
kulturlandskapet, mener kommunedirektøren at det bør settes vilkår om fem års personlig 
boplikt med ett års frist for tilflytting.  
 
Saksutredning: 
Andreas Bergesen Kolstø søker konsesjon på Skarsmoen g/bnr 60/1 i Øyer kommune. Selger 
er Merethe Grendal Næsbø som selv kjøpte eiendommen i 2012. Den avtalte kjøpesummen 
er kr 7.550.000. 
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Kolstø er bosatt i Hof i Vestfold og Telemark fylke. Han opplyser at det er tre familier som 
planlegger å flytte til garden; han og hans familie, hans foreldre og hans bror med familie. 
Det er opplyst at det planlegges å etablere tre boenheter i våningshuset hvor de skal ha 
felles husholdning.  
 
Erververs formål opplyses å være økologisk grønnsaksproduksjon som markedshage, 
honningproduksjon med 15-20 bikuber, småskala geitehold og eggproduksjon. Det 
planlegges melkeproduksjon med 15-20 kyr med lokal foredling. Dyrkamarka og arealene i 
fjellet vil bli benyttet til grasproduksjon og beite. Fire av utleiehyttene skal leies ut. 
 
Som kvalifikasjoner opplyses det at erverver har tatt agronomutdanning på videregående 
skole.  
 
 
FAKTA OM EIENDOMMEN:  

 
Dyrkamarka i Skarsmoen ligger fordelt på fem skifter rundt garden mellom 2,6 og 15 daa. 
Det vesentligste av dyrkamarka ligger i Øyer Statsallmenning. Festenr. 315 er en tilleggsjord-
parsell beliggende ved Pølen. Festenr. 513 er setra i Åstdalen. Her ble det drevet setring 
inntil for ca. 20-30 år siden.  
 
Skogen ligger i hovedsak rundt garden. Deler av skogen ligger mellom Kongsvegen (gamle 
E6) og Lågen. Det er en mindre teig i baklia som ligger innenfor naturreservat.   
 
Bygningsmassen på gården består av følgende: 
-Våningshus med resepsjon, kjøkken, spisesal, 6 utleierom m/bad, leilighet for 
brukerfamilien m.m. 
- Driftsbygning brukt til melkeproduksjon 
- Vognskjul/garasje 
- Stabbur 
- 4 utleiehytter 
- 2 eldre små utleiehytter 
 
På setra i Åstdalen er det eldhus, uthus og seterfjøs. På dyrkningsparsellen er det ei kvilebu. 
 
Tidligere eier har drevet med gårdsturisme (hytteutleie, besøksgård, ridning på hest, 
møtelokaler). Melkeproduksjonen på gården ble avviklet i 2018 og melkekvota er solgt. 
 
Lovgrunnlaget:  
Konsesjonsloven § 1 sier: 
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 
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effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 
gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese: 
 
1.  Framtidige generasjoners behov 
2. Landbruksnæringen 
3. Behovet for utbyggingsgrunn 
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 
5. Hensynet til bosettingen 
 
§ 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. Dette ervervet faller ikke 
inn under disse unntaksbestemmelsene.  
 
Konsesjonsloven §9 sier at Ved avgjørelse 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 
 
Konsesjonsloven § 9a sier følgende: 
Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 
dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til 
momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres 
ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre 
eiendommen er en ren skogeiendom. 
 
Vurdering: 
Ved konsesjonsvurderingen skal det tas utgangspunkt i søkers formål med ervervet. Dette 
formålet skal vurderes i forhold til hvilke relevante samfunnsinteresser som gjør seg 
gjeldende i saken, jf. konsesjonslovens formål. Hvorvidt en konsesjonssøknad skal innvilges 
eller ikke beror på en konkret og individuell vurdering. Ingen har krav på konsesjon, men 
konsesjon skal gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. Det er for øvrig driveplikt på 
jordbruksarealene. 
 
Boplikt 
Iht. §9, første ledd skal det legges særlig vekt på bosettingshensyn i 
konsesjonsbehandlingen. I følge §11 skal kommunen ut fra hensyn til bosetting, helhetlig 
ressursforvaltning og kulturlandskapet vurdere om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, 
og om boplikten skal være en personlig plikt for eier. Kommunen kan treffe avgjørelser som 
tar sikte på å øke folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den 
bosettingen en allerede har i kommunen. 
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Eiendommen har over 35 daa dyrka mark. Dette innebærer at om en med odelsrett overtok 
eiendommen, ville denne kunne overta konsesjonsfritt, dersom en tilflyttet eiendommen 
innen ett år og bebodde den i minimum fem år (lovbestemt boplikt).  
 
Bosettingshensynet  
Hensynet til bosetting er satt for å sikre at bosettingen kan opprettholdes eller styrkes i det 
aktuelle området. Vurderingen skal ta utgangspunkt i det konkrete området garden ligger i, 
jf. rundskriv M-3/2017. Det er altså ikke utviklingen i kommunen generelt som skal vurderes. 
 
Skarsmoen ligger mellom Øyer og Tretten og det er 5 km til Tretten sentrum. Til Lillehammer 
er det ca. 25 km. Eiendommen ligger med kort avstand til både Kongsvegen og E6, og ligger 
utenfor område med nedsatt konsesjonsgrense. Dette er et område hvor fraflytting 
sannsynligvis ikke vil være et problem. Hensynet til bosetting taler derfor i mindre grad for at 
det er nødvendig å oppstille vilkår om boplikt.  
 
Vanligvis er det slik at en bebodd eiendom holdes bedre i stand enn en ubebodd eiendom. 
Dermed vil boplikt være påkrevd ut fra hensynet til helhetlig ressursforvaltning og 
kulturlandskapet. Erfaringer viser også at eiendommer som bebos av eier holdes i bedre 
hevd enn eiendommer som blir leid ut. Når eiendommen bebos av eier, gir det også større 
deltagelse i lokalmiljøet da leietagere oftere skifter bosted. Det er kommunen som setter 
vilkår for konsesjon, og dermed hvor lang boplikten skal være. I slike sammenhenger har det 
vært vanlig å sette vilkår om 5-års boplikt, som er det samme som den lovbestemte 
boplikten for overdragelse på odel.  
 
Hensynet til helhetlig ressursforvaltning 
Vurderingstemaet under dette punktet er om det bør oppstilles boplikt for å ivareta de 
samlede ressursene på eiendommen for framtidige generasjoners behov, både hva gjelder 
jord- og skogbruksarealer, bygninger og andre deler av eiendommen. 
 
På Skarsmoen ble melkeproduksjonen avviklet i 2018, i de senere årene har tidligere eier 
drevet grønn omsorg gjennom Inn på Tunet. Nye eier opplyser om i søknaden at skog, dyrka 
mark og setrene i hovedsak vil bli brukt til grasproduksjon og beite, da de har som planer om 
å drive økologisk grønnsaksproduksjon, honningproduksjon, småskala geitehold og 
eggproduksjon. Det er også opplyst om at de ønsker melkeproduksjon med 15-20 dyr til 
lokalforedling. De 4 moderne utleiehyttene vil bli leid ut.  
 
Kommunedirektøren mener etter dette at hensynet til helhetlig ressursforvaltning med 
tyngde taler for å oppstille vilkår om personlig boplikt. 
 
Hensynet til kulturlandskapet 
Kommunedirektøren mener at personlig boplikt på en bedre måte vil ivareta 
kulturlandskapet enn upersonlig boplikt. Kulturlandskapet er skapt av mennesker og 
behovet man har hatt for å utnytte naturressursene fullt ut. Likeledes er det bare 
menneskene som kan forvalte og vedlikeholde kulturlandskapet i en tid der naturressursene 
synes å ha mindre eksistensiell betydning. Kulturlandskapet holdes best i hevd når 
mennesket er i og i pakt med landskapet, noe som ikke synes å være forenlig med at eier 
ikke er til stede på eiendommen. 
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Kommunedirektøren legger til grunn at det vil finne sted en mer intensiv bruk av 
kulturlandskapet med eiers stedlige tilværelse. En mener derfor at personlig boplikt på en 
bedre måte vil ivareta kulturlandskapet enn upersonlig boplikt. Kulturlandskapet holdes best 
i hevd når mennesket er i og i pakt med landskapet, noe som ikke synes forenlig med at eier 
ikke er tilstede på eiendommen. 
 
Bolighusets tilstand 
I noen tilfeller kan bolighusenes tilstand være av en slik karakter at dette i seg selv taler mot 
å pålegge boplikt. 
 
Våningshus med resepsjon, kjøkken, spisesal, 6 utleierom m/bad, leilighet for brukerfamilien 
m.m. var oppsatt i 1760, det ble restaurert i 1988 og ombygget og modernisert i 1993. I 
landbrukstaksten av 11.11.2020 beskrives bebyggelsen som normalt vedlikeholdt, men at 
det likevel må påregnes kostnader til vedlikehold og reparasjoner av bygninger.  
 
Så skal kommunen vurdere om boplikten skal være en personlig plikt for eier, eller om den 
kan oppfylles av andre. Bolighus som går i utleie er ofte gjenstand for hyppig utskifting av 
leietagere med den ustabiliteten det innebærer. Som regel vil de som bebor en eiendom 
fast, i større grad bidra i lokalsamfunnet enn de som bare leier og gjerne leier for en kort 
periode. Eier vil i større grad enn leietager ha motivasjon for å holde eiendommen i orden, 
både mhp. vedlikehold og det rent estetiske, ved å holde det ryddig og skjøttet på og rundt 
gardstunet. Kommunedirektøren mener derfor at boplikten bør være personlig. 
 
Samlet vurdering av boplikt 
Fraflytting er gjerne «smittsomt», det er som regel lettere å forlate ei grend dersom flere 
hus står tomme enn om det er folk i alle hus. Går folketallet ned, vil det igjen kunne ramme 
landbruksproduksjonen. Det vil få konsekvenser for kulturlandskapet og bygda sitt særpreg. 
Fraflytting fra utkantstrøkene legger også større press på nedbygging av produktive 
landbruksarealer i sentrale strøk. Kommunedirektøren er kommet til at det er tungtveiende 
grunner for at det bør være boplikt som vilkår for ervervet og at konsesjonssøker bør 
pålegges en personlig boplikt i fem år. 
 
Driftsmessig løsning  
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 
lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for å 
redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk 
landbruk. Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av eiendommen er viktige faktorer 
for å få det til. Ved vurdering av den driftsmessige løsning må en forholde seg til de aktuelle 
muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen er god. 
 
Driftsbygningen er på totalt 485 m², og har fjøs/stall, silo, ganger/sluse. Maskinrom, 
garasjerom og wc. En evt. ny oppstart med husdyr vil kreve betydelig påkosting, nesten 
uansett produksjonsform. Dette både i forhold til dagens krav til dyrevelferd, håndtering av 
fôr og gjødsel, og HMS.  
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Formålet med ervervet er økologisk grønnsaksproduksjon som markedshage, 
honningproduksjon, småskala geitehold og småskala eggproduksjon. Det er også ønske om 
melkeproduksjon med 15-20 kyr til lokalforedling. Skog, dyrket mark og setrene vil bli brukt 
til grasproduksjon og beite. Utleiehyttene skal leies ut. 
 
Kommunedirektøren mener hensynet til driftsmessig løsning er ivaretatt ved ervervet, og at 
erververs formål ikke bryter med intensjonene i konsesjonsloven.  
 
Det gjøres oppmerksom på at produksjon av melk både for salg og lokalforedling må skje i 
samsvar med kvoteordningen for melk som sier at «Ethvert foretak som produserer melk 
som foredles på, eller i nærheten av, den landbrukseiendommen der melken produseres, kan 
få beregnet en lokalforedlingskvote tilsvarende produksjonstakene i § 4 tredje ledd, 
fratrukket eventuelle grunnkvoter som foretaket disponerer» 
 
Erververs kvalifikasjoner 
Det kreves ingen formell landbruksfaglig utdanning for å kjøpe en gard. Iht. rundskriv M-
1/2021 må det foretas en konkret helhetsvurdering av om søker er skikket, og at det skal 
utvises varsomhet når dette spørsmålet vurderes. Dette må uansett vurderes opp mot 
mulighetene av å oppfylle driveplikten i jordloven §8 annet ledd ved bortleie. 
 
Andreas Bergesen Kolstø er for tiden bosatt i Hof i Holmestrand kommune i Vestfold og 
Telemark. Han har tatt agronomutdannelse på videregående nivå, og er utdannet lærer. 
Sammen med kone, bror og foreldre har han drevet småbruk i Vestfold på selvforsyningsnivå 
med geiter, høner, bier og grønnsaksproduksjon. Hele familien skal nå flytte til Skarsmoen. 
Hans mor har voksenagronomutdanning, broren har fordypet seg i regenerativt jordbruk og 
svigerinnen har utdannelse innen jordhelse. Erverves kompetanse anses å være tilstrekkelig.  
 
Prisvurdering 
Gjennom rundskriv M-1/2021 har LMD gitt retningslinjer for hvordan priser på 
landbrukseiendommer skal vurderes ved behandling av konsesjonssaker. For bebygd 
eiendom med mer enn 35 daa dyrkamark eller 500 daa produktiv skog skal det gjennomføres 
priskontroll der kjøpesummen er over kr 3,5 mill. Det er avkastningsverdien som skal legges 
til grunn og kapitaliseringsrenten skal være 4% for 
vurdering av jord- og skogarealer.  
 
For bygninger skal nedskrevet gjenanskaffelsesverdi 
benyttes. For enkelte bygg kan det benyttes andre verdsettingsmetoder, f.eks kapitalisert 
utleieverdi. 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.  
 
En stor andel av eiendommens samlede aktiva er knyttet til våningshuset og hus/hytter som 
brukes ifm. utleie eller turistvirksomhet. Det vil være stor usikkerhet ved fastsettelse av 
bruksverdi av slike bygg der verdien i stor grad er knyttet til teknisk tilstand og behov for 
vedlikehold, påregnelig lønnsomhet ved anna virksomhet enn landbruk og risiko.  
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Landbrukskontoret repr. ved Marie Skavnes og Geir Halvor Vedum foretok den 28. 
september 2021 besiktigelse for å se nærmere på bebyggelsen på eiendommen. Det ble søkt 
bistand ifm. verdivurderingen fra interkommunal skjønnsnemnd i forpaktningssaker. 
Nemndsmedlem Kjell Skarstad deltok under besiktigelsen og har gitt faglige råd ifm. 
verdivurderingen. Videre deltok selger Merethe Næsbø. Konsesjonssøker Andreas B. Kolstø 
var invitert, men kunne ikke møte.     
 
I forbindelse med salget ble eiendommen taksert av takstmann Amund Forset i 
Takstgruppen AS. Det er hensiktsmessig at kommunen ved vurdering av konsesjonspris tar 
utgangspunkt i en allerede utarbeidet takst, men på selvstendig grunnlag vurderer 
eiendommens bruksverdi.  
 
Forset har satt takstverdi basert på konsesjon til 7,9 mill, noe som er litt høyere enn den 
avtalte kjøpesummen på kr 7.550.000. Forset har vurdert de ulike enkeltkomponenter slik: 

 
 
Våningshus: 
Den indre tømmerkassa i våningshuset er fra 1760, bygningen er siden påbygd og restaurert 
i flere omganger. Siste utbyggingstrinn var i 1993 før OL hvor det ble bygd storstue med 
spisesal/møterom. Det er kjøkken som er tilrettelagt for storhusholdning, kjølerom mm. 
1. etg har hovedfunksjon som besøksdel og privat bolig. I 2. etg er det seks utleierom med 
flere bad/wc og hybelkjøkken. I 3. etg (innredet loft) er det ei leilighet. Det meste er anlagt 
før OL og er i den stand og stil som var på den tid. Romstruktur/planløsning er preget av 
behovet for god arealutnyttelse innenfor rammene av et relativt begrenset areal og av de 
bærende konstruksjoner. Det er påvist taklekkasjer og fuktskader i deler av bygget. 
Hoveddelen har tilfredsstillende tak. Det er ikke påvist fukt i kjeller. Elektrisk anlegg og 
røranlegg framstår som tilfredsstillende. Det må forventes en del vedlikehold på bygningen 
framover. 
 
Bygningen skal både tjene som bosted for brukerfamilien, men kan også fungere som bosted 
for kårfolk eller for utleie. Det er derfor legitimt å kunne legge en større verdi på en slik 
bygning enn om den kun hadde fungert som bosted for brukerfamilien. Den er såpass 
spesiell at det er krevende å beregne en nedskrevet gjenanskaffelsesverdi. 
Kommunedirektøren mener takstmann Forset har lagt seg på et fornuftig nivå mht. 
bygningens verdi og velger å videreføre denne i konsesjonsprisvurderingen.  

Våningshus 3 000 000 

Driftsbygning 800 000 

Garasje 100 000 

Stabbur 50 000 

Dyrket mark 600 000 

Skog 350 000 

Utleiehytter 3 000 000 

Samlet verdi:  7 900 000 
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Driftsbygning: 
Byggeåret er 1920, den er påbygd i 1975 og 2006. I 2006 ble fjøset ombygd til løsdrift på 
melkeku med 2x3 fiskebeinsstall og melkegrav. Det har vært plass til vel 30 melkekyr pluss 
påsett. Det har ikke vært plass til framfôring av okser. Det er gjødselkjeller under deler av 
bygget. Total bruksflate er ca. 485 kvm med tillegg av låve.  
 
Melkekvota ble solgt i 2018. Det må gjenspeiles i verdien av driftsbygningen. Denne er 
innredet for en produksjon som p.t. ikke er aktuell på garden. I 2019 ble det påbegynt en 
ombygning av fjøset til stall, uten at dette er fullført. Forset skriver i taksten at bygningen 
tilfredsstiller funksjonskrav, men at det ved en evt. oppstart av melkeproduksjon må 
påregnes betydelige kostnader. Kommunedirektøren mener det er store begrensninger i 
fjøsets potensial som et framtidsrettet husdyrfjøs. Dette ut fra bl.a. romløsning, takhøgde og 
bærende konstruksjoner. Ut fra at det er et stort bruksareal, romslig gjødselkjeller og låve 
velger kommunedirektøren likevel å legge takstmannens vurdering til grunn.  
 
Garasje og stabbur: 
Garasjen er oppført i bindingsverk og framstår som enkel og utidsmessig. Den fungerer som 
privat garasje og vedskjul. Stabburet er i laftet tømmer og med bordtak. 
Kommunedirektøren har ingen merknad til takstmannens verdisetting.  
 
Jordbruksaktiva: 
Det fulldyrkede arealet er hovedsakelig egnet til grasproduksjon. Arealene nede i bygda må 
regnes som normalt god jordkvalitet med enkelte arealer som er mindre lettdrevne og noe 
behov for drenering. Innmarksbeite nede i bygda er av normalt god kvalitet. Takstmannen 
har satt en verdi på dyrket mark som i snitt utgjør i overkant av kr 3.800/daa.  
 
Kommunedirektøren mener det må hensyntas i verdivurderingen at en stor andel av 
dyrkamarka ligger på festearealer i statsallmenningen. Dyrkingsparsellen ved Pølen ble 
oppdyrket i 1978 og ligger på myrjord. Etter det kommunedirektøren kjenner til er det behov 
for både vedlikeholdsgrøfting og fornying av gjerder. Etter en helhetsvurdering mener 
kommunedirektøren at verdien av arealene ved Pølen kan settes til kr 50.000, inkl verdi av 
kvilebu. Verdien vil i hovedsak gjenspeile nedskrevet gjenanskaffelsesverdi av kvilebu og 
gjerder.  
 
Setra i Åstdalen har vært brukt til melkeproduksjon, men det er tvilsomt om fjøset kan tas i 
bruk ifm. setring uten betydelig påkosting. Dette kan ikke tillegges verdi. Seterhuset er 
oppført i bindingsverk på 1950-tallet. Lav standard. Dyrkamarka består i stor grad av 
myrjord. Etter det kommunedirektøren kjenner til har dyrkaarealene ikke vært drevet 
maskinelt på noen år. Det ble utarbeidet en grøfteplan for arealene i 2013 og det ble 
innvilget kr 68.000 i tilskudd til drenering. Grøfteplanen ble ikke gjennomført. Det er tvilsomt 
om arealene i dag er drivverdige uten større investeringer. 
 
Setra har verdi som beitemark og allmenningsretten gir beiterett i utmarka. For setra settes 
en samlet verdi kr 200.000. I dette ligger nedskrevet gjenanskaffelsesverdi av seterhus og 
gjerder.  
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For jordbruksarealene settes en verdi på kr 4.000/daa for dyrkamark og kr 2.000 for 
innmarksbeite. Samlet utgjør dette avrundet kr. 175.000. 
 
Skog: 
Det er ca. 184,7 daa produktiv skog på eiendommen. Omtrent halvparten på høy bonitet og 
den resterende halvparten er av middels bonitet. Ifølge tall hentet fra Allma (Glommen 
Mjøsen Skog) om eiendommen, så er produksjonsevnen i skogen på 81 m³/år. Iht. 
skogfondsystemet er det avvirket ca 820 m3 i 2017 og ca 350 m3 i 2009-10. Verken etter 
drifta i 2009-10 eller i 2017 synes det å være gjennomført skogkulturtiltak. Innestående på 
skogfondkonto er kr 37.772.  
 
Skogen bærer preg av overavvirkning og manglende utført skogkultur. Arealene ned for E6 
har til dels vanskelige driftsforhold. Det må også gjensettes ei kantsone mot Lågen som kan 
skjøttes, men ikke sluttavvirkes. Det er heller ikke særlig hogstmoden skog på denne teigen. 
Samlet kan en si at skogressursene er små og kommunedirektøren velger å sette en sum på 
skogen på kr 150.000, inkl skogfondsavsetning. Det utgjør ca kr 815/daa. 
 
 
Utleiehytter:  
Det er fire utleiehytter ovenfor gardstunet som er satt opp i tiden rundt OL-94. I tillegg er det 
to mindre utleiebygg inne på tunet. Alle har egne bad/wc og kjøkkenløsning. Takstmannen 
har satt verdi på disse samlet til kr 3.000.000 basert på årlig netto utleieverdi 350.000 og 
12% kapitaliseringsrentefot. 
 
Under besiktigelsen opplyste tidligere eier om aktuelle utleiepriser og marked. Det er de fire 
hyttene som utgjør størst utleiepotensiale og som enklest kan leies ut på lengre horisont. De 
to andre utleieenhetene er mer aktuelle for kortere utleieperioder. De fire utleiehyttene 
representerer et årlig utleiepotensial på ca kr 100.000 per hytte, inkl strøm. For de andre er 
det noe mindre. Samlet brutto utleieverdi settes til kr 500.000. 
 
Det meste av oppvarminga i Skarsmoen er basert på strøm. Årlig nettoforbruk ligger i 
størrelsesorden 250.000 kWh. Det er rimelig å henføre anslagsvis 150.000 kWh til 
utleieobjektene. Driftsutgifter til strøm, kommunale avgifter, forsikring og administrasjon for 
utleiedelene anslås til kr 200.000/år. Videre er det nødvendig å avsette ytterligere kr 
100.000/år til vedlikehold og reparasjoner. Det må påregnes store vedlikeholdsinvesteringer 
i disse bygningene etter hvert. Årlig netto av utleie settes til kr 200.000. Det skal benyttes 4% 
kapitaliseringsrente for jord- og skogarealer. For andre aktiva hvor inntektsgrunnlaget er 
knytta til annet enn landbruksvirksomhet kan høyere kapitaliseringsrente benyttes. 
Kommunedirektøren mener at det bør brukes minimum 6%-poeng risikopåslag for denne 
type bygninger. Med 10% kapitaliseringsrente gir dette en bruksverdi på kr 2.000.000. 
 
Det ble også opplyst at eiendommen har privat brønn med rense- og UV-filter. 
Filtreringsløsningen ble opplyst å ikke være i drift. Vannforsyningen har vært sårbar, det er 
derfor etablert borebrønn. Denne er heller ikke i drift bl.a. grunnet mye kalk i vannet og 
påfølgende driftsproblemer.  
 
Samlet verdioppstilling etter konsesjonsprisvurdering: 
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Ut fra de samlede verdikomponenter mener kommunedirektøren at eiendommens verdi 
etter bruksverdiprinsippet ligger rundt 6,5 mill. Det er altså en differanse opp til 
kjøpesummen på rundt en million.  
 
Samlet vurdering 
Den/de som erverver Skarsmoen bør bebo eiendommen, noe man oppnår ved å gi vilkår om 
boplikt. Denne bør være en personlig plikt for eieren. 
 
Den driftsmessige løsningen og erververnes kompetanse anses god nok til at det skal kunne 
gis konsesjon.  
 
Kjøpesummen synes å være om lag en mill høyere enn det som kommunedirektøren har 
funnet av verdier etter konsesjonslovens prinsipp om bruksverdi for landbrukseiendommer.  
 
I rundskriv M-1/2021 kap 5.2.11 står det mellom anna følgende: 
 
«Hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling er bare aktuelt hvor ervervet  
skjer til landbruksformål, og er et moment det skal legges særlig vekt på. Hensynet supplerer 
momentene som er nevnt i § 9, og kan begrunne avslag på konsesjonssøknaden.  
Det skal imidlertid foretas en helhetsvurdering av alle momentene. Selv om kommunen  
mener at prisen er for høy, kan kommunen følgelig etter en samlet vurdering gi konsesjon.» 
 
Det er viktig å påpeke at det er en stor bygningsmasse på eiendommen som er vanskelig å 
verdiberegne. Det er derfor usikkerhet knyttet til verdiene til enkeltelementer. Som 
landbrukseiendom har Skarsmoen slik den framstår i dag relativt begrenset verdi utover å 
tjene som bosted. Det er begrensede arealressurser, melkekvota er solgt og landbruks-
bygningene har stort behov for påkost. En stor del av ressursgrunnlaget ligger imidlertid i at 
dette er en gard som er videreutviklet til turist- og utleieformål.  
 
Kommunedirektøren mener det er riktig å avslå konsesjonssøknader for landbruks-
eiendommer der kjøpesummen klart strider mot hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig 
prisutvikling. I Skarsmoen er næringsgrunnlaget knyttet til anna næring trolig større enn for 
grunnlaget til landbruksproduksjon. I dette tilfellet mener kommunedirektøren derfor at det 
er åpning for å godta en kjøpesum høyere enn fastsatt konsesjonspris.  

Våningshus 3 000 000 

Driftsbygning 800 000 

Garasje og stabbur 150 000 

Aktiva i Øyer statsallmenning 250 000 

Dyrket mark 175 000 

Skog 150 000 

Utleiehytter 2 000 000 

Samlet verdi:  6.525.000 
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Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025 har overordnede målsettinger om at 
landbruket skal ha flere ben å stå på, noe som gir økt synlighet, sysselsetting og 
verdiskapning. I dette ligger en økt satsing på opplevelsesnæring og samhandling mellom 
landbruk og reiseliv. Dette gjenspeiles også i målsettingene om forvaltningen av 
ressursgrunnlaget. Dette skal vi få til gjennom bl.a. ved at «handlingsrommet i jord- og 
konsesjonsloven bør brukes for å fremme produksjon, sysselsetting og verdiskapning i tråd 
med næringa og yrkesutøvernes behov».  
 
Skarsmoen er en spesiell eiendom og det er trolig en begrenset målgruppe for aktuelle 
kjøpere. Det er viktig at eiendommens egenart kan videreføres ved at de nedlagte 
investeringer kan nyttes til slik næring som det er tilrettelagt for.   
 
Etter en totalvurdering er kommunedirektøren kommet til at hensynet til en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling kan vektes noe ned ved konsesjonsbehandlingen og 
at kjøpesummen derfor bør godkjennes. Det er derfor ikke saklig grunn for å avslå søknaden. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Andreas 
Bergesen Kolstø på erverv av landbrukseiendom g/bnr 60/1 i Øyer kommune. 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. 
3. Med hjemmel i konsesjonsloven §11 settes det vilkår for konsesjon at erverver 

tilflytter eiendommen og tar denne som sin reelle bolig innen ett år fra overtagelse 
og bebor den i minimum fem år fra tidspunkt for registrering av bosted. 

 
 
Åsmund Sandvik Marie Skavnes 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 12.10.2021 sak 109/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Andreas 
Bergesen Kolstø på erverv av landbrukseiendom g/bnr 60/1 i Øyer kommune. 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. 
3. Med hjemmel i konsesjonsloven §11 settes det vilkår for konsesjon at erverver 

tilflytter eiendommen og tar denne som sin reelle bolig innen ett år fra overtagelse 
og bebor den i minimum fem år fra tidspunkt for registrering av bosted. 

 


