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Sammendrag: 
Øyer kommune har mottatt planforslag for detaljreguleringsplan for E6 Storhove - Øyer. 
Planforslaget legger til rette for 4 felts motorveg på strekningen fra Øyer grense til 
Hunderfossen. Planforslaget regulerer begrensede tilgrensende arealer. Rådmannen anser at 
planforslaget har en tilstrekkelig kvalitet for å kunne legges ut til første gangs høring/offentlig 
ettersyn. Det forventes at kommunens innspill innarbeides i plangrunnlaget før en eventuell 
sluttbehandling eller nytt offentlig ettersyn. 
 
 
Saksutredning: 
Planbeskrivelsen og alle KU-rapporter og fagrapporter omhandler alle utredede traséer, 
inkludert trasévalg A og B. A og B var de lengste alternativene, der A hadde 
motorvegstandard (110 km/t) til Øyer sentrum med kryss på Ensby, mens B hadde samme 
standard, med kryss ved Navet. 
  
I det videre omtales kun forhold som dekkes av plankartene C0 og C1. Rådmannen finner 
det ikke nødvendig å kommentere det som omhandler alternativene A og B, da disse ikke 
er funnet å gå videre med. 
 
Planarbeidet omfatter ny E6 både i Lillehammer og Øyer kommune. For de deler av planen 
som ligger i Lillehammer kommune og Øyer kommune ca. 1 km forbi Ensbykrysset gjelder i 
dag kommunedelplan for E6 Vingrom Ensby (planid 201407). Resterende arealer i 
planforslaget mot Hunderfossen har ikke vært gjenstand for kommunedelplanprosess og er 
fremstilt kun i detaljreguleringsplanforlaget som nå er til høring. Planprogram for strekningen 
Storhove - Ensby ble vedtatt i juni 2019. 
 
FORSLAGSSTILLER: 
Detaljreguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Cowi AS på vegne av Nye 
Veier AS. Asplan Viak AS sluttfører planprosessen på vegne av Nye Veier AS. 
 
PLANSTATUS I OMRÅDET: 

 Kommunedelplan for E6 Vingrom Ensby (PlanID 201407) ble vedtatt 30.8.2018. 
 Kommunedelplan for Øyer sør (2007) er under revidering. 
 E6 Sagåa bru – Mosåa (PlanID 0521 505-1) ble vedtatt 19.5.2005 

 
I tillegg er det noen tilgrensende boligplaner. 
 
PLANENS FORMÅL: 
Formålet med planarbeidet er å detaljregulere firefelts motorveg fra Øyer grense i sør til 
Hunderfossen i nord.  
 
PLANPROSESS – MEDVIRKNING: 
Det ble avholdt oppstartmøte i Øyer kommune 6.12.2018. Planprogram ble sendt på høring 
samtidig som det ble varslet oppstart. Forslag til planprogram lå til høring i perioden 
28.2.2019 – 12.4.2019. Det kom inn 68 merknader. Etter noen justeringer ble 
planprogrammet fastsatt i kommunestyret 23.5.2019 i sak 63/19. Planforslaget ble sendt 
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over til kommunen 16.8.2019. Etter gjennomgang av planmaterialet er noen av 
plandokumentene revidert. Listen over vedlegg viser dato for hvilken versjon som gjelder. 
Planforslaget er diskutert i regionalt planforum 17.9.2019. 
 
OM PLANFORSLAGET: 
Planforslaget er svært omfattende og inkluderer i tillegg til to alternative plankart, 
bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse, en rekke KU-rapporter og temarapporter. 
Planbeskrivelsen gir en helhetlig beskrivelse av tiltaket og en sammenfatning av 
konsekvensutredningene og temarapportene. Det vises til denne for å få en viss oversikt 
over planforslaget. 
 
Det vil være for omfattende å beskrive alle plandokumentene i saksframlegget, så under 
følger en kort sammenfatning av de mest sentrale tema: 
 
Planavgrensningen 
Planavgrensningen inkluderer vegarealet, samt tilgrensende arealer i ulik utstrekning. Flere 
av sidearealene er regulert til varig deponiområder for anleggets masseoverskudd.  
 
Området som reguleres er vesentlig mindre både i lengde og bredde enn varselgrensen som 
lå til grunn ved oppstart. Plangrensen tar utgangspunkt i tiltaket, i tillegg til å ta med 
nødvendige arealer til rigg-, anleggs og deponiområder. Videre reguleres det inn et større 
område med faresone ras. For å få fleksibilitet i planen er det regulert inn annen veggrunn i 
tilknytning til vegformål. 
 
Tiltaket 
Fra Øyer grense går fv. 312 i dagens E6-trase, mens ny E6 ligger vest for denne i begge 
fremlagte trasealternativer. Etter passering av dagens Ensbykryss legges ny E6 som en 
breddeutvidelse av dagens trase, hovedsakelig mot øst. Vegen skal dimensjoneres for 110 
km/t, og Statens vegvesens vegnormaler legges til grunn. Kryssløsning er den vesentligste 
forskjellen på plankartene. C0 har kryss på Ensby, med forslag til kontrollplass i tilknytning til 
krysset. C1 medfører at Ensbykrysset opphører og at et halvkryss etableres ved Midtskog, 
der det blir av- og påkjøringsramper for trafikk til/fra sørlig retning. 
 
Formål 
Tilgrensende areal som ikke direkte blir berørt av vegutvidelsen er regulert i tråd med dagens 
arealformål i kommunedelplan for Øyer sør, LNFR.  
 
Planen gir stor fleksibilitet til entreprenøren når det gjelder lokalisering av midlertidige 
områder for rigg, anlegg og deponi i byggefasen. I planforslaget ligger det 
bestemmelsesområder for midlertidige bygge- og anleggsområder og deponi over nesten 
hele planområdet, og åpner for etablering av midlertidige områder til riggplass, knusing av 
masser, transportveger, massedeponi, lagring av materialer og utstyr o.l. Plassering av 
vegbanen kan også justeres, mellom formålene veg (grå) og annen veggrunn – grøntstruktur 
(mørkegrønn). I tillegg er det definert et bestemmelsesområde for areal der vegen går i 
tunnel/kulvert/bru, og der bekkefar går i kulvert under veg, slik at entreprenør kan tilpasse 
plassering ved behov for eventuelle justeringer. 
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Konsekvensvurdering (KU) 
Planforslagets dokumenter er likt for begge kommunene – foruten de juridisk bindende 
dokumentene; plankart og bestemmelser. Det er gjennomført KU for planforslaget. De ulike 
alternativene som planforslaget omtaler, A, B, C0 og C1, gjelder ulike kryssløsninger i Øyer. 
Selv om KU-ene omtaler alternativ A og B har disse ikke resultert i plankart for strekningene, 
og omtales ikke videre her. Alle KU-rapportene har relativt like konklusjoner for 
traséalternativene C0 og C1, foruten om KU-rapport for landskap. Ved å planlegge med nytt 
halvkryss på Midtskog vil dette få konsekvenser for det visuelle inntrykket, både fjern og 
nærvirkning. 
 
De øvrige KU-rapportene viser at ny E6 gir både positive og negative konsekvenser for ulike 
deltema, sammenlignet med dagens situasjon.  
 
Det er utarbeidet en ROS-analyse for planforslaget som vurderer sannsynlighet og 
konsekvens for ulike tema og foreslår avbøtende tiltak der dette ses som nødvendig. 
 
Tematiske rapporter og planer 
Det er i tillegg til KU laget en rekke temarapporter/fagrapporter. Se vedlegg nr. 10-17, samt 
punkter som beskriver dokumenter som ikke er vedlagt saksframlegget.   
 
For støyforurensning viser rapporten at det er vanskelig å skjerme støyfølsom bebyggelse 
(boliger) med langsgående skjermer/voller langs vegen. Det foreslås skjerming i inntil 4 m 
høyde. Der det ikke oppnås ønsket effekt med slike tiltak, må lokale skjermingstiltak 
vurderes. 
Fagrapport om luftforurensning viser at det ikke er boliger langs C0 og C1 alternativet i Øyer 
kommune som kommer over grenseverdier. 
 
Fagrapport for lokal og regional utvikling viser at C0 og C1 er så godt om likestilt med tanke 
på effekt på lokal og regional utvikling. Kryssløsning C1 vil avlaste lokalvegen ved at trafikk 
knyttet til hytteutvikling sør for Hafjell i liten grad vil kjøre på lokalvegen. Dette er positivt for 
myke trafikanter som benytter lokalvegen. Rapporten tar utgangspunkt i de arealformål som 
ligger i vedtatte planer. 
 
Trafikkanalysen konkluderer med at vegen vil ha god kapasitet etter utbyggingen og at 
trafikksikkerheten vil øke. Valg av kryssløsning (C0 og C1), samt plassering av bom vil påvirke 
trafikken på lokalvegen.  
 
Plan for ytre miljø (YM-plan) omfatter alle forhold som er tilknyttet ytre miljø, inkludert tema 
som overvann, flom, skred, forurensning og andre potensielle miljøulemper. Planen foreslår 
tiltak for å sikre disse hensynene. Plan for massedisponering og -anleggsfasen viser forslag til 
hvordan masseoverskudd midlertidig og permanent kan løses, og hvordan man kan 
gjennomfør anleggsarbeidet. Plan for estetikk gir føringer for utforming av veganlegget og 
istandsetting av tilgrensende og midlertidig disponerte arealer. 
 
Vurdering: 
I brev av 17.9.2019 henvendte Øyer kommune seg til Nye Veier AS med henstilling om at det 
ble utredet helkryss på Midtskog som kunne erstatte halvkrysset regulert inn i alternativ C1. 
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Et alternativ med fullverdig kryss i området ved Midtskog er eneste løsning som kan vurderes 
opp mot alternativ C0. Eksempelvis vil det være uholdbart dersom arealutviklingen i Øyer sør 
medfører økt nordgående trafikk, og at denne skal ledes gjennom Øyer sentrum. Ved 
utvikling av næringsområder sør for Hafjell, langs E6, vil det være behov for et fullstendig 
kryss på Midtskog dersom Ensbykrysset opphører.  
 
Det er bred politisk enighet på dette punktet og den politiske behandlingen av planprosessen 
må tas hensyn til og politikernes ønske om planinnhold må svares ut.  
 
Det har i prosessen også vært spilt inn konkrete arealer for næringsutvikling på Ensby vest. 
For å sikre at disse arealene kan utnyttes til næringsarealer i fremtiden mener rådmannen 
det er viktig at disse to deponiene får bestemmelser som sikrer egnethet og kotehøyde slik 
at de evt. kan utvikles i fremtiden. Dette gjelder konkret deponi # 301 og 303. For disse 
deponiene må det også kunne vurderes om det er forsvarlig med mindre byggegrense til veg 
for å øke utnyttelsesgraden. Det er vegmyndigheten (Statens vegvesen) og vegforvalter (Nye 
Veier AS) som kan ta stilling til om det er forsvarlig å regulere inn en smalere byggegrense for 
disse deponiområdene. 
 
Rådmannen har i dialog med Nye Veier AS vist til at det i kommunedelplan for Øyer sør ligger 
inne en fremtidig gang- og sykkelveg langs fv. 312 fra Øyer sentrum til Ensby. Det er behov 
for at denne reguleres inn i planforslaget og bygges. Dette for økt trafikksikkerhet langs 
lokalvegen. 
 
I det videre vil vurderingen reflektere at Øyer kommune ikke har fått svar på om det kan 
reguleres inn ett fullverdig kryss nær Midtskog. Det vil også vise at det potensielt vil være 
mulig å utvikle næringsarealer i nærhet til E6 sør for Hafjell. Rådmannen gjør oppmerksom på 
at vurdering av næringsområder vil bli gjort i revisjon av kommunedelplan for Øyer sør. 
Uttalelsene her gjøres med tanke på å ikke vanskeliggjøre utvikling i kommende 
kommuneplanrevisjon. Også fremtidig gang- og sykkelveg var forventet innlagt i 
planforslaget.  
 
Vurdering av innsendt planmateriale 
Planforslaget fra Nye Veier AS er komplekst, og omhandler både små og store 
problemstillinger. Rådmannen har gjennomgått planmaterialet, men understreker at også 
høring er en viktig del av kvalitetssikringen av materialet. Det er fra Nye Veier AS ønske om 
rask fremdrift i saken, for å kunne ha byggestart allerede sommeren 2020. Rådmannen 
forstår behovet for fremdrift, men er på den annen side opptatt av at dette ikke skal gå ut 
over kvaliteten i planen og en god medvirkningsprosess. Det er viktig at det, som omtalt i 
planprogrammet, gjennomføres åpne møter i høringsperioden. Resultatet av dette 
planarbeidet vil legge føringer for fremtidig trafikkavvikling i Øyer sør og planarbeidet må ta 
høyde for kommunens ønske om utvikling i Øyer sør.  
 
Videre er det viktig at plandokumentene er av en slik detaljeringsgrad at vegprosjektet kan 
bygges direkte ut etter reguleringsplanen. Det er et mål at det ikke må til avklaringer på 
byggesaksnivå om tiltak ikke er godt nok regulert i plandokumentene. Rådmannen ser at 
bestemmelsene på enkelte områder bør presiseres ytterligere for å på best mulig måte sikre 
alle forhold med tanke på miljø og samfunn. Det er behov for å synliggjøre funn i KU og ROS-
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analyse i de juridiske bestemmelsene. Planbestemmelsene, sammen med plankartet, er de 
juridisk bindende dokumentene etter sluttvedtak. Øvrige dokumenter danner kun grunnlag 
for forståelsen av de juridiske dokumentene. Rådmannen mener allikevel at forslagsstillers 
planforslag nå har en tilfredsstillende kvalitet for å sendes ut på 1. gangs høring/offentlig 
ettersyn. Innspill i dette saksfremlegget kan innarbeides i høringsperioden. 
 
Under følger en vurdering av utvalgte problemstillinger. Det vises for øvrig til vedlagt 
planmateriale. 
 
Kommentarer til plankartene generelt 

1. Ved Midtskog er det i planforslagene regulert inn bru over E6 og kryssing av jernbane i 
plan for adkomst til eiendommer vest for jernbanen. Øyer kommune mener dette 
ikke er fremtidsrettet, og ønsker at brukonstruksjonen forlenges slik at også 
jernbanen krysses i bru. Dette vil for dagens bruk av de vestre arealene medføre 
sikker krysning av jernbane, men det vil for fremtiden også åpne for en mulig 
vurdering av næringsarealer på området. Dette vil være uavhengig av kryssløsning 
(C0 og C1). Kommunen har VA-infrastruktur på vestsiden av jernbanen, og må ha 
tilgang til denne med store kjøretøy. 

2. Kommunens VA-infrastruktur er i konflikt med E6 på flere strekninger langs traséen. I 
disse tilfellene må VA-infrastruktur omlegges. Dette må sikres i planbestemmelsene. 

3. Der det planlegges varig deponi kan ikke VA-infrastruktur overdekkes uten at dette er 
avklart med kommunen. Både med hensyn til om infrastrukturen kan overdekkes, og 
evt. hvor mye. Der det ikke er mulig å akseptere Nye Veier AS sin ønskede 
overdekning, må VA-infrastruktur omlegges. 

4. Hensynssone for VA-infrastruktur er falt ut enkelte steder i kartet, dette må rettes. 
Spesielt viktig er det der VA-infrastruktur krysser E6, da det her må legges om 
infrastruktur. Videre må det sikres adkomst til avløpspumpestasjon via gbnr 7/48 for 
store kjøretøy. 

5. Eksisterende avløpspumpestasjon ved Andersstuggua må sikres med adkomst for 
tyngre kjøretøy samt snuareal for disse. 

6. For deponiområde «Ensby vest» må det evt. reguleres inn en veg/traktorveg for å 
sikre adkomt til gbnr 1/ 4 dersom dagens adkomst til disse arealene fjernes. Videre 
stiller rådmannen spørsmål til vurdering av egnethet for bebyggelse midt inne i et 
permanent deponi for 400 000 m3. Dersom det ikke legges en større hensynssone 
rundt eiendommen gbnr 1/35, slik at denne sikres bokvaliteter tilnærmet dagens 
bokvaliteter bør denne eiendommen løses inn. 

7. Byggegrenser skal vises i kartet også når de er sammenfallende med bestemmelser i 
veglova og jernbaneloven. Det bes vurderes om byggegrensene kan settes med 
mindre avstand til veg langs deponiområder som er aktuelle for næringsutvikling, # 
301 og 303. 

8. Tilgang til Lågen må ivaretas. Der det er lagt deponi på etablerte adkomster til Lågen, 
4 adkomster, må det tilrettelegges med parkering slik at adgangen opprettholdes. 
Det må avsettes parkeringsareal ved disse adkomstene og gjennom deponiarealene 
må det være farbart mot Lågen. 

9. Det er tidligere meldt til Nye Veier AS at «bortklipping» av arealer til boligformål som 
ligger i LNF i kommunedelplan for Øyer sør eller i KDP for Vingrom Ensby ikke er 
ønskelig. Rådmannen ser ingen grunn til at disse ikke kan ligge som LNFR i 
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planforslaget. Det ville vært videreføring av formål i overordnet plan, og hadde ikke 
trengt videre utredning.  

10. For strekningen, både i Lillehammer og Øyer, burde gang- og sykkelveg vært bygget 
langs lokalvegen. Med bakgrunn i folkehelse-, klima- og miljøtankegang er dette et 
tiltak som er viktig. Rådmannen er klar over at gang- og sykkelveg ikke ligger inne i 
overordnet plan annet enn fra Øyer sentrum til Ensby. Nye Veier AS, som en 
samfunnsutvikler som tar disse utfordringene på alvor, burde i alle fall der lokalvegen 
«røres/endres/flyttes» bygge for fremtidige behov. I dette tilfellet vil det gjelde fra 
sør for Ensby til plangrensen i nord. 
 

11. Der plangrensen ligger inntil fylkesveg 312 skal planområdet utvides og det skal 
reguleres inn gang og sykkelveg på strekningen. Bygging av slik gang- og sykkelveg 
sikres i rekkefølgebestemmelser. 

  
Kommentar til plankartene for trasé C0 
 

 Utklippet til venstre viser planforslag C0 ved Ensby, 
der det er regulert inn kontrollplass med «utklipte» 
arealer med eksisterende boliger (se generell 
kommentar nr 9 til plankartene over).  
 
Det er ikke forsvarlig å regulere inn kontrollplass ved 
Ensby uten at bolighusene «innenfor» 
kontrollplassen innløses og arealet inngår i 
kontrollplassen. Evt. kunne det vært vurdert 
pendlerparkering. Nye Veier AS har stort fokus på 
klima og miljø. Med tanke på regional plan for areal- 
og transportplanlegging (ATP) stilles det spørsmål til 
at det i planforslaget ikke er innregulert 

pendlerparkering som kunne tatt hånd om utpendling fra Sørbygda til Lillehammer. 
Rådmannen ber om at dette vurderes før planforslaget legges frem for sluttbehandling. En 
pendlerparkering må også ha kapasitet og mulighet til å låse fast sykler, da det i fremtiden vil 
være svært aktuelt at flere reiser lokalt med el-sykkel. Lademulighet bør også vurderes. 
 
 
 
Kommentar til plankartene for trasé C1 
Adkomst til deponi Ensby vest må være dimensjonert til store kjøretøy, både i bredde og 
høyde. Området er i planforslaget avsatt til deponi, men det kan ha fremtidig potensial for 
nærings-/industriareal. Det må også være tilstrekkelig bredde til gang-/sykkelvegløsning i 
kulverten. 
 
Politikerne i Øyer er samstemte om at det må utredes helkryss på Midtskog før planen kan 
tas til sluttbehandling. Det er ikke krav til plassering, men krav til fullverdig kryss. Dette fordi 
det vil være behov for påkjøringsramper i nordlig og sørlig retning ved fremtidig avsetting til 
næringsformål langs E6 mellom Ensby og Midtskog. 
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I nærhet til krysset for C1 må det også legges til rette for pendlerparkering på lik linje som 
innspill til C0. 
 
Det er fra Øyer kommune spilt inn at det ikke er ønskelig med kun halvkryss på Midtskog. 
Trafikkavviklingsmessig er det viktig at minst mulig trafikk ledes gjennom Øyer sentrum. 
Eksempelvis vil det ved stengning av E6 fra Storhove og nordover, vil det ikke være annet 
alternativ enn å lede trafikken gjennom Øyer sentrum for nordgående trafikk. Dette er ikke 
en ønsket løsning. Videre har Øyer kommune til vurdering utvikling av næringsområder langs 
hele strekningen fra Ensby til Midtskog. Dette er med på å endre grunnlaget for konklusjonen 
Nye Veier AS har trukket om at det kun er trafikkøkning i sørgående retning (av og på) 
mellom Hafjell og Ensby. En slik utvikling er sannsynlig i et 20-års perspektiv, og det må tas 
hensyn til når det tegnes ut kryssløsninger. 
 
Kommentarer til bestemmelsene 
Rådmannen har valgt å kommentere noen bestemmelser konkret. Ytterligere kommentarer 
vil kunne komme i planprosessen fram til sluttbehandling av planforslaget. 

 Pkt. 2.1 – byggegrenser skal innarbeides i plankartene, også de som samsvarer med 
byggegrenser gitt i veglova. Byggegrense gitt i jernbanelova bør og inntas. 

 Pkt. 2.3 – det bør være en bestemmelse som oppfordrer til å ta vare på 
bygningsmessige kulturminner som er i konflikt med arealformål.  

 Pkt. 2.4 – Ytre miljø plan (YM-plan) kunne vært konkretisert i pkt. 5.8 og 5.9 i 
planbeskrivelsen. Se egen kommentar om energi- og klimagassutslipp, samt 
materialvalg og avfallshåndtering. 

 Pkt. 2.5 – bestemmelser som sikrer tilstrekkelig tiltak for flomfare i sidevassdrag og 
mindre bekker må inntas. 

 Pkt. 2.10 «rådgivning av fagpersoner» er for lite konkret. Vil dette være innenfor egne 
organisasjon, kommunalt organ, regional myndighet?  

 Pkt. 3.2 b) bør ryddes slik at det blir lik tekstoppbygging. 
 Pkt. 3.2 d) skal inneholde bestemmelser som muliggjør 

pendlerparkering/sykkelparkering. 
 Pkt. 3.3 – adkomst til gbnr 1/4 skal vises i plankartet med en regulert adkomst. 

Vegretten må sikres via tinglysning. 
 Pkt. 4.2 a) kommunen er usikker på om bestemmelsen kan formuleres slik. 
 Pkt. 5.2 omhandler midlertidige bygge- og anleggsområder. Disse er merket med 

#200-299. Det er uoversiktlig at det i bestemmelsen vises til #300-serien som har 
andre bestemmelser. Dette må ryddes i før endelig planvedtak. 

 Pkt. 5.3 omhandler varige deponiområder, #300-serien. Bestemmelsen skal rendyrkes 
til å gi bestemmelser for de varige deponiområdene. Slik pkt. 5.2 og 5.3 fremstår i 
oversendt planforslag er ikke entydig og klart. 

 Pkt.5.3 for # 301 og 303 skal det kun deponeres masser som er egnet til byggegrunn. 
Det skal komprimeres og istandsettes med kvalitet som byggegrunn med et høvelig 
jordsmonndekke over som beplantes/tilsåes for å hindre erosjon og jordtap til øvrige 
omgivelser. Kotehøyde på disse to deponiene må senkes til et naturlig nivå mht. 
profilering mot E6 for et evt. næringsområde. Politikerne i Øyer ønsker å sikre seg at 
arealet kan transformeres til næringsareal dersom dette blir aktualisert i forbindelse 
med revisjon av kommunedelplan for Øyer sør.  
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 Utforming og kotehøyde på øvrige varige deponier må kommunen komme tilbake til. 
Det er ønskelig å få klarhet om høyden på disse er satt på grunn av støyhensyn eller 
kun for å kunne deponere tilstrekkelig med masse. Kotehøydene bør visualiseres i 
planbeskrivelsen med snittskisser. 

 Pkt. 5.3 d) må presiseres at det skal gjennomføres uavhengig av om deponiet er fullt 
ut utnyttet. 

 Pkt. 6.2 må utvides til å si noe om når lokale støytiltak skal være fullført. Både på 
bygninger/uteplasser i planområdet, men også utenfor planområdet der 
grenseverdier er overskredet. 

 Pkt. 6.3 kan tas ut av bestemmelsene i Øyer kommune, da gammel trase ikke 
tilbakeføres, men gjenbrukes til lokalveg. 

 Det vil tilkomme andre rekkefølgebestemmelser, bl.a. som sikrer opparbeidelse av 
gang- og sykkelveg fra Øyer sentrum til dagens Ensbykryss. 
 

Kommentar til fagrapport om ytre miljøplan 
Rådmannen skulle ønske at krav til klima og miljø under pkt 2.4 i bestemmelsene var mer 
konkretisert i bestemmelsene og fagrapport. Videre stilles det spørsmål ved hvorfor lov om 
klimamål, gjeldende fra 1.1.2018 ikke er gjengitt som lovgrunnlag/-krav og reflektert i 
plandokumentene.  
 
Pkt. 3.3 Prosjektets miljøkrav og mål 
Rådmannen mener det er vanskelig å se vegprosjektets miljømål gjenspeilet i 
planbestemmelsene. Bestemmelsene kunne hatt krav om 

- fornybar energibruk 
- fossilfrie veganlegg 
- krav til klimagassregnskap både under bygging og drift 
- krav til gjenbruk/gjenvinning av ressurser med bakgrunn i sirkulær økonomi og 

-tenkning.  
i. 100 % gjenbruk/resirk av stål i armering/armeringsnett i 

betongkonstyruksjoner  
ii. 25 % gjenbruk/resirk av stål i konstruksjonsstål. 

 
For store aktører og prosjekter som dette vil det ligge muligheter for overføring av innsikt og 
kunnskap til lokale myndigheter og politikere i forhold til hvilke krav som skal settes og 
effekten av dette mht.  klimaansvar og klimaforpliktelser.  
 
Kommentarer til fagrapport trafikk og trafikksikkerhet 
Rapporten konkluderer med at trafikkmengden på fv. 312 vil øke uansett hvilket 
utbyggingsalternativ som velges (C0 og C1).  
 
Bomplasseringen vil være helt avgjørende for trafikkavvisningen som vil oppstå og overføres 
til lokalvegen. Lokalvegen er i dag en veg med blandet trafikk, der de myke trafikantene er 
henvist til området utenfor stiplet hvitlinje (bred skulder). Hastigheten er 60 km/t. Det er 
avgjørende for Øyer kommune at en plassering av bomsnittet er avklart før det vedtas 
reguleringsplan for området. Det er en viktig kunnskap for å kunne se for seg 
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fremtidsscenario med de ulike planalternativene. Dette vil også være en vesentlig kunnskap 
for å sette rekkefølgebestemmelser som sikrer trafikksikkerheten langs lokalvegen.  
 
Rådmannen stiller spørsmål ved om det er riktig at Nye Veier AS, med sitt samfunnsansvar og 
fokus på trafikksikkerhet kan velge å ikke innta arealer som kan brukes til å bygge gang- og 
sykkelveg langs lokalvegen, når de på sidearealet til lokalvegen likevel skal arbeide med 
massedeponi og midlertidige bygge- og anleggsområder. I overordnet plan (kommunedelplan 
for Øyer sør) er det inntegnet fremtidig gang- og sykkelveg fra Øyer sentrum til dagens 
Ensbykryss. Som et tiltak TS6 (i fagrapport trafikk og trafikksikkerhet) vises til at Nye Veier AS 
kan vurdere å regulere inn en fremtidig gang- og sykkeltrasé, men viser ingen tiltak som vil 
sørge for en gjennomføring. Rådmannen er av den oppfatning at det trolig vil være lettere å 
få politisk aksept for en bomplassering som medfører øket trafikkavvisning, dersom hele 
lokalvegen fra Øyer sentrum til Ensby sikres for myke trafikanter. 
 
Rådmannen stiller spørsmålstegn ved om det er forsvarlig å ikke bygge ut fullverdig gang- og 
sykkelveg på lokalveg som ved ulykker/stengning av E6 vil være omkjøringsveg. 
 
Ved Nye Veier AS sitt forslag til løsning med kryss ved Midtskog vil all nordgående trafikk sør 
for Granerudmoen måtte gå gjennom Øyer sentrum. Rådmannen mener det ikke er forsvarlig 
å planlegge med dette, og mener det er forenkling når det trekkes konklusjoner om at det 
ikke vil være stor trafikkøkning, da nordgående trafikk fra Øyer sør er liten.  Nye Veier AS har 
et tidsperspektiv som henviser til trafikktall i 2040. Utviklingen i Øyers sørligste deler vil i den 
perioden med stor sannsynlighet medføre økt trafikk også nordover. Det stilles spørsmåltegn 
ved om det er riktig å da konkludere med at økt trafikk i Øyer sentrum for nordgående trafikk 
ikke vil kunne utvikle seg på lik linje med annen samfunnsutvikling. I hele perioden frem til 
planforslaget ble oversendt kommunen har Nye Veier AS vært kjent med ønsket om å utvikle 
næringsområder sør i Øyer kommune. Dette vil det nødvendigvis måtte tas hensyn til i et 20 
års perspektiv. 
 
 
Kommentarer til fagrapport støy 
Fagrapport støy viser at det er vanskelig å oppnå tilfredsstillende støyskjerming med 
langsgående støytiltak. Det legges til grunn at det skal iverksettes lokale skjermingstiltak i de 
tilfeller det ikke oppnås tilfredsstillende støynivåer med langsgående skjermingstiltak. Dette 
må inntas i bestemmelsene. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen mener det utredningsarbeidet som er gjort er betydelig, men ser også at det 
ikke helt dekker kommunens behov og ønsker i et 20-års perspektiv fremover. Likevel mener 
rådmannen at plangrunnlaget er modent for et 1. gangs offentlig ettersyn/høring. Før 
sluttbehandling eller nytt offentlig ettersyn må det være god dialog med Nye Veier AS for å 
innarbeide kommunens behov for å kunne vedta en god og fremtidsrettet reguleringsplan for 
E6 i Øyer. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til detaljreguleringsplan 

for E6 Storhove -Øyer med:  
a. planbeskrivelse, datert 18.9.2019 
b. planbestemmelser, datert 7.10.2019 
c. plankart for C0, datert 7.10.2019 
d. plankart for C1, datert 7.10.2019 
e. ROS-analyse, datert 16.8.2019 

samt konsekvensutredninger og fagrapporter legges ut til høring/offentlig ettersyn. 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og 
endringer som følge av den politiske behandlingen i sakens dokumenter før 
planforslaget sendes ut på høring/offentlig ettersyn. 

 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.10.2019 sak 83/19 
 
Behandling: 
Uttalelser fra Øyer Høyre, Øyer SP og Øyer SV, Øyer AP ble sendt på mail til medlemmene i 
formannskapet og publisert i First Agenda 13.10.2019. 
 
Steinar Grimsrud (SP)reiste spørsmål om sin habilitet som grunneier i berørte områder. 
Steinar Grimsrud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil. Saken 
ble vurdert etter kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6 2.ledd. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt.  
Arnfinn Gillebo tiltrådte. 
 
Leder for planavdelingen Anita Lerfald Vedum møtte og svarte på spørsmål. 
 
Ordføreren fremmet følgende omforente forslag: 
«Formannskapet tar saken til etterretning. Det jobbes videre med et felles omforent forslag 
til kommunestyremøtet den 24.10.2019.» 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordføreren fremmet følgende omforente forslag: 
«Harald Monsen, Nye Veier AS, inviteres som tilhører til kommunestyremøtet den 
24.10.2019.» 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til detaljreguleringsplan 

for E6 Storhove -Øyer med:  
a. planbeskrivelse, datert 18.9.2019 
b. planbestemmelser, datert 7.10.2019 
c. plankart for C0, datert 7.10.2019 
d. plankart for C1, datert 7.10.2019 
e. ROS-analyse, datert 16.8.2019 

samt konsekvensutredninger og fagrapporter legges ut til høring/offentlig ettersyn. 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og 
endringer som følge av den politiske behandlingen i sakens dokumenter før 
planforslaget sendes ut på høring/offentlig ettersyn. 

 

Formannskapet tar saken til etterretning. Det jobbes videre med et felles omforent forslag til 
kommunestyremøtet den 24.10.2019. 
 
Harald Monsen, Nye Veier AS, inviteres som tilhører til kommunestyremøtet den 24.10.2019. 
 
Steinar Grimsrud tiltrådte. Arnfinn Gillebo fratrådte. 
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OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 31.08.2019 
 
 
Saksbehandler:  Øivind Nyhus Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1750     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
116/19 Kommunestyret 24.10.2019 
 
 
 
Vedlegg: 

 Saksfremstilling Oppfølging av politiske vedtak 31.08.2019 
 Vedtak sak 13/19 Oppfølging av politiske vedtak 31.08.2019 
 Rapporten «Oppfølging av politiske vedtak pr 31.08.2019» 
 Rapporten «Oppfølging av tidligere innspill og spørsmål pr 30.04.2019» 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar rapporten Oppfølging av politiske vedtak pr 31.08.2019 til orientering. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn 
Som et ledd i sitt tilsyn med kommunens forvaltning vil kontrollutvalget etterse at vedtak 
fattet i politiske organer blir fulgt opp av administrasjonen og de underliggende politiske 
organer. 
 
Praksis i mange år har vært at kontrollutvalget gjennomgår rapporten fra rådmannen om 
status for oppfølging av politiske vedtak pr. tertial og vurderer hvorvidt framdriften av de 
enkelte saker/vedtak og de gitte kommentarer anses tilfredsstillende. Deretter sendes 
rapporten til behandling i kommunestyret. 
 
Fakta 
Den vedlagte rapporten er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av 
kontrollutvalget og kommunestyret. Rapporten inneholder de vedtak som krever konkret 
oppfølging av rådmannen. Rådmannen vil som vanlig bli inviterte til kontrollutvalgets møte 
for å svare på spørsmål knyttet til rapporten. 
 
Kontrollutvalget mottok ingen rapport fra rådmannen pr. 30.04.2019 og saken som var satt 
opp i utvalgets møte den 03.06.2019 ble utsatt. 
 
Vedlagt rapport pr. 31.08.2019 følger også et notat som omtaler to tidligere innspill/spørsmål 
i kommunestyret som ikke var avklart ved forrige rapportering, i februar 2019.  
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Vurdering: 
Sekretariatet har gjennomgått rapporten, sammenlignet med tilsvarende tidligere rapport og 
gitt innspill til eventuelle nye vedtak som bør tas inn.  
 
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget vurderer om sakene 69/17 om politisk organisering, 
99/18 om bechmarking Ikomm AS og 9/19 om reguleringsplan E6 trenger å være med i 
rapporteringen til kommunestyret. Dessuten bør det vurderes om siste avsnitt om sak 
109/19 kan tas ut og om sak 117/18 kan settes til G. 

 
Sekretariatet har for øvrig ingen spesielle kommentarer til rapporten og overlater til 
kontrollutvalget og kommunestyret å foreta ytterligere vurderinger og eventuelle innspill og 
kommentarer til rapporten. 
 
Behandling i kontrollutvalget i Øyer i møte 23.09.2019 sak 13/19: 
Rådmannen var tilstede under behandlingen av saken og informerte og svarte på spørsmål. 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget ber rådmannen justere rapporten pr. 31.8.2019 iht. innspill i dagens møte. 
Kontrollutvalget legger deretter saken fram for kommunestyret med følgende innstilling: 
«Kommunestyret tar rapporten "Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.8.2019" til 
orientering». 
 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige vedtak: 
Sakene som det ble stilt spørsmål ved i saksframstillingen beholdes i rapporten. 
Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling: 
 
«Kommunestyret tar rapporten "Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.8.2019" til 
orientering». 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar rapporten «Oppfølging av politiske vedtak pr 31.08.2019» til orientering. 
 
 
Øivind Nyhus 
Sekretariatsleder 
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INNKJØPSSAMARBEIDET INNOFF 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1753     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
81/19 Formannskapet 15.10.2019 
 
117/19 Kommunestyret 24.10.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
1.INNOFF etter dagens organisasjonsmodell etter gammel kommunelov § 27 avsluttes med 
virkning fra 01.01.2020. 
2.INNOFF videreføres som et administrativt innkjøpssamarbeid mellom kommunene. 
3.Det forutsettes at de øvrige deltakerkommunene gjør tilsvarende vedtak. 
 
Saksutredning: 
INNOFF (innkjøpssamarbeidet i offentlig sektor) ble etablert med oppstart fra 01.01.2011. 
Deltakere i samarbeidet var Oppland fylkeskommune, Lillehammer, Øyer, Gausdal og Nord-
Fron kommuner. Fra 01.01.2013 ble samarbeidet vedtatt utvidet til også å gjelde Ringebu og 
Sør-Fron kommuner.  
 
En arbeidsgruppe hadde utarbeidet felles saksframstilling, vedtekter og samarbeidsavtale 
som ble vedtatt i de respektive kommunestyrer.  
 
Formålet var først og fremst å redusere sårbarhet, effektivisere konkurransegjennomføring, 
gi større mulighet for kompetanseoverføring og dele på arbeidsoppgaver innad i 
samarbeidet. Samarbeidet ble organisert som et interkommunalt samarbeid etter den gamle 
kommunelovens § 27 med et styre bestående av operative innkjøpere og et 
representantskap med en representant fra hver av kommunene. INNOFF er ikke eget 
rettssubjekt. Samarbeidet har vært gjennomført etter vedtatte vedtekter og 
samarbeidsavtale, og med Oppland fylkeskommune som vertskap for møter og med 
sekretariatsfunksjon.  
 
Som en følge av Samarbeidsreformen og på grunn av sammenslåing av Oppland og Hedmark 
fylkeskommuner til Innlandet fylkeskommune besluttet et enstemmig fylkesutvalg i møte 
23.10.2018 at Oppland fylkeskommune meldes ut av INNOFF-samarbeidet med virkning fra 
01.01.2020.  
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Styret i INNOFF har drøftet veien videre for samarbeidet og leverte et notat og en anbefaling 
til representantskapets møte 24. mai 2019.  
 
Innkjøpsfaglig vurdering 
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser har de siste årene blitt endret med mål om å 
forenkle innkjøpsprosessen både for oppdragsgiver og tilbyder/leverandør.  
 
Regelverket er tilrettelagt for forenkling. Spesielt gjelder dette terskelverdiene og 
bestemmelser om når hvilke deler av Forskrift om offentlige anskaffelser kommer til 
anvendelse. 
 
Terskelverdiene for plikten til å kunngjøre en offentlig anskaffelse på DOFFIN (Database for 
offentlige innkjøp) var NOK 200.000,- da INNOFF ble etablert i 2011.  I 2019 er denne 
terskelverdien endret til NOK 1,3 millioner. Loven om offentlige anskaffelser gjelder for 
anskaffelser større enn kr 100.000 og konkurranseplikten (uten kunngjøring) skal være 
forholdsmessig under 1,3 MNOK. Oppdragsgiver skal beregne avtalens verdi på grunnlag av 
et anslag over den samlede verdien for kontrakten. Når flere kommuner samarbeider om en 
konkurranse vil den samlede anslåtte verdien for alle driftsenhetene legges til grunn for 
beregningen. Avtalens verdi vil reduseres når hver enkelt kommune er ansvarlig for sine 
anskaffelser. Det vil si at mindre enheter har en større fleksibilitet i forhold til anskaffelses-
regelverket enn større enheter og/eller sammenslutninger,  fordi flere avtaler vil ha en 
samlet verdi under terskelverdiene og kan gjennomføres på en enklere måte. 
 
Relativt mange avtaler er etablert i innkjøpssamarbeidets regi fra oppstarten i 2011. Dette er 
overveiende rammeavtaler som har en varighet på 2 år med opsjon på forlengelse i 1 + 1 år. 
Det er rasjonelt å samarbeide om denne typen avtaler og fordele ansvar for oppgave-
gjennomføring også framover. 
 
Kompetansenivået i kommunene er betydelig styrket i forhold til da INNOFF ble etablert. KS 
sentralt har et sertifiseringskurs. Alle kommunene har nå dedikerte innkjøpere som er 
sertifiserte etter denne sertifiseringsordningen. KS Hedmark og Oppland driver KIFHO 
(Kommunalt innkjøpsforum for Hedmark og Oppland) med to samlinger i året der det er 
fokus på kompetanseheving og nettverksbygging. Slik sett er kompetansehevende tiltak bra 
ivaretatt i regionen. 
 
Vurdering: 

Innkjøpssamarbeidet i innlandet (INNOFF) ble opprettet i 2011 og organisert etter den gamle 
kommunelovens § 27. Endringer i kommuneloven trer i kraft fra januar 2020. Alle dagens § 
27-samarbeid må ta stilling til hvilken modell eller selskapsform virksomheten eventuelt skal 
videreføres i. De nye modellene er interkommunalt politisk råd eller kommunalt 
oppgavefellesskap, og vil avløse dagens regler om samarbeid etter den gamle 
kommunelovens § 27. 

Kommunale oppgavefellesskap er tilpasset samarbeid om felles kommunale oppgaver, som 
for eksempel offentlige anskaffelser. Dette er den modellen som er aktuell for organisering 
av INNOFF dersom en velger å forankre INNOFF i kommuneloven. INNOFF organiseres da 
med et styre og et representantskap. Representantskapet er det øverste organet i et 
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kommunalt oppgavefellesskap. Samtlige deltakere skal være representert med minst ett 
medlem i representantskapet. Det vil si at det ved valg av en slik modell bare blir mindre 
endringer av dagens organisasjonsmodell for INNOFF. 

INNOFF kan alternativt organiseres som et administrativt innkjøpssamarbeid for kommunene 
uten at det er forankret i kommuneloven. Formålet vil som i dag, bl.a. være å dele på 
arbeidsoppgaver innad i samarbeidet der det er naturlig å etablere interkommunale 
innkjøpsavtaler, effektivisere konkurransegjennomføring, redusere sårbarheten og gi større 
mulighet for kompetanseoverføring. Det vil ikke være krav om representantskap for et 
administrativt innkjøpssamarbeid og slik sett vil det være en ressursreduserende 
organisasjonsmodell. 
 
Rådmannen vurderer det slik at samarbeidet bør fortsette som et administrativt innkjøps-
samarbeid for kommunene, men uten en organisering etter den nye kommunelovens  
§ 19-1. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. INNOFF etter dagens organisasjonsmodell etter gammel kommunelov § 27 avsluttes 
med virkning fra 01.01.2020. 

2. INNOFF videreføres som et administrativt innkjøpssamarbeid for kommunene. 
3. Det forutsettes at de øvrige deltakerkommunene gjør tilsvarende vedtak. 

 
 
Ådne Bakke  
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.10.2019 sak 81/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. INNOFF etter dagens organisasjonsmodell etter gammel kommunelov § 27 avsluttes 
med virkning fra 01.01.2020. 

2. INNOFF videreføres som et administrativt innkjøpssamarbeid for kommunene. 
3. Det forutsettes at de øvrige deltakerkommunene gjør tilsvarende vedtak. 
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SLUTTBEHANDLING PLANID 201902 - KONGSVEGEN 10 - OFFENTLIG ETTERSYN 
PLANID 201902 - GRANRUDTORGET - KONGSVEGEN 10 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201902  
Arkivsaksnr.: 19/595     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
63/19 Planutvalget 22.10.2019 
 
118/19 Kommunestyret 24.10.2019 
 
 
Vedlegg: 
Planbeskrivelse, 9.5.2019 
Planbestemmelser, 30.9.2019 
Plankart, 9.5.2019 
ROS-analyse, mottatt 9.5.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift PU-Sak (31/19) 
 
Sammendrag: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Kommunestyret i Øyer kommune 
detaljreguleringsplan for Granrudtorget (planID 201902). 
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Solvang Byggprosjekt AS på 
vegne av grunneier Granrudtorget AS.  
 

BELIGGENHET 
Planområdet ligger i Øyer sentrum, sør for 
Kiwi-bygget.  
 
PLANSTATUS 
Planområdet inngår i reguleringsplan for 
Øyer sentrum som S5 (planid 201102). I 
området foregår det reguleringsarbeid for 
Kongsvegen 3 samt reguleringsplan for E6. 
Kommunedelplan for Øyer sør er også under 
revisjon.  
 

 
PLANENS FORMÅL 
Formålet med reguleringsendringen er å flytte dagens adkomst, regulert i reguleringsplan for 
Øyer sentrum, slik at denne kommer i større avstand fra forretningsbygget. Øvrige 
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bestemmelser for S5 i reguleringsplan for Øyer sentrum videreføres. Dagens bruk av området 
til parkeringsplass videreføres. 
 
 
PLANPROSESS - MEDVIRKING 
Det ble avholdt oppstartsmøte 26.3.2019. Iht. KU-forskriftens bestemmelser utløser ikke 
reguleringsarbeidet krav til konsekvensvurdering. Innspillene til varsel om oppstart er 
besvart av regulanten og hensyntatt i planarbeidet der dette er aktuelt.  
 
 

PLANFORSLAGET 
Reguleringsplanen endrer kun 
plassering av adkomst inn på S5. Øvrige 
føringer for S5 i reguleringsplan for 
Øyer sentrum (201102) legges inn som 
bestemmelser, siden nyere plan 
erstatter elder plan for et konkret 
område dersom ikke annet er 
ettertrykkelig bestemt. Dagens bruk til 
parkeringsplass videreføres. 
 
 

Arealutnyttelse 
Arealutnyttelsen videreføres med BYA 50 %, men det åpnes i bestemmelsene for at 
utnyttelsesgraden kan økes til inntil 75 % BYA. Dette er sammenfallende med dagens 
bestemmelser for området. Det er krav om ytterligere detaljplan dersom S5 skal 
videreutvikles utover dagens bruk til parkering. Det åpnes for at detaljreguleringsplan kan 
frafalles i gitte tilfeller etter en konkret vurdering. Dette er også sammenfallende med 
bestemmelsene i reguleringsplan for Øyer sentrum. 
 
Trafikksikkerhet 
Ved å flytte adkomsten inn til området vekk fra forretningsinngangen vil det bli en langt 
sikrere løsning for myke trafikanter som ankommer området til fots eller med sykkel. 
Siktlinjer er ivaretatt. Ved å forskyve adkomsten sørover, så vil det også bli mer oversiktlig 
mht. avkjøringen til forretningsområdet på motsatt side av Kongsvegen.  
 
ROS-analyse 
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse, mottatt 9.5.2019. Ut fra analysen 
er det avdekket risiko mht. trafikkuhell og flom i Lågen.  

 Ikke overholdt vikeplikt – lav fart og oversiktlig kryss gjør at konsekvensene er små. 
 Ulykke med gående/syklende inne på parkeringsområdet – bedre avstand fra 

forretningsinngang til adkomst vil gjøre at området blir sikrer å ferdes i for myke 
trafikanter. 

 Aktsomhetsområde for flom i Lågen – arealbruken er parkeringsplass. Dersom det blir 
flom som truer arealene, vil en evakuering av biler bli gjort og området avstengt. 

 
INNKOMNE MERKNADER 
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Det er innkommet tre merknader: 
1. Oppland fylkeskommune 

«Endringen omfatter en flytting av atkomstveg, som vil gi en bedre løsning med 
hensyn til dagens næringsbygg, avkjørsler på Kongsvegen og beboere i området. Det 
er særlig viktig at de myke trafikantene hensyntas ved flytting av avkjørsel. Det går en 
gang-/sykkelveg langs Kongsvegen i dag, og det må her vektlegges en trafikksikker 
kryssing av planlagte nye atkomstveger.» 
 
 

2. Fylkesmannen i Innlandet 
 

 
 

3. Statens vegvesen 
 

 
 
Vurdering 

Aktsomhetsområde for flom: 
Rådmannen har ikke sendt 
planforslaget til NVE i 
høringsperioden. Dette er begrunnet 
med at området ikke kan ansees å 
være berørt av flomstørrelse i Lågen 
under en 200-års flom. Det er i NVE-
atlas angitt at Lågens bredd vest for 
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Cirkle K ligger på 173 moh. Kiwi-tomtas parkeringsareal ligger på 186 moh. Det er derfor en 
høydeforskjell på 13 meter fra Lågen til planområdet. 200-års flom i Lågen er estimert til en 
vannstandsøkning på 8 m. Det er derfor sannsynlig at planområdet ikke blir rammet av vann i 
en 200-års flomsituasjon. 
 
Videre mener rådmannen det ikke er sannsynlig at Lågen vil kunne ta nytt løp oppstøms 
Strømshuguet og ramme planområdet. Planområdet ligger over flomnivå.  
 
Øvrige innkomne merknader er av en slik art at planforslaget kan godkjennes uten at det 
gjøres endringer i plangrunnlaget. Planforslaget viderefører de bestemmelser som gjelder 
området S5 i reguleringsplan for Øyer sentrum (201102). Når det i tillegg inntas bestemmelse 
om at det må til en ny detaljregulering for å endre dagens bruk av området (parkering), er 
det ivaretatt at utviklingen av området styres gjennom en reguleringsplan. Rådmannen har 
funnet å presisere at det kun er tiltak som endrer arealets bruk fra dagens formål som utløser 
reguleringsplankrav. Dette er presisert i pkt. 2.1 a. 
 
Ved å sette krav til en helhetlig illustrasjonsplan for opparbeidelse av parkeringsplasser, så vil 
dette sikre området for en mer planmessig kjøring og parkering. Hovedgrepet med 
planarbeidet minsker risiko for trafikkuhell ved inngangspartiet til forretningsbygget, men 
den generelle risikoen for påkjørsler vil være til stede i hele planområdet. Det er derfor 
meget viktig at plassen opparbeides etter en godkjent illustrasjonsplan. Denne må innsendes 
samtidig med søknad om tiltak for å flytte dagens adkomst. Videre må det være 
opparbeidelse i tråd med denne før adkomsten kan tas i bruk.  
 
Ut over dette er planforslaget sammenfallende med de bestemmelser som er aktuelle for S5 
i reguleringsplan for Øyer sentrum. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Granrudtorget, med plankart datert 9.5.2019 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 30.9.2019.  
 
 
Planutvalgets innstilling vil bli ettersendt etter behandlingen i Planutvalget 22.10.2019. 
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE - GNR 98 
BNR 1 - GJØDSELBEHOLDER 
 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: GBNR 098/001  
Arkivsaksnr.: 09/566     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
119/19 Kommunestyret 24.10.2019 
 
Vedlegg: 

- Klage på vedtak, 20.09.19 
- Avslag på søknad om endring av gitt tillatelse, 29.08.19 
- Forhåndsvarsel – omgjøring av vedtak, 30.09.19 
- Uttalelse til forhåndsvarsel, 11.10.19 
- Omgjøring av vedtak, 16.10.19 

 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune fattet vedtak om avslag på søknad om endring av gitt plassering den 
29.08.19. Kommunen mottok en klage på vedtaket den 20.09.19. Klagen er fremsatt rettidig.  
 
Øyer kommune har tatt stilling til anførsler i klagen, og finner ikke klagen begrunnet jf. 
forvaltningsloven § 33 annet ledd. Klagen sendes til Fylkesmannen i Innlandet som er 
klageinstans jf. pbl. § 1-9 femte ledd.  
 
 
Saksutredning: 
 

 Ferdigattest 
 

Klager anfører at kommunen ikke har rettslig grunnlag for å gi avslag på søknad da det er gitt 
ferdigattest, uten at man først må gå veien om omgjøring. 
 
Kommunen anså det som naturlig å ta stilling til søknad om endring av gitt tillatelse før en 
evt. omgjøring av ferdigattest. En omgjøring av ferdigattest ville bero på utfallet av 
behandlingen av søknaden. Kommunen sendte et forhåndsvarsel om omgjøring den 
30.09.19, og vedtak om omgjøring ble fattet den 16.10.19.  
 
I klagen anføres at det verken er grunnlag for å anse ferdigattesten som nullitet eller omgjøre 
vedtaket. Kommunen er uenig i anførselen, og viser i helhet til vurderingene gitt i vedtak om 
omgjøring. Anførsler ang. ferdigattest og kommunens omgjøringsadgang blir derfor ikke 
kommentert ytterligere. Forhåndsvarslet, uttalelsen og omgjøringsvedtaket er vedlagt.  
 
 

 Vilkår gitt i tillatelse – forholdsmessighet 
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I klagen anføres at kommunen ikke har rettslig hjemmel til å oppstille vilkår i tillatelse om at 
det må monteres tett lokk, tett takduk eller biogassanlegg. Det anføres at vilkårene ikke 
oppfyller kravet til forholdsmessighet.  
 
Øyer kommune har gitt et avslag på søknad om endring av plassering av tiltak. Dette betyr at 
gjødsellageret som allerede er oppført, må flyttes. Kommunen gir klager en mulighet til å la 
gjødsellageret stå, men han må da utføre ett at nevnte tiltak.  
 
Øyer kommune tok stilling til om vilkårene som ble gitt i en evt. tillatelse er forholdsmessige. 
Følgende fremgår av vedtaket; 

«Øyer kommune mener at vilkår gitt i forbindelse med godkjenning av 
gjødselkummen om å bygge biogassanlegg, tett tak (duk) eller lokk ikke er 
uforholdsmessig tyngende, da det er et alternativ til å rive og bygge en ny 
gjødselkum med en annen plassering. Kommunen mener videre at det er saklig 
sammenheng mellom hjemmelsloven og med det begunstigende vedtaket. Gitte 
vilkår vil redusere lukten fra gjødselkummen, og dagens plassering vil ikke lenger 
medføre kvalifiserte ulemper for naboer. Vilkårene er i samsvar med lovens formål 
og hensyn til omgivelsene.» 

Øyer kommune mener at kravet til forholdsmessighet er oppfylt.. Kommunen har aldri 
godkjent dagens plassering, og den må i utgangpunktet rives. Vilkårene gitt i en evt. tillatelse 
vil kun bli aktuell dersom klager velger dette alternativet selv. Kommunen kan ikke pålegge 
tiltak som er mer kostbare enn nødvendig, og dersom klager ser at det er mindre kostbart å 
flytte gjødsellageret, vil dette være mer hensiktsmessig. Det er klager sitt ansvar å finne ut 
hva det koster å flytte gjødselkummen i forhold til hva det vil koste å utføre de tiltak som 
nevnt i vedtaket. Øyer kommune har tatt kontakt med leverandøren av gjødsellageret, som 
forteller oss at den ikke kan flyttes og monteres opp på nytt et annet sted. Kommunen 
ønsket derfor å gi klager en anledning til å la gjødsellageret stå på gitte vilkår.   
 
I klagen pkt. 4 (side 4) viser klager til forholdsmessighetsvurderingen som ble foretatt av 
Fylkesmannen i vedtak av 01.09.2015. Dette er en forholdsmessighetsvurdering som ble 
foretatt i forbindelse med en vurdering av pålegg etter folkehelseloven. Den kan ikke 
anvendes i forholdsmessighetsvurderingen av vilkår gitt i tillatelse med hjemmel i pbl. og 
gjødselvareforskriften.  
 
Dersom Fylkesmannen i Innlandet kommer frem til at vilkår gitt i tillatelse er 
uforholdsmessig, vil det eneste alternativet for Holmen være å rive gjødsellageret.  
 
 

 Kommunestyret den 28.11.13 
 

I klagen vises det til administrasjonens uttalelse i sak 69/13 i kommunestyret den 28.11.13. 
Administrasjonen skrev da at flyttingen var av mindre vesentlig i forhold til luktproblemer. 
Sak 69/13 omhandlet om pålegg etter folkehelseloven § 14, og disse sakene må ikke blandes 
sammen.  
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Endringer i en byggesak skal nabovarsles, og naboene har anledning til å gi merknader. 
Kommunen skal vurderes disse merknadene. Det faktum at naboene ikke hadde merknader 
til den opprinnelige plasseringen, betyr ikke at de er avskåret til å gi merknader ved en 
endring. Faktum i 2009 var annerledes enn i dag, og kommunen må benytte dagens faktum 
ved behandling av søknaden. Som det fremgår av merknadene til enkelte naboer fremgår det 
klart hvorfor de ikke ga merknader ved den opprinnelige plasseringen. Det faktum at Holmen 
aldri startet med storfe og Holmens lovnader til naboene om han skulle etablere en 
vegetasjonsskjerm mellom naboer og gjødsellager, samt at naboene ikke ville bli plaget med 
lukt fra gjødsellageret, var bakgrunnen for at naboene ikke ga merknader i 2009. 
Kommunens forutsetning for å ta stilling til dagens plassering er også annerledes enn den 
opprinnelige plasseringen. I dag foreligger det nabomerknader fra 13 naboer, Holmens 
landbruksdrift med kun svineproduksjon og nesten 10 år med klager på lukt fra naboer, som 
utgjør vurderingsgrunnlaget til kommunen.  
 
Ved behandling av søknad om plassering må kommunen ta stiling til pbl. § 29-4 og 
gjødselvareforskriften § 18. Uttalelsene fra administrasjonen i sak 69/13 forandrer ikke 
vurderingene og det rettslige grunnlaget for avslag på søknad i vedtak den 29.08.19.  
 
 

 Luktreduserende tiltak  
 

I klagen anføres at Holmen har foretatt flere luktreduserende tiltak og at han i fremtiden vil 
benytte halm og micronox i gjødsellageret.   
 
Gjødsellageret ble tatt i bruk i 2011. Holmen benyttet myserester fra Tine som fôr frem til 
2013. Det er klart at dette tiltaket forverret lukten. Kommunen mener uansett at et åpent 
gjødsellager av denne størrelse med innhold av svinegjødsel ikke er forsvarlig å godkjenne 26 
meter fra nærmeste nabo. Selv om tilstanden er noe bedre etter at Holmen sluttet 
mysefôring i 2013, betyr det ikke at tilstanden holdbar i dag. Holmens tiltak med å slutte med 
mysefôring har ikke tilstrekkelig effekt iht. luktproblemer for de nærmeste naboene.  
 
Holmen anfører at han har foretatt en rekke luktreduserende tiltak fra 2014 etter dialog med 
Molab AS. Kommunen har mottatt flere klager på lukt siden 2014 og frem til i dag (senest 
27.08.19), og tiltakene er ikke tilstrekkelige og gode nok for å kunne godkjenne en tillatelse 
til dagens plassering.  
 
I klagen anføres at Glør har anbefalt Holmen å benytte micronox. Øyer kommune tok kontakt 
med Glør (Roverudmyra Miljøpark - GLØR iks) per telefon den 11.10.19. Kommunen snakket 
med Tommy Nesbakk som er ansatt som kjemiker hos Glør. Han forteller at Glør ikke kan gå 
god for at micronox vil fjerne lukt fra et gjødsellager, og at produktet ikke fjerner lukt i sin 
helhet. Holmen har heller ikke gitt kommunen noen form for dokumentasjon på at dette 
produktet vil løse luktproblemet.  
 
Angående tiltak om halm viser kommunen i helhet til vurderingen som ble foretatt i 
vedtaket;  

«Selv om det foreligger andre tiltak som kan redusere lukten noe, mener 
kommunen at nevnte tiltak er de eneste alternativer som vil reduserer lukten i så 
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stor grad at det er forsvarlig å godkjenne en gjødselkum (32 meter i diameter) med 
svinegjødsel 26 meter nær nabobebyggelse. Andre tiltak har bare en viss effekt. 
Videre ønsker kommunen å påpeke at nevnte tiltak er bedre egnet med tanke på en 
langsiktig og varig effekt. Det kan her nevnes at du ønsket å benytte halm som 
tiltak, men pga. sommeren i fjor hadde han ikke anledning til å legge på halm 
grunnet det tørre klima. I tillegg har naboer kommentert at halmen ikke hadde slik 
effekt som du og Fylkesmannen antok.» 
 
«Øyer kommune var på en ny befaring den 21.05.2019. Under befaringen gjorde 
samtlige naboer som var tilstede rede for at Holmen ikke har iverksatt tiltak 
sommeren 2018, og at lukta var sterk og plagsom fra april til september-oktober 
2018. Halmen som ble lagt på i 2017 hadde en kortvarig virkning pga. regn, fylling, 
tømming og røring av gjødsla i kummen.» 

Halm har vist seg å ikke ha tilstrekkelig og god nok effekt. Holmen har hatt anledning til å 
forsøke halm siden 2015, og han har ikke klart å utføre dette på en tilfredsstillende måte. De 
årene han har hatt tilgang til halm, har det også vært luktproblemer.  
 
Den korte avstanden fra nærmeste nabo til gjødsellageret tilsier at det behov for 
permanente og effektive tiltak som begrenser lukta i så stor grad at det er forsvarlig å kunne 
godkjenne plasseringen iht. pbl. § 29-4 og gjødselvareforskriften § 18. Øyer kommune mener 
at det på tide å finne tiltak som faktisk vil fungere. Holmen har hatt 10 år på seg til å finne en 
løsning på problemet, og han har ikke en gang klart på å oppfylle vilkåret som ble gitt i den 
opprinnelige søknaden med å plante en vegetasjonsskjerm mellom gjødsellageret og naboer. 
Naboene har levd med intense luktplager i snart 10 år, og kommunen kan ikke lenger tillate 
at Holmen forsøker nye tiltak som ikke har en tilstrekkelig dokumentert effekt.  
 
 

 Andre tiltak enn tett lokk, takduk eller biogassanlegg 
 

Kommunen vil kunne godkjenne andre tiltak dersom Holmen klarer å fremlegge 
dokumentasjon på at andre tiltak vil oppnå like god eller bedre effekt som tett lokk, takduk 
eller biogassanlegg ang. lukt. Øyer kommune har per i dag ikke klart å finne andre tiltak som 
vil ha like god effekt eller bedre. Kommunen viser til krav til dokumentasjon gitt i vedtak; «du 
skal innhente nødvendig dokumentasjon fra fagkyndige som skal vurdere om det tiltaket du 
velger er tilstrekkelig for å redusere lukten betraktelig, jf. SAK10 § 5-4 tredje ledd bokstav g.»  
 
Dersom Holmen velger å utføre tiltak som ikke gir god nok effekt, vil en evt. tillatelse trekkes 
tilbake, og gjødsellageret må rives.  
 
 

 Naboer 
 
I klagen anføres at det er flere naboer som ikke lenger er plaget med lukt i 2014 etter at 
Holmen foretok luktreduserende tiltak i 2013.  
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Holmen viser blant annet til naboene Eva Haugen, Kristin Weiseth og Henning B. Bruvang.  
Den blå markeringen viser eiendommen til Henning B. Bruvang som bor i Kjørkjebakken 7, 
2635 Tretten. Luftlinje fra huset til Bruvang til enden av gjødsellageret er 568.4 meter.  
Den røde markeringen viser eiendommen til Eva Haugen som bor i Øvre gate 15, 2635 
Tretten. Avstanden mellom boligen til Haugen og enden av gjødsellageret et 287 meter.  
Den svarte markeringen viser eiendommen til Kristin Weiseth som bor i Øvre gate 18, 2635 
Tretten. Fra Weiseths bolig til enden av gjødsellageret er 227.42 meter i luftlinje. Boligen til 
Weiseth ligger på kote 226-227, og terrassen ligger på kote 225 «på baksiden» av 
gjødsellageret.  
 
Det er en større avstand fra gjødsellageret til disse tre naboer enn samtlige naboer som har 
levert merknader og sendt inn klager til kommunen. Bruvang, Haugen og Weiseth skriver i 
juni 2014 at de har merket endringer etter at Holmen sluttet med mysefôring. Det er klart at 
mysefôring medfører at lukten forverrer seg. At disse naboene ikke lenger er så plaget med 
lukten vil derfor være naturlig, tatt i betraktning avstanden fra boligene og gjødsellageret. 
Boligen til Weiseth, som er nærmest plassert av disse, har en avstand på 227.42 meter og 
boligen ligger ca. 42 høydemeter lavere en gjødsellageret. Disse faktorene tilsier at det vil 
være en mindre lukt ved boligen til Weiseth sammenlignet med f.eks.  Knut Thomas 
Graneruds bolig, som er nærmeste nabo.  
 
Kommunen anser det som fordelaktig at tiltak med mysefôring har opphørt slik at det er 
færre i område som ikke blir påvirket av lukt. Allikevel er gjødselkummen plassert kort 
avstand fra flere naboer som har et større problem med lukten, og det dette som er 
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avgjørende for at kommunen ga avslag på søknad om endret plassering. Kommunen viser i 
helhet til vurderingene som er foretatt i vedtaket om avslag fattet den 29.08.19. 
 

 
 
Holmen viser også til lukttilstanden for naboene som bor i Sør-Trettenvegen 162 og 168 ble 
bedre i 2014. I bildet ovenfor har kommunen satt blå ringer rundt eiendommen til naboene. I 
følge klager skrev naboene i 2014 at de kjenner svært lite lukt.  Som nevnt fôret Holmen dyra 
med myserester fra TINE i en periode, som medførte at lukta ble enda mer intens. Disse 
naboene bor lenger unna, og det vil også her være naturlig at det luktet mindre etter at 
Holmen sluttet med mysefôring. Det er ca. 205 meter fra enden av gjødsellageret til bolig på 
Sør-Trettenvegen 162, og høydeforskjellen er 49 meter.  
 
Øyer kommune har mottatt klager fra de nærmeste naboene, og det avgjørende i denne 
saken er hvordan lukta påvirker disse eiendommen, og ikke eiendommer som ligger lenger 
ifra. Terrenget og avstanden fra gjødsellageret til Sør-trettenvegen 162 og 168 kan ikke 
sammenlignes med terrenget og avstanden til de andre naboene.  
 
 

 Saksbehandlingsfeil og feil forståelse av regelverket  
 
- Molabs rapport 

Øyer kommune mener at Molabs rapport er relevant i vurderingen da den bygger på en 
datamodell (atmosfærisk spredningsmodell CALFPUFF v. 6.42) som kun tar stilling til lukt fra 
gjødselkummen. Modellen kartlegger lukt ut fra topografi, kummens dimensjon og innholdet 
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(svinegjødsel). Kommunen kan ikke se at Holmen har lagt om driften slik at denne rapporten 
ikke anses relevant lenger.  
 
Molabs rapport er et av mange momenter som tilsier at gjødsellageret utgjør kvalifiserte 
ulemper for naboer.  
 

- Skorpe 2019 
At det er dannet en skorpe i perioder i 2019 benekter ikke kommunen. Utgangspunktet er at 
gjødsel fra svin ikke danner en slik skorpe som gjødsel fra storfe. Følgende fremgår av en 
power point presentasjon som administrasjonen la frem i kommunestyremøte den 29.08.19, 
som svar på Holmens merknader til administrasjonens saksfremlegg datert 27.08.19 og 
29.08.19; 

- Ikke skorpe i dag (befart av Øyer kommune 28.08 samt tilbakemeldinger fra 
naboer 27.08 og 28.08)  

- Kommunen er usikker på om Holmen har blandet storfegjødsel i kummen eller 
det har blitt dannet et flytelag pga. bruk av kutterflis eller rotematerialer til gris 
(strø, halm, høy etc.). Det kan gå varmgang i topplaget som også kan medføre 
lukt (ammoniakkgass).  

- To naboer har rapportert til kommunen at det har vært en skorpe i sommer, 
men at denne forsvinner og at lukten blir like intens, brev datert 04.06.19 og 
16.06.19. Det er ikke en korrekt opplysning når Holmen anfører at det ikke vært 
luktplager fra kummen i 2019.  

- Skorpe er ikke en permanent løsning (omrøring, regn etc.)  
- Uansett er det den fysiske lukten som er problemet. Luktproblemene har pågått 

i snart 10 år, og kommunen har mottatt klager fra naboer siden 2012. Klagene 
er berettigede, og gjødselkummen med innhold medfører en sterk lukt og 
sjenanse for flere naboer. 

 
Naboene har fremdeles vært plaget med lukt fra gjødsellageret sommeren 2019. Selv om det 
vært en skorpe i perioder i 2019, ville ikke kommunen kommet til en annet resultat i vedtaket 
om avslag.  
 
 

- Ensidig og skjevt  
I klagen anføres at kommunens fremstilling av luktproblemene er ensidig og skjevt. 
 
Kommunen skal ta stilling til om det er forsvarlig å godkjenne en plassering av et åpent 
gjødsellager som benyttes til lagring av svinegjødsel 26 meter fra nærmeste bolig. 
Kommunen mener at det er opplagt at en slik godkjenning ikke bør gis. Forhold som 
væskeinnhold, værforhold, andel kutterflis, fôring, osv. vil værer faktorer som vil påvirke at 
lukten vil være bedre og verre enkelte dager.   
 
Kommunen har mottatt klager på lukt fra flere naboer fra 2012 og helt frem til i dag (klager er 
mottatt her 26.03.12, 12.03.13, 13.06.13, 07.06.17, 08.06.17, 03.02.19, 12.05.19, 29.05.19, 
04.06.19 og 27.08.19). Det fremgår av gjødselvareforskriften § 18 at kommunen skal vurdere 
plassering av gjødsellager slik at plasseringen ikke fører til luktproblemer. Det er helt opplagt 
at en gjødselkum av denne dimensjonen med innhold vil medfører luktproblemer for 
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nærmeste naboer. At det enkelte dager lukter mindre er naturlig. Klager viser til at det det 
var mindre lukt de dagene fylkesmannen og Morten M. Haugrom var på befaring. 
Kommunen anser forhold som væskeinnhold, værforhold, andel kutterflis, fôring, osv. og det 
faktum at det ble kjørt på store mengder med tørr halm er årsaken til at det luktet mindre 
disse dagene. De har imidlertid ikke vært på befaring dager der lukta er på sitt verste.  
 
Holmen har hatt nærmere 10 år til å til prøve ut tiltak som fungerer, uten at han har klart å 
gjøre tiltak som har gitt god nok effekt som har vist seg å være varig. De nærmeste naboene 
har hatt luktproblemer i 2019, og når Holmen ikke har klart å finne gode nok løsninger på 
nærmere 10 år, har kommunen liten tro på at han vil klare finne det i nærmeste fremtid. De 
enste løsningene kommunen vil kunne godkjenne er tett lokk, duk eller biogassanlegg da 
dette mest sannsynlig er gode nok tiltak som vil redusere lukten, evt. må gjødsellageret rives 
og settes opp et annet sted. Kommunen vil kunne godkjenne andre tiltak dersom Holmen 
klarer å fremlegge dokumentasjon på tiltak som vil oppnå like god eller bedre effekt en tett 
lokk, takduk eller biogassanlegg ang. lukt. Holmen har hatt anledning til å forsøke halm siden 
2015, og dette har vist seg og ikke være et godt nok tiltak.  
 
Kommunen ønsker å kommentere at det for oss er ukjent hvem Morten M. Haugrom er og 
hva slags bakgrunn han har. Vi er ikke mottatt dokumentasjon eller rapport fra befaringen.  
 
 

- Henvisning til gjødselvareforskriften  
I klagen anføres det at kommunen ikke har hjemmel til å bruke gjødselvareforskriften § 18 da 
bestemmelsen bare kan anvendes ved nyetablering av gjødselanlegg.  
 
Kommunen tok stilling til gjødselvareforskriften i § 18 ved søknaden med den første 
plasseringen av gjødsellageret. Da kommunen ble oppmerksom på at gjødsellageret ikke var 
plassert iht. opprinnelige godkjente tegninger, sa kommunen at det måtte sendes inn en 
endringssøknad. Ved en ny plassering av gjødsellageret må kommunen foreta en ny 
vurdering av § 18 i gjødselvareforskriften. Det faktum at gjødsellageret har stått i snart 10 år 
kan ikke tillegges vekt da kommunen aldri har gitt tillatelse til dagens plassering.  
 
Da kommunen tok stilling til søknad om endring av gitt tillatelse (plassering) den 29.08.09, 
var gjødselvareforskriften § 18 et forhold som måtte vurderes. Kommunen finner ikke 
anførselen begrunnet.  
 
 

 Oppsettende virkning  
 

Holmen ber om at klagen gis oppsettende virkning. Kommunen gir vedtaket utsatt 
iverksetting jf. forvaltningsloven § 42. Dersom Fylkesmannen i Innlandet stadfester 
kommunens vedtak, vil de nye fristene bli like lange som fristene gitt avslag på vedtak, og blir 
beregnet fra vedtakstidspunktet.   
 
Et pålegg om riving vil evt. bli vurdert når Fylkesmannen i Innlandet har behandlet klagen.  
 
Rådmannens forslag til beslutning: 
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 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 
Klagen med vedlegg sendes til Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans jf. plan- 
og bygningsloven § 1-9 femte ledd.  

 Klagen gis oppsettende virkning jf. forvaltningsloven § 42.   
 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Rådmann Juridisk rådgiver 
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FORURENSNING - SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL I LØYPETRASEER - HAFJELL 
ALPINSENTER AS 
 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: K24  
Arkivsaksnr.: 19/1633     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
121/19 Kommunestyret 24.10.2019 
 
 
Saksutredning: 
Rådmannens kommentarer til kommunestyremøte den 26.09.19 

Hafjell alpinsenter AS har spredt store mengder med husdyrgjødsel i utmark. Husdyrgjødsel 
anses som forurensning, og det er forbudt å forurense med mindre 
forurensningsmyndigheten gir tillatelse eller det er gitt unntak i lov eller forskrift.  

Dette er en av de alvorligste forurensningssakene vi har hatt i Øyer kommune. Det er viktig å 
reagere raskt på en slik sak, særlig med tanke på den etterforskningen politiet skal gjøre. Det 
er ikke kommunen sin jobb å foreta en full etterforskning av saken. Administrasjonen mener 
at de opplysningene som ligger til grunn for saken og lovenes formål og bestemmelser, gir 
kommunen tilstrekkelig grunnlag til å anmelde forholdet.  

I kommunestyret den 26.09.19 ble det blant annet uttalt at det finnes andre virkemidler 
kommunen kan benytte, og at saken bør løses igjennom en dialog med Hafjell alpinsenter. 
Det eneste virkemiddelet som kan benyttes i denne saken fremgår av forurensningsloven 
kapittel 10, og er delegert til politiet. Stortinget har vedtatt regler om hvordan brudd på 
loven og forskriften skal håndheves. Regler utarbeidet av et departement må følges opp og 
respekteres på lokalt nivå. Dette er en alvorlig forurensningssak; det er spredt 500 tonn med 
husdyrgjødsel i utmark, uten utslippstillatelse og i strid med forurensningsloven. En 
overtredelse som denne bør i høyeste grad tas på alvor av Øyer kommune.  

Øyer kommune tok kontakt med Fylkesmannen i Innlandet før det første saksfremlegget ble 
skrevet. Fylkesmannen i Innlandet ønsket ikke å uttale seg om forholdet, og mente at en slik 
forurensningssak skal avgjøres av kommunen. Det er kommunen som er 
forurensningsmyndighet, og det er kommunen sitt ansvar å sørge for at loven blir overholdt 
og respektert av innbyggerne. Dersom et slikt forhold ikke anmeldes, gir det signaler til 
innbyggerne om at overtredelser av forurensningsloven og tilhørende forskrifter som 
gjødselvareforskriften ikke får konsekvenser, noe som vil gi alvorlige følger. Vi risikerer at 
andre innbyggere og foretak ikke kommer til å respektere regelverket.  

Miljødirektoratet ga et sterkt uttrykk i en telefonsamtale med administrasjon om 
viktigheten av å følge opp forurensningssaker som denne.  
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Bakgrunn  
I sommer fikk Øyer kommune ved landbrukskontoret en melding om at det var spredt 
husdyrgjødsel i nyanlagte traséer og nedfartsløyper i Hafjell. Landbrukskontoret dro på en 
befaring den 02.07.19. Det var spredt husdyrgjødsel på et større område ovenfor 
Nysetervegen og helt opp til toppen av den nye 6-seterheisen, som ligger kort avstand fra 
værradaren på Hafjelltoppen. Det ble under befaringen ikke kartlagt det totale 
arealomfanget av spredningen. 
 
Det var spredt husdyrgjødsel på bar jord, uten at dette var jordarbeidet inn i jorda. I 
nedfartsløypene var det laget grøfter på tvers av fallet. Det var spredt husdyrgjødsel i 
grøftene. Det var spor etter graving av vann på jordoveflaten og i grøftene. Flere steder var 
det spor etter at jord og husdyrgjødsel hadde rent utover i terrenget.  
 
Landbrukskontoret har vært i kontakt med Hafjell alpinsenter AS (Tommy Viken) for å få en 
nærmere redegjørelse for hva som har skjedd. Etter flere henvendelser er det kommet fram 
at det er spredt ca. 525 m3 husdyrgjødsel på ca. 142 daa, noe som gir 3,7 m3/daa. Det var 
sådd, og ikke jordarbeidet. Kommunen ble opplyst om at hensikten med å spre husdyrgjødsel 
var for å få etablert grasdekke i traséer og nedfartsløyper der det var gravd.  
 

Mengden som er spredt samt størrelse på arealet er opplysninger gitt av Hafjell alpinsenter 
AS. Øyer kommune har vært på en befaring og tatt bilder. Kommunen har ikke målt opp 
arealet, og legger til grunn at opplysningene fra Hafjell alpinsenter AS er korrekte. Det er 
heller ikke grunn til å betvile at opplysningene gitt av Hafjell alpinsenter AS.  

 

Forurensningsloven  

Følgende fremgår av forurensningsloven § 7 første ledd; 

«Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning 
uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.» 

Hafjell Alpinsenter AS har bestilt over 500 tonn med husdyrgjødsel og har spredt eller bedt 
noen om å spre gjødsla i utmark. Husdyrgjødsel anses som forurensning jf. 
forurensningsloven § 6 første ledd bokstav 1. Husdyrgjødsel er et fast stoff som kan utgjøre 
en skade eller ulempe for miljøet dersom det for eksempel spres i naturen og påvirker flora 
eller spres i bekker eller vassdrag til drikkevannskilder.  

Forurensningen er ikke omfattet av unntakene gitt i forurensningsloven §§ 8 eller 9. Hafjell 
alpinsenter har ikke søkt om utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11. Forurensningen 
utgjør en overtredelse av forurensningsloven § 7 første ledd. 

Gjødsla er for lengst spredt ned i bakken og avrent, og det er derfor ikke mulig å iverksette 
tiltak for å rette forholdet. Den eneste sanksjonen som er aktuell er straffeansvar for 
forurensning jf. forurensningsloven § 78 første ledd bokstav a. Bestemmelsen er delegert til 
politiet, og Øyer kommune må derfor anmelde forholdet.  

 



  Sak 121/19 

 Side 35 av 45   

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, heretter forkortet gjødselvareforskriften  

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har i sine uttalelser gjort det klart at 
forurensningsloven bør brukes som rettslig grunnlag, og at gjødselvareforskriften i hovedsak 
er rettet mot gårdbrukere i sin landbruksvirksomhet. Hafjell alpinsenter er et foretak som 
ikke driver med landbruk og gjødsla er ikke spredt i tilknytning til landbruksvirksomhet. Det 
fremgår av forurensningsloven § 8 første ledd nr. 1 at plikten til å unngå forurensning ikke 
gjelder vanlig forurensning fra jordbruk mv. Siden Hafjell alpinsenter ikke har spredt gjødsel i 
tilknytning til landbruksvirksomhet, er unntaket i § 8 første ledd nr. 1 ikke relevant i denne 
saken.   

Bruk og spredning av husdyrgjødsel er strengt regulert i gjødselvareforskriften og i forskrift 
om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Det er for eksempel slik at gjødsla 
ikke må spres i utmark og nærmere bekker og vassdrag enn 2 meter. Det skal også spres i 
henhold til gjødslingsplan, jordprøver og forventa bortført næringsstoff med avling. 
Gjødselvareforskriften setter begrensninger for spredning av husdyrgjødsel, og selv om det 
ikke er spredt gjødsel i tilknytning til landbruksvirksomhet, bør forurensningens alvorlighet 
tolkes i lys av gjødselvareforskriften.  

 

Forurensningens omgang, fare for skade og ulemper   

Rådmannen mener at overtredelsen er alvorlig ut fra mengden som er spredt, 
arealomfanget, at det er spredt i utmark, helling på arealet, høyde over havet og mulige 
konsekvenser av forurensningen. Hafjell alpinsenter AS har spredt husdyrgjødsel på ca. 142 
daa. Det store arealet og hellingen på arealet medfører at det er en stor fare for avrenning til 
blant annet vassdrag, vannkilder og annen vegetasjon. Dette kan medføre store 
konsekvenser, blant annet forurensning av drikkevannskilder, ubalanse og konsekvenser for 
vegetasjonen i området og økt næringsstofftilførsel til vassdrag. Videre er området mye 
brukt til friluftsliv, og spredning i utmark kan få uheldige konsekvenser for de som benytter 
dette området (eksempelvis helserisiko og hygieneforhold). Arealets høyde over havet tilsier 
at det er lavere næringsopptak i vegetasjonen rundt. Dette er problematisk med tanke den 
store mengden som er spredt.  

Mengde husdyrgjødsel som er spredt tilsvarer nesten en vanlig gjødsling av eng til første 
slått. Om det blir spredt på eng, vil det være planter som tar opp næringsstoffene i gjødsla i 
takt med næringsbehovet. Dersom det blir spredt i åpen åker, skal husdyrgjødsla 
jordarbeides inn i jorda. I begge tilfeller spres husdyrgjødsla på produktiv jord der 
plantevekst tar opp næringsstoffene, og de blir bortført med avling. I dette tilfelle er det 
spredt gjødsel på et areal som stort sett består av uproduktiv jord. Dette betyr at faren for 
avrenning av næringsstoffer er stor, og mye større enn spredning av husdyrgjødsel på 
fulldyrket mark. Det er også alvorlig at husdyrgjødsla ikke ble nedmoldet (arbeidet inn i jorda 
ved harving eller pløying), og at den dermed ble liggende på overflaten. For eksempel er det 
krav i gjødselvareforskriften § 24 nr. 3 at husdyrgjødsel spredt på åpen åker skal nedmoldes 
innen 18 timer. Dette er ikke gjort, og heller ikke forsøk på dette.  
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For gårdbrukere er det ikke tillatt å spre husdyrgjødsel i utmark. Utmarksareal er areal som 
ikke oppfyller kravene til å være fulldyrket mark, overflatedyrket mark eller innmarksbeite. 
Øyer kommune ved landbrukskontoret mener at arealet som det er spredt husdyrgjødsel på 
er å regne som utmarksareal.  

Hafjell alpinsenter AS skriver til kommunen at de har spredt husdyrgjødsel for å få raskere 
revegetasjon. De ønsket at løypene skulle bli grønnere på kort tid. Kommunen ser at 
hensikten med å revegetere raskt er bra for å hindre erosjon, men kommunen anser det som 
særdeles kritikkverdig at man sprer så store mengder med husdyrgjødsel (forurensning) i 
utmark uten å undersøke om dette er tillatt. Rådmannen vil presisere at et forhold blir ikke 
lovlig selv om intensjon er god. Bruk av husdyrgjødsel gir trolig raskere revegetasjon, men slik 
det er gjort i dette tilfelle representerer det en vesentlig forurensningsfare.  

Det fremgår av forurensningsloven § 1 at formålet er «å verne det ytre med miljø mot 
forurensning og å redusere eksisterende forurensning… Loven skal forsikre en forsvarlig 
miljøkvalitet, slik at forurensninger… ikke fører til helseskade, går ut over trivsel eller skader 
naturens evne til produksjon og selvfornyelse». Gjødselvareforskriftens formål jf. § 1 er å 
«forebygge forurensningsmessige, helsemessige og hygieniske ulemper ved tilvirkning, 
lagring og bruk av gjødselvarer, mv. av organisk opphav og legge til rette for at disse 
produkter kan utnyttes som en ressurs. Forskriften skal også bidra til en miljøforsvarlig 
forvaltning av jordsmonnet og ivareta hensynet til biologisk mangfold.» Forurensningslovens 
og gjødselvareforskriftens formål tilsier at denne saken må sendes til politiet for videre 
oppfølging. Videre fremgår av forarbeidene til forurensningsloven at overtredelser bør 
medføre straff, og lovgiver viser særlig til allmenn- og individualpreventive hensyn. 

Konklusjon 

Øyer kommune mener at mulige konsekvenser samt omfanget av forurensningen er så 
alvorlig at saken må sendes til politiet for videre oppfølging. 

 

Forskjellsbehandling 

Kommunen gir gårdbrukere som ikke overholder bestemmelsene gitt i gjødselvareforskriften 
en reduksjon i produksjonstilskuddet som en reaksjon. Øyer kommune utøver 
forskjellsbehandling blant sine innbyggere dersom denne forurensningssaken ikke anmeldes, 
sammenlignet med gårdbrukere som får straff for langt mindre alvorlige overtredelser. 
Videre er det viktig at forurensningsloven og gjødselvareforskriften håndheves likt i hele 
Norge. Dersom alvorlig forurensning medfører politianmeldelser i kun enkelte kommuner, 
medfører dette forskjellsbehandling blant landets borgere.  

 

Utslippstillatelse  

For at spredning av husdyrgjødsla skulle vært lovlig, måtte Hafjell alpinsenter søkt om 
utslippstillatelse jf. forurensningsloven § 11.  
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Forurensningsmyndigheten ville da sendt saken over til landbrukskontoret for å få en 
landbruksfaglig vurdering. Landbrukskontoret ville bedt om en gjødslingsplan som baserer 
seg på jordanalyser, forventet kultur på arealet og forventet avlingsnivå. En gjødslingsplan 
må utarbeides av en med faglig kompetanse, for eksempel norsk landbruksrådgivning, eller 
ved bruk av tilfredsstillende planleggingsverktøy. Reglene rundt gjødselplanlegging er 
regulert i forskrift om gjødselplanlegging. Forurensningsmyndigheten ville ved en søknad om 
utslippstillatelse hatt mulighet til å stille vilkår i tillatelse etter blant annet gjødslingsplan og 
anbefaling fra landbrukskontoret, jf. forurensningsloven § 16.  

 

 
Kartet viser flyfoto over området. Administrasjonen ha markert med rødt der det er spredt 
husdyrgjødsel.  
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Rådmannens forslag til beslutning: 
 

 Øyer kommune anmelder Hafjell alpinsenter AS for overtredelse av 
forurensningsloven § 7 første ledd. Saken med vedlegg sendes til politiet for videre 
oppfølging etter forurensningsloven § 78.  

 
 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Rådmann Juridisk rådgiver 
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SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FORSKRIFT OM GODTGJØRING, 
UTGIFTSDEKNING MM FOR FOLKEVALGTE I ØYER KOMMUNE - HØRING 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/541     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
120/19 Kommunestyret 24.10.2019 
 
Vedlegg: 
Forskrift om godtgjøring, utgiftsdekning mm for folkevalgte i Øyer kommune, bearbeidet 
etter K-sak 88/19, møte 26.09.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Någjeldende reglement for utgiftsdekning/godtgjøringer for folkevalgte, punkt 4 i politisk 

reglementshefte Øyer kommune  
 KS sin veileder: Økonomiske vilkår for folkevalgte 
 K-sak 80/19, møte 29.08.2019 – Saksutvalg for politisk organisering mm: Første 

delrapport, tema 2 – Politisk organisering.  
 
Sammendrag: 
Saksutvalget for politisk organisering mm legger utkast til forskrift om godtgjøring, 
utgiftsdekning mm fram for kommunestyret. Forskriften vedtas i kommunestyrets møte 
24.10.2019. Endelig vedtak 28.11.2019 etter høringsperioden. Forskriften trer i kraft fra 
31.10.2019 og gjelder for valgperioden 2019 - 2023. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
I henhold til kommunelovens LOV-2018-06-22-83 § 8.4 skal godtgjøringer til folkevalgte 
reguleres gjennom forskrift. For å få forskriften formelt på plass til konstitueringen av nytt 
kommunestyre har saksutvalget for politisk organisering mm (SU) tatt denne delen ut av det 
politiske reglementsheftet, og prioritert arbeidet med utkast til forskrift. Kommunestyret 
vedtok imidlertid å sende saken tilbake til saksutvalget for bearbeiding og videre behandling. 
Bearbeidet versjon legges nå fram for kommunestyret.   
 
Arbeidet med forskriften 
Som følge av forskriftsfestingen av dette temaet er strukturen på forskriften noe annerledes 
enn dagens reglement. Innholdet er oppdatert etter vedtak om ny politisk organisering. 
Satser er justert, tilnærmet i samsvar med pris- og lønnsvekst i perioden fra forrige justering. 
SU har benyttet seg av KS sin veileder «Økonomiske vilkår for folkevalgte» i arbeidet med 
forskriften.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Innholdet i forskriften gir ingen administrative konsekvenser, administrasjonens oppfølging 
blir tilnærmet lik dagens situasjon.  
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Det er vanskelig å forutse de økonomiske konsekvensene av forslag til forskrift. Det er færre 
kommunestyremedlemmer, men samtlige sitter i et utvalg, i tillegg til i kommunestyret. 
Dette gir økt fast godtgjøring på 4 % av ordførerens godtgjøring, ca kr 55.000 pr år i økt 
utgift. Antallet utbetalinger av variabel møtegodtgjøring er beregnet å gå noe ned, 
nedgangen er beregnet å tilsvare økte utgifter som følge av økt sats pr møte.  Med flere 
møter på dagtid forventes en økning av utgiftene til tapt arbeidsfortjeneste. Dersom det 
legges til grunn at omfanget av utbetalinger av tapt arbeidsfortjeneste blir på samme nivå 
som i 2018, vil en økning av satsene for dokumentert og udokumentert tap på ca 14 % gi en 
utgiftsvekst på ca kr 30.000. Samlet sett gir dette en merutgift på ca kr 85.000 pr år.     
 
Vurdering: 
SU mener utkast til forskrift regulerer på en god måte de godtgjøringer Øyer kommunes 
folkevalgte bør motta for sin innsats. Variasjonen i den faste godtgjøringen speiler de ulike 
vervenes arbeidsbelastning. Gjennom den variable møtegodtgjøringen dekkes forberedelser 
til møter, deltakelse i møtene mm. I § 7 i forskriften reguleres andre arbeidsvilkår. 
Erstatningen for tap i arbeidsinntekt mv gjør at det bare i spesielle tilfelle vil være folkevalgte 
som lider økonomisk tap.  
 
Ordfører sine økonomiske interesser er godt ivaretatt ved innmelding i den ordinære 
tjenestepensjonsordningen for ansatte, ved å ha samme rett til sykepenger og ytelser ved 
yrkesskade som ansatte i kommunen og gjennom reglene om ettergodtgjøring.  
 
Rådmannens kommentar: 
Saksutvalget foreslår i § 6.1 at ordføreren omfattes av den ordinære 
tjenestepensjonsordningen for de ansatte. Dette er et godt forslag som rådmannen støtter 
og som er vanlig i de aller fleste kommunene og som har vært praktisert i Øyer de siste 
valgperiodene. 
 
Kommunestyret vedtok i K-sak 16/14, møte 27.03.2014, at ordføreren skal være innmeldt i 
pensjonsordningen for folkevalgte etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter 
(Folkevalgtordningen). Ordføreren for perioden 2011 – 2015 ble overført fra 
Folkevalgtordningen til den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte 
(Fellesordningen) 01.01.2014. Det ble ikke foretatt noen endringer i tilknytningen for 
vedkommende etter K-sak 16/14. Denne ordningen ble videreført for ny ordfører, Brit 
Kramprud Lundgård, fra 2015 og ut perioden. Prinsipielt burde endringen blitt lagt fram som 
egen sak for kommunestyret. Det er likevel en fornuftig endring fordi fellesordningen 
(tjenestepensjonsordningen for tilsatte) er rimeligere for kommunen og en bedre ordning for 
ordfører.  
 
Rådmannen slutter seg til saksutvalgets øvrige vurderinger og forslag til vedtak.  
  
 
Saksutvalgets forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar å sende forskrift om godtgjøring, utgiftsdekning mm for 

folkevalgte i Øyer kommune på høring. Forskriften vedtas i kommunestyrets møte 
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24.10.2019. Endelig vedtak 28.11.2019 etter høringsperioden. Forskriften trer i kraft fra 
31.10.2019 og gjelder for valgperioden 2019 - 2023. 

2. Kommunestyret tar til etterretning at ordfører for valgperioden 2015 – 2019 er innmeldt i 
den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte.  

 
 
 
 
Brit K. Lundgård  
Leder av saksutvalget 
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SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: POLITISK REGLEMENTSHEFTE 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1803     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
122/19 Kommunestyret 24.10.2019 
 
 
Vedlegg: 
Reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 2023 Øyer kommune, datert 
17.10.2019 (Lenke-tilknytninger ferdigstilles etter politisk behandling). 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 K-sak 80/19 (møte 29.08.19): Saksutvalg for politisk organisering mm: Første delrapport, 

tema 2 – Politisk organisering 
 K-sak 63/18 (møte 21.06.2018): Saksutvalg for politisk organisering mm: Antall 

medlemmer i kommunestyret  
 K-sak 22/18 (møte 22.03.2018): Saksutvalg for politisk organisering mm: Første 

delrapport – antall medlemmer i kommunestyret og politisk organisering. 
Kommunestyret utsatte saken. 

 K-sak 69/17 (møte 28.09.17): Evaluering og vurdering av politisk organisering – 
opprettelse av saksutvalg. 

 K-sak 58/14 (møte 19.06.14): Ny kommunestyreperiode: Politisk styringsstruktur og antall 
representanter i kommunestyret 

 Diverse kommunestyresaker: Avklaring av deler av dagens politiske organisering 
 
Sammendrag: 
Saksutvalget rår kommunestyret til å vedta reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte 
organer 2019 – 2023. Nytt kommunestyre tar stilling til saken etter at det har vedtatt den 
politiske styringsstrukturen. 
  
Saksutvalgets intensjon har vært å gi en helhetlig oversikt over styringen av Øyer kommune. 
Denne innfallsvinkelen øker omfanget av reglementsheftet. Med god teknisk tilrettelegging 
for raskt å få tilgang til aktuelle deler av reglementet, er ikke omfanget noe problem.  
 
Saksutvalget rår kommunestyret til å evaluere begge de to faste utvalgene i hht 
kommunelovens § 5-7, dvs både Plan- og miljøutvalget og Tjenesteutvalget etter to år.  
 
Saksutredning: 
Innledning 
Saksutvalget for politisk organisering mm legger i denne saken fram forslag til 
reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 2023, punkt 4 i mandatet til 
saksutvalget, se nedenfor. Forslaget bygger på vedtakene i kommunestyret om antall 
kommunestyremedlemmer (K-sak 63/18) og politisk organisering (K-sak 80/19). 
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Saksutvalgets mandat – resterende temaer 
Saksutvalgets mandat framgår av K-sak 69/17, møte 28.09.2017: 
1. Saksutvalget skal evaluere og vurdere om dagens politiske organisering er hensiktsmessig 

og forslå eventuelle alternativer for organisering  
2. Saksutvalget skal foreslå antall medlemmer i kommunestyret i neste valgperiode 
3. Saksutvalget skal evaluere dagens arbeidsdeling mellom kommunestyret og 

administrasjon ved rådmann, herunder innstillingsrett og avgjørelsesmyndighet og forslå 
eventuelle endringer 

4. Saksutvalget skal gjennomgå politisk reglementshefte og forslå eventuelle forbedringer 
5. Saksutvalget skal vurdere delegering fra kommunestyret til faste politiske utvalg og til 

administrasjonssjefen og forslå eventuelle endringer. 
 
Saksutvalget har tatt stilling til prinsippene for arbeidsdeling mellom kommunestyret og 
administrasjonen ved rådmann/kommunedirektør, det samme gjelder arbeids- og 
ansvarsdelingen mellom kommunestyret og de faste folkevalgte utvalgene. Dette 
framkommer av reglementene for kommunedirektøren og de faste folkevalgte utvalgene. 
Den konkrete delegeringen av vedtaksmyndighet (avgjørelsesmyndigheten) og 
innstillingsretten har ikke saksutvalget tatt stilling til.  
 
Reglementsheftet 
Reglementsheftet er mer omfattende enn tilsvarende hefte som ble utarbeidet i 2015. Nytt 
er innledende kapitler blant annet «Slik styres Øyer kommune» og «Innbyggermedvirkning, 
innbyggerforslag og brukerråd». Det er lagt inn kapitler om «Folkevalgtopplæringen» og om 
«Elektronisk møtegjennomføring – IPAD til politikere». Nytt er også et kapitel om 
«Revisjonsordningen i Øyer kommune». Det blir lagt inn en lenke til dagens interkommunale 
samarbeidsordninger. For en fullstendig oversikt over innholdet i reglementsheftet, se 
innholdsoversikten.  
 
Etter at nytt kommunestyre har tatt stilling til reglementsheftet vil det blir lagt ut på 
kommunens hjemmeside slik at de enkelte reglementsdelene er lett tilgjengelige, «et 
tastetrykk» unna.  
 
Plan- og miljøutvalget og Tjenesteutvalget – funksjonstid 
Kommunestyret vedtok i K-sak 80/19 i punkt 1: «Tjenesteutvalget evalueres etter to år, der 
saker og videre funksjon vurderes.». Saksutvalget påpeker at Øyer kommune har to faste 
utvalg i hht kommunelovens § 5-7 og foreslår at både Plan- og miljøutvalget og 
Tjenesteutvalget evalueres etter to år.  
 
Vurdering: 
Saksutvalgets intensjon har vært å gi en helhetlig oversikt over styringen av Øyer kommune. I 
et slikt system hører blant annet en beskrivelse av overordnede myndigheter, organiseringen 
av innbyggermedvirkningen og omfanget av interkommunale samarbeidsordninger med. 
Denne innfallsvinkelen øker omfanget av reglementsheftet. Med god teknisk tilrettelegging 
for raskt å få tilgang til aktuelle deler av reglementet, er ikke omfanget noe problem.  
 
Saksutvalget finner det naturlig, og foreslår at begge de to faste utvalgene som er opprettet i 
hht kommunelovens § 5-7 evalueres etter to år. Det er for øvrig lagt til grunn en noe endret 
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myndighetsfordeling mellom Formannskapet og «nytt» Plan – og miljøutvalg når det gjelder 
overordnet fysisk planlegging. Dette underbygger behovet for å evaluere både Plan- og 
miljøutvalget og Tjenesteutvalget etter to år.  
 
Når det gjelder gjenstående del av saksutvalgets mandat dvs den konkrete delegeringen av 
myndighet fra kommunestyret til kommunedirektøren og til de faste folkevalgte utvalgene, 
er det naturlig at det nye kommunestyret tar stilling til organiseringen av arbeidet med 
dette.  
 
Rådmannens kommentarer: 
Rådmannen har ingen kommentarer til reglementsheftets innhold eller til saksutvalgets 
forslag til vedtak.  
 
 
Forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar reglementsheftet for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 

2023 Øyer kommune. Nytt kommunestyre tar stilling til saken etter at det har vedtatt 
den politiske styringsstrukturen. 

2. Kommunestyret slutter seg til saksutvalgets innspill om at både Plan- og miljøutvalget og 
Tjenesteutvalget evalueres etter to års funksjonstid, dvs innen utgangen av 2021. 
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REFERATER - KST 24.10.2019 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1898     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
123/19 Kommunestyret 24.10.2019 
 
 
 Skattelegging av vannkraftverk – NOU 2019:16 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-16/id2670343/ 
 

 Statliggjøring av Skatteoppkreverne 
 
 
Rådmannens forslag vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-16/id2670343/

