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100/17  
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SAMTLIGE INNSPILL GITT VED 1. GANGS HØRING   

 

101/17  

GNR. 78, BNR. 1 - KJETIL KOLL, SØKNAD OM FRADELING AV TOMTENE K5 

OG K48 I R6 STORSLÅTTE  
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103/17  
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Lnr.: 11470/17 

Arkivsaksnr.: 17/2144 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: MSH    

 

Utskrift til:  

 

ORIENTERING  

 

 

1. Orientering om lekeplassen ved Fagertun v/ Per Olav Bergli 

2. Planlegging i Synnfjell Syd – Vann- og avløpsløsning. 

 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 12. september 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Mona Sæther Harefallet 

 

 

 

 

 



Lnr.: 11519/17 

Arkivsaksnr.: 17/2153 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: MSH    

 

Utskrift til:  

 

DELEGERTE SAKER  
                                                                                                                Unntatt offentlighet offl. § 13 

17/2016 24.08.2017 DS  116/17 SAMF//MOG NAVN *****  

 ******************** Søknad avslått 

SØKNAD OM STARTLÅN TIL KJØP AV BOLIG  

 
                                                                                                                 

17/2056 31.08.2017 DS  117/17 UTV//IBO 223   

 Fairytales showcrew as Søknad innvilget 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FAIRYTALES SHOWCREW AS - 

SØKNAD OM STØTTE TIL UTVIKLINGSPROSJEKT  

 
                                                                                                                 

17/1978 01.09.2017 DS  118/17 VELFERD//TMI U63   

 Land mikrobryggeri Tsjoch Søknad innvilget 

SØKNAD OM SALGSBEVILLING  

 
                                                                                                                Unntatt offentlighet offl. § 13 

17/2082 04.09.2017 DS  119/17 SAMF//MOG NAVN *****  

 ************************ Søknad innvilget 

SØKNAD OM STARTLÅN TIL KJØP AV BOLIG  

 
                                                                                                                Unntatt offentlighet offl. § 13 

17/2016 04.09.2017 DS  120/17 SAMF//MOG NAVN *****  

 ************************ Søknad innvilget 

SØKNAD OM STARTLÅN TIL KJØP AV BOLIG  

   

 

17/2143 12.09.2017 DS  125/17 UTV//BEO 223   

 Torpa sag  

                    MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM STØTTE TIL  

                    UTVIKLINGSPROSJEKT - TORPA SAG 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 13. september 2017 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Mona Harefallet 

 

 



Lnr.: 11469/17 

Arkivsaksnr.: 12/2762 

Arkivnøkkel.: 143  
 

Saksbehandler: HAA    

 

Utskrift til:  

 

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST – BEHANDLING AV TILSVAR TIL 

SAMTLIGE INNSPILL GITT VED 1. GANGS HØRING 

 

 

Vedlegg: 

  

1) KDP kart, foreløpig utkast 

2) Sammendrag av alle innspill og administrativt tilsvar til disse, samt politiske vedtak 

der disse er gitt i tidligere formannskapsmøter den 18.05, 07.06 og 30.08.17 

3) Temakart fellestiltak og turveimuligheter.  

 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Rådmannen mener Kommunedelplanen (KDP) etter denne behandlingen i formannskapet 

kan ferdigstilles frem mot et vedtak om 2. gangs ettersyn. 

 

 Rådmannen legger vedlegg 2, vurdering av merknader ved 1. offentlige ettersyn, til grunn 

for denne behandlingen. 

 

I formannskapsmøte den 18. mai, 7. juni og 30. august ble det gjort en del overordnede 

vurderinger og vedtak.  Disse vedtakene er forsøkt implementert i vedlegg 2. De generelle 

vedtakene gjort i disse møtene er hovedsakelig ikke gitt som direkte svar på de enkelte 

innspill, men de vil allikevel gi direkte og/eller indirekte føringer for behandlingen av de 

konkrete innspillene.  

 

Rådmannen har gjort en evaluering av hvilke innspill som blir direkte eller indirekte besvart 

gjennom de vedtak som er gjort. Dette er vist med rødt i vedlegg 2. Rådmannen ber om at 

formannskapet gjennomgår vedlegg 2 for å verifisere at Rådmannen har oppfattet vedtakene 

korrekt. I tillegg ber rådmannen om at formannskapet gjennomgår alle øvrige administrative 

tilsvar og gir vedtak på disse, evt. med presiseringer eller endringer. Dette for å gi 

administrasjonen et komplett underlag for utarbeiding og fullføring av kommunedelplanen 

frem mot 2. gangs høring.   

 

 

 



 

 

Vurdering: 

 

 

Se vedlegg 2.  

Notatet er en oppsummering av alle innspill som kom inn under første offentlige ettersyn. 

Det er gjort en kortfattet oppsummering av hvert enkelt innspill samt at administrasjonen gir 

sin faglige vurdering og anbefaling til tilsvar på innspill. 

Der Rådmannen oppfatter at innspillet er besvart gjennom tidligere vedtak i formannskapet 

er dette tatt inn i kapitelene «vedtatt endring» i vedlegg 2 (vist med rød tekst) .  

For innspill som ikke ansees besvart av formannskapet er kapitelene «vedtatt endring» åpne 

og teksten er vist med svart farge. 

 

Det råder noe usikkerhet rundt de vedtak som er fattet vedrørende fellestiltakene. Rådmannen 

har gjennom vedlagt temakart (vedlegg 3) vist fellestiltakene slik administrasjonen oppfatter 

tidligere vedtak. Rådmannen ber formannskapet verifisere evt. justere temakartet gjennom 

vedtak av temakartet. 

 

Rådmannen tar vedtakene som er fattet tidligere til etterretning og lager en plan i tråd med 

politiske vedtak. Rådmannen vil imidlertid be formannskapet gjøre en vurdering av om 

trafikksikkerhetsaspektet og forholdet til Synnfjellet som helårsdestinasjon er godt nok 

ivaretatt gjennom de prioriteringene som er gjort mht utbygging av fellestiltak..  

 

Det er pr. dags dato kjent at området allerede i dag er belastet med en noe usikker situasjon 

med hensyn på trafikksikkerhet for gående langs FV196 gjennom planområdet. Dette særlig 

på strekningen Synnfjellporten – Spåtind Sport Hotell.  Kommunedelplanen legger opp til en 

utbygging i planområdet som kan mer enn fordoble antall enheter i området med dertil økt 

belastning med helårs gangtrafikk langs med Fv196. Strekningen fra Synnfjellporten til 

Svinningsæter bro vil bli godt ivaretatt gjennom de vedtak som er gjort og de 

sammenbindingsveier og oppgraderte kryssing mellom skiløyper/turveier og Fv196 som vil 

komme som følge av rekkefølgekrav i planen. Strekningen fra Svinningsæter bro til Spåtind 

Sport Hotell er meget uoversiktlig og med høy frekvens av gående og syklende. Rådmannen 

ser at trafikksikkerheten på denne strekningen blir en utfordring, sett i lys av de vedtak som 

er fattet 

 

Tabellen nedenfor viser kostnader og utbyggingstakt på fellestiltak. Oppstilling av mengde 

tidligløype og fordeling mellom kategori 1 og 2 er basert på tidligere vedtak og 

administrasjonens forståelse av disse. Illustrert i temakart vedlegg 3. Antatt solgte hytter 

innenfor planområdet anslått til 80%  ( 880 enheter) av potensialet på ca. 1100 enheter.  

 

Grove estimater før prosjektering er utført og anslått byggestart på fritidsboliger 2019. 

Estimatet viser kun byggekostnader dvs.prosjekteringskostnader og evt. kostnader ved bruk 

av eiendom er ikke medregnet. Kostnadene er iberegnet alle tilhørende anlegg som f.eks. 

parkeringsplasser og broer til de ulike strekningene. 

 

Angitt i blått – primært vintertiltak 

Angitt i grønt – helårstiltak 



Antatt byggeår – basert kun på finansiering ved salg – dvs. forskuttering (utbyggingsavtaler) 

og evt. kommunale bidrag er ikke tatt med i betraktning 

 

 

Nr Tiltak innenfor kategori 1 Kostnad i 
millioner 

Antall hytter 
som må 
bygges 

Antatt 
byggeår v/30 
tomter/år 

1 Rulleskiløype  1,5 km  7,6 190 2025 

2 Tidligløyper  16,1  400 2038 

3 Utfartsparkeringsplasser Nordrumsætra og 
Nylen 

1.0 30 2039 

4 Turvei  Hundrekroningen – Strangsæterveien og 
Svinningsæter bro –Gråberga inkl. 1 
utfartsparkering ved Gråberga 

5,9 150 2044 

5 Turvei Gråberga bro – Fremtidig skistadion 5,6 140 2049 

6 Tilførselsløype/turvei Hansehoppet - Nylen 5,3 133 2053 

7 Rundløype langs fjorden ved Spåtind 4,3 109  

 

 

Med 40.000,- avsatt pr solgt ny enhet vil turveistrekningen Svinningsæter bro – Spåtind 

Sport Hotell (delvis prioritet 4 og hele 5) ikke bli bygget før  området har tilnærmet 750 nye 

enheter. Rådmannen ber formannskapet vurdere tiltak for å gi trafikksikker utvikling en 

høyere prioritet i Synnfjell Øst. 

 

Rådmannen vil også be formannskapet vurdere om prioriteringen av fellestiltak bidrar nok til 

å utvikle Synnfjellet som en helårsdestinasjon eller om det nå er blitt en overrepresentasjon 

av vintertiltak. Rådmannen viser til at tilsvarende destinasjoner som har lykkes i markedet 

over tid har klart å utvide og dreie sitt fokus fra vinterturisme mot en satsning på å være 

helårsdestinasjoner. Ulike tiltak kan gi næringsaktørene i området flere plattformer som gir 

grunnlag for en vellykket helårs næringsutvikling over tid. En helårssatsning kan være 

sammensatt av et mangfold av aktiviteter og tilrettelegging, men enkle tilbud som viser seg å 

være attraktive og vellykkede er sykling, tilrettelagt fotturisme, bruk av hunde- og 

hestetransport. Rådmannen oppfordrer derfor formannskapet til å skape rom for tiltak som 

tilrettelegger for en mer sammensatt helårssatsning og dermed tilrettelegge og bane vei for en 

næringsvennlig utvikling av fjellet. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak: 

 

KDP godkjennes for ferdigstilling mot 2. gangs offentlige ettersyn under følgende 

forutsettinger: 

 

1. Fellestiltak kategori 1 og 2 arealfestes som vist på vedlagt temakart. 

2. Tidligløype/turvei parsell gjennom Storslåtte tillegges reguleringsplanområdet 

Storslåtte 

3. Tidligløype/turvei parsell gjennom Klevmosætervegen tillegges 

reguleringsplanområdet Klevmosætervegen  



4. Tidligløype/turvei parsell gjennom Huldreheimen tillegges reguleringsplanområdet 

Huldreheimen 

5. Tidligløype/turvei parsell Hansehoppet – Svinningsæter bro finansieres som 

fellestiltak kategori 1da alle nye fritidsboligområder her er fjernet. 

6. Rulleskiløype mellom Spåtind Sport Hotell og fremtidig skistadion utover 1,5 km 

tillegges reguleringsplanområdet Spåtind Sport Hotell 

7. Rulleskiløypen som finansieres som fellestiltak skal være rettet mot allmennheten 

med relativt enkle og flate traser 

8. Vedlegg 2 godkjennes med de administrative vurderinger som er beskrevet 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 12. september 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Halvor Askvig 

 

 

 



GF1

GF2

GF3

GF4

GTD6

GP7

GF9

GF8

GTD5

BOP1

VKA1

SPA10

SV37SV37

GTD33

GTD11

BFR12

BFR13
BFR14

SV8

SV8

SV9

BFT1

GTD7

GTD8

BFR12

BFR13

BFR13

BFR13

BFR17

GTD5

GTD13

BFR15

BFR18

GTD14

SV11

SV14

B1

BRU2

BIA2

GTD1

BAB10

BFR38

#1

L1

GP1

GTD2

GTD3

SV13

SV15

GTD23

BKB4

GF1

BFR58

SV?

BFR15

BFR63

L1

GTD?

GTD?

BKB1

Spåtind renseanlegg

SPA1

BFR1

BFR2
BFR3

BFR4
BFR5

BFR6

BFR7

BIA1

SV1

SV1

BAB2

BFR38

GP2

SV3

BKB1

SV10

BFR17

BFR7

BFR15

BFR18

BFR18

BFR19

BFR47

BFR47

L1

L2

BFR47

GTD15

GTD16

BFR22

BFR29

BFR23

BFR21

BFR15

BFR17
BFR19

BFR20

BFR22

BFR29

BFR62

BFR47

BFR40

GTD21

GTD17

BRU1

GTD4

GTD6

SPA2

GTD5

GTD6

GTD6

GTD22

BFR31

GTD18

BFR12

BFR12

BFR25

GTD12

SV2

SV4

BFR10
BFR10

BFR13

BFR21

BFR29BFR31

BFR31

BFR31

BFR38

SV37

BFR12

BFR?

SPA4

SPA3

SV6

GTD9

GTD10

GTD10

BAB5

BFR24

BFR24

BFR30

BFR38

BFR38

BFR38

BFR12
L3

BFR25

BFR26

BFR27

BFR28

SPA5

SV12

BAB8

BFT2
GTD24

BFR31

BFR62

BFR41

BFR?

BFT?

SV?

GTD25

GTD24

BN1

BFR5

BFR38

BFR38

BFR39

BFR39

BFR39

BFR39 BFR39

BFR39BFR39
BFR39

BKB4

BFR38

BFR38

BFR39

BFR40

BFR40

BFR40
BFR40

BFR40

BFR40

BFR40

BFR40
BFR40

BFR40

BFT4

BFR48

BFR40

BFR40
BFR40

BFR40

BFR40

BFR40

BFR40

BFR16

BFR16

BFR16

SV?

BFR48

BFR?

SPA6

BKB2

BFT3

BFT2

BFR47

BFR47

BFR41

BFR41

BFR41

BFR41

BFR41

BFR41

BFR16

SV21

SV16

SV17

SV18

SV19

SV20
SV19

GTD29

GTD30

GTD34

L4

L4

BFR12

BFR12

SPA?

GTD?

GTD35

GF6

GTD36

GTD37

BFR52

BFR53

BFR55 BFR53

BFR53

BFR53

BFR53

BFR52

BFR54

BFR54

BFR55

BAB7

SV22

SV23

SV23

SV24

SV24

SV25 SV26

SV25

SV27

BFR53

BFR53

BFR54

BFR54

BFR55

BFR56

BFR56

BFR56

BFR58

BFR58BFR58

BFR58

BFR58

BFR58

BFR58

BFR58

BFR58

BFR58

GTD?

GN?

SV28

GTD38

SPA9

BFR59

BFR60

BFR61

BFR60

BFR60

BFR60

BFR60

BFR60

BFR61

SPA?

SV?

BAB9

SV30

SV29

SV29

BAB3

BFR60
BFR60

BFR60

BFR60

BFR61

BFR61

BFR61

BFR61

BFR62

BFR62

SV33

SV34

SV35

GTD43

GF5

BFR62

BAB4

BAB6

BFR8

BFR13

BFR46

BFR47

BFR17

BFR17

#1

GP2

GP2

Øytjernsætervegen

Nylen

Åssetra massetak

Nordrumsetra renseanlegg

Hansehoppet

Strangen

Hundrekroningen

Lavvoen

BFR29

GTD?

BFR17

BFR17

BFR45

SV31

SV32

SV36

GTD44

GTD44

GTD44

GTD44

GTD39

GTD40

GTD41

BFR17

BFT?

Strangsetervegen

Synndammen

Knausen

Oppsjøkrysset

543473

6764467

543473

6781804

555174

6781804

555174

6764467544000

544000

546000

546000

548000

548000

550000

550000

552000

552000

554000

554000

6766000 6766000

6768000 6768000

6770000 6770000

6772000 6772000

6774000 6774000

6776000 6776000

6778000 6778000

6780000 6780000

Tegnforklaring

Plangrense

Grense for arealformål

KpBestemmelseOmråde

INFRASTRUKTURLINJER Framtidig

Vann-/avløpstrase

INFRASTRUKTURLINJER Nåværende

Kraftledning

SONER MED SÆRLIG ANGITT HENSYN

Hensyn landskap H550

Bevaring naturmiljø H560

Bevaring kulturmiljø H570

BÅNDLEGGINGSONER Nåværende

Båndlegging etter lov om naturvern H720

Båndlegging etter lov om kulturminner H730

FARESONER

Ras- og skredfare H310

Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) H370

SIKRINGSONER

Område for grunnvannsforsyning H120

BEBYGGELSE OG ANLEGG Nåværende

Boligbebyggelse

Fritidsbebyggelse

Offentlig eller privat tjenesteyting

Fritids- og turistformål

Råstoffutvinning

Næringsvirksbebyggelse

Idrettsanlegg

Andre typer bebyggelse og anlegg

BEBYGGELSE OG ANLEGG Framtidig

Boligbebyggelse (B)

Fritidsbebyggelse (BFR)

Fritids- og turistformål (BFT)

Råstoffutvinning (BRU)

Næringsvirksbebyggelse (BN)

Idrettsanlegg (BIA)

Andre typer bebyggelse og anlegg (BAB)

Kombinert bebyggelse og anlegg (BKB)

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Nåværende

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Veg

Parkering

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Framtidig

Veg (SV)

Parkering (SP)

GRØNNSTRUKTUR Nåværende

Naturområde

Turdrag

GRØNNSTRUKTUR Framtidig

Turdrag (GTD)

Friområde (GF)

Park (GP)

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT Nåværende

LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT Framtidig

LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE
Nåværende

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Friluftsområde

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE Framtidig

Friluftsområde

Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone (VKA)

Forslag til

Kommunedelplan Synnfjell øst

0 500 1000 1500 2000 2500

Meter

Målestokk 1: 15 000
Utkast 12.09.17 ANE



0 250 500 750 1000 1250

Meter

TEMAKART FELLESTILTAK

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST

Utkast 12.09.17 ANE

Målestokk 1:8000



Lnr.: 10764/17 

Arkivsaksnr.: 17/1324 

Arkivnøkkel.: GNR. 78/1 
 

Saksbehandler: SOF    

 

Utskrift til:  

Kjetil Koll, Nord-Torpvegen 878, 2880 Nord-Torpa 

Oppland Bygg & Anlegg AS, Kyrkjevegen 88, 2890 Etnedal 

 

 

GNR. 78, BNR. 1 - KJETIL KOLL, SØKNAD OM FRADELING AV TOMTENE K5 

OG K48 I R6 STORSLÅTTE  

 

Sammendrag: 

 

Kjetil Koll, hjemmelshaver av gnr. 78, bnr. 1, søker om fradeling av tomtene K5 og K48 

innenfor reguleringsplanen R6 – Storslåtte.  Tomtene K5 og K48 er ikke videreført i det 

pågående arbeidet med ny kommunedelplan for Synnfjell øst.  De to omsøkte parsellene er i 

forslag til ny kommunedelplan for Synnfjell øst avsatt til LNF-område.  Eksisterende veg er i 

forslag til ny kommunedelplan tenkt som et skille mellom utbyggingsområdet og LNF-

området.    

 

Med bakgrunn i pågående planarbeid med ny kommunedelplan for Synnfjell øst og 

påfølgende reguleringsplaner fattet Nordre Land formannskap den 27.04.2016 i sak 48/16 

vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i Synnfjell øst.   

 

I arbeidet med ny kommunedelplan for Synnfjell øst er det foretatt en grundig vurdering av 

området og tomtene K5 og K48 er ikke videreført.  Nordrumsætervegen satt som et naturlig 

skille mellom utbyggingsområdene og kulturlandskapet som setra representerer.  Kjetil Koll 

arbeider med utvikling av setra og det er søkt om midler til dette. 

 

Rådmannens konklusjon: 

 

Fradeling av tomtene K5 og K48 er i henhold til gjeldende reguleringsplan R6 – 

Storslåtte, vedtatt av Nordre Land kommunestyre den 10.05.2005 i sak 20/05.  

Tomtene K5 og K48 er ikke i konflikt med infrastruktur i forslag til ny 

kommunedelplan for Synnfjell øst.   

Hvis formannskapet godkjenner en fradeling, må vedtaket formuleres slik; 

I medhold av plan- og bygningslovens § 26-1 og Nordre Land formannskap sitt 

vedtak i sak 48/16 av 27.04.2016 godkjennes fradeling av tomtene K5 og K48 fra 

eiendommen gnr. 78, bnr. 1.  Fradelingene godkjennes i henhold til gjeldende 

reguleringsplan med et areal på henholdsvis ca. 1.740 m
2
 og ca. 1.630 m

2
 og på 

følgende vilkår: 

1. Tomtene skal sikres adkomst i henhold til gjeldende reguleringsplan. 

2. Tomtene skal knyttes til Synnfjell øst AS sitt felles avløpsanlegg. 

 

 



Tomtene K5 og K48 er ikke videreført i forslag til ny kommunedelplan for Synnfjell 

øst.  I planarbeidet er Nordrumsætervegen satt som et naturlig skille mellom 

utbyggingsområde og kulturlandskapet som setra representerer.  Det arbeides med 

utvikling av setra og det er søkt om midler til dette.  Ut fra en helhetsvurdering for 

området vil rådmannen foreslå at søknadene fra Kjetil Koll om fradeling av tomtene 

K5 og K48 i reguleringsplanen for R6 Storslåtte blir avslått i medhold av Nordre 

Land formannskap sitt vedtak i sak 48/16 av 27.04.2016 om midlertidig forbud mot 

tiltak og i tråd med forslaget til ny kommunedelplan.   

 

 

Vedlegg: 

  

Ingen. 

 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

- Søknader fra Kjetil Koll om fradeling av tomtene K5 og K48 i R6 Storslåtte. 

- Nordre Land formannskap, sak 48/16 av 27.04.2016. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Kjetil Koll, hjemmelshaver av gnr. 78, bnr. 1, søker om fradeling av tomtene K5 og K48 

innenfor reguleringsplanen for R6 – Storslåtte, vedtatt av Nordre Land kommunestyre den 

10.05.2005 i sak 20/05.  Tomtene ønskes fradelt i henhold til gjeldende reguleringsplan og 

tomtene skal benyttes til bygging av hytter.  Utbygger er Oppland Bygg & Anlegg AS.  

 

Utsnitt av gjeldende plankart, tomtene er markert: 

 



   

Tomtene K5 og K48 er ikke videreført i det pågående arbeidet med ny kommunedelplan for 

Synnfjell øst. 

 

 

Vurdering: 

 

Fradeling av tomtene K5 og K48 er i henhold til gjeldende reguleringsplan R6 – Storslåtte, 

vedtatt av Nordre Land kommunestyre den 10.05.2005 i sak 20/05.    

 

Slike fradelingssaker behandles normalt av hovedutvalget for LMT, men i denne saken ser 

rådmannen søknaden i sammenheng med formannskapets tidligere vedtak om bygge- og 

deleforbud i Synnfjell Øst. 

 

Med bakgrunn i pågående planarbeid med ny kommunedelplan for Synnfjell øst og 

påfølgende reguleringsplaner fattet Nordre Land formannskap den 27.04.2016 i sak 48/16 

vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i Synnfjell øst.   

Vedtaket i sak 48/16 er slik: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Formannskapet 

midlertidig forbud mot tiltak innenfor Kommunedelplanområdet Synnfjell Øst. 

Virkeområde avgrenses i henhold til foreslått avgrensning for ny 

kommunedelplan og retter seg primært mot infrastrukturtiltak som 

vegbygging og vann og avløpsledninger. 

2. Tiltak som rådmannen mener bør avslås legges fram for formannskapet til 

behandling. 

 

Tomtene K5 og K48 er ikke i konflikt med infrastruktur i forslag til ny kommunedelplan for 

Synnfjell øst og kan derfor godkjennes uten å komme i konflikt med hovedintensjonen i 

formannskapets vedtak.  

 

Kommunedelplan er en overordnet plan som har muligheten til å se større områder i 

sammenheng og dermed oppnå en effektiv utbygging og god arealutnyttelse. Dette 

omhandler ikke bare hvilke områder som skal avsettes til byggeområder, men også hvilke 

områder som bør avsettes til nærturområder, kulturlandskap og bevaring av store og små 

landskapsrom for å oppnå en god kvalitet i arealutnyttelsen. Vedtaket i sak 48/16 sier at 

forbudet primært skal gjelde der det er konflikt med fremtidige infrastrukturtiltak, men det 

kan også fremholdes der en finner andre konflikter med fremtidige planer. 

Kommunedelplanforslaget har siden vedtaket om midlertidig forbud vært på høring, og det er 

en plan som både før høring og i etterkant av høring har vært arbeidet grundig med. Det er 

dermed ingen tilfeldighet at de to omsøkte tomtene ikke videreføres i kommunedelplanen. 

Nordrumssætervegen danner et naturlig skille mellom de tette byggeområdene og 

kulturlandskapet som setra representerer. 

 

For fremtidig utnyttelse av setra med turistrettet virksomhet vil en fradeling av to tomter i 

umiddelbar nærhet være uheldig, både med tanke på begrensningen fritidsbebyggelsen vil 

legge på utnytting av landbrukseiendommen, og med tanke på at aktivitet på setra kan virke 

sjenerende på hyttenaboer så tett på den aktive næringa.  Midlertidig forbud mot tiltak er 

nettopp til for å kunne forhindre slike uheldige virkninger som gjeldende planer kan ha sett 

opp mot nye tanker og vurderinger i pågående planarbeid. At vedtaket primært retter seg mot 



infrastrukturfremføring er ikke til hinder for at vedtaket om midlertidig forbud mot tiltak kan 

håndheves også hvor det er andre argumenter som taler for å vente på ny plan. 

 

Siden rådmannen er kjent med at det foreligger søknader fra Kjetil Koll til kommunens 

landbruksavdeling om IBU-midler og midler fra Innovasjon Norge, er kommunens 

saksbehandler for tildeling av slike midler forespurt om status på disse søknadene.  Slik 

tilbakemelding er mottatt 12.09.2017: 

Jessica Ericsson og Kjetil Koll har henvendt seg til oss på landbruk i forbindelse med 

sine planer for utvikling av Nordrumsætra. De er i ferd med å gjenoppta eget 

husdyrhold med storfe.  

 

Vi har mottatt søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (Smilmidler) på 

rydding og ny inngjerding av gammel kulturmark i tilknytning til eksisterende 

setervoll sørvest og sørøst for denne. Søknaden er ikke avgjort da vi venter på svar 

fra fylkesmannen på mer midler til fordeling i slike saker. 

 

Paret har planer for fjøset på sætra og grunnlag er etter det vi er kjent med, under 

utarbeiding. Avhengig av omfang eller i kombinasjon blir dette en søknad om IBU-

midler til Innovasjon Norge og Smilmidler. 

 

Jeg ser det som naturlig at det settes en grense ved vegen opp til Nordrumsætra for å 

dele mellom landbruk og fritidsbebyggelse. Dette er med å sikre muligheter for 

nydyrking, etablering av mer innmarksbeite/beiting og unngå konflikter mellom 

fritidsbebyggelse og landbruksnæring med husdyr. 

 

Er kjent med at det foreligger planer om fortetting av fritidsbebyggelsen på andre 

siden av vegen til Nordrumsætra, og ser det som naturlig at tomter til 

fritidsbebyggelse legges der istedenfor løsrevet i et landbruksområde tilhørende 

Nordrumsætra. 

 

Ny kommunedelplan slik den fremstår etter høringsrunde (pr.12.09.2017) legger til rette for 

betydelig areal til nye fritidsboligtomter innenfor eiendommen til Kjetil Koll. I umiddelbar 

nærhet til de to omsøkte tomtene, men på nordsiden av vegen, foreslås det areal som i en 

reguleringsplan vil kunne omfatte flere titalls nye tomter.  Dette for at kommunen, som en 

næringsvennlig kommune vil sikre en næringsbasert hytteutvikling, slik kommunestyret har 

vedtatt.  Kommunedelplanen er en gjennomarbeidet helhetsplan der det er lagt vekt på å ha 

god utnyttelse av utbyggingsområder og tilgang til nærturområder/ grøntområder som holdes 

fri for utbygging.   

 

Hvis det tillates fradeling av de to hyttetomtene, vil dette i seg selv være lite konfliktfylt. Det 

vil imidlertid kreve en endring i kommunedelplanens arealformål som allerede har vært ute 

til en høring. Det vil videre kunne danne en presedens for andre deler av dette området, og 

ev. andre reguleringsplanområder der gjeldende planer vil bli endret, når ny kommunedelplan 

blir vedtatt. 

 

Konklusjon: 

Fradeling av tomtene K5 og K48 er i henhold til gjeldende reguleringsplan R6 – Storslåtte, 

vedtatt av Nordre Land kommunestyre den 10.05.2005 i sak 20/05.  Tomtene K5 og K48 er 

ikke i konflikt med infrastruktur i forslag til ny kommunedelplan for Synnfjell øst.   



Hvis formannskapet godkjenner en fradeling, må vedtaket formuleres slik; 

I medhold av plan- og bygningslovens § 26-1 og Nordre Land formannskap sitt vedtak i 

sak 48/16 av 27.04.2016 godkjennes fradeling av tomtene K5 og K48 fra eiendommen 

gnr. 78, bnr. 1.  Fradelingene godkjennes i henhold til gjeldende reguleringsplan med et 

areal på henholdsvis ca. 1.740 m
2
 og ca. 1.630 m

2
 og på følgende vilkår: 

1. Tomtene skal sikres adkomst i henhold til gjeldende reguleringsplan. 

2. Tomtene skal knyttes til Synnfjell øst AS sitt felles avløpsanlegg. 

 

Tomtene K5 og K48 er ikke videreført i forslag til ny kommunedelplan for Synnfjell øst.  I 

planarbeidet er Nordrumsætervegen satt som et naturlig skille mellom utbyggingsområde og 

kulturlandskapet som setra representerer.  Det arbeides med utvikling av setra og det er søkt 

om midler til dette.  Ut fra en helhetsvurdering for området vil rådmannen foreslå at 

søknadene fra Kjetil Koll om fradeling av tomtene K5 og K48 i reguleringsplanen for R6 

Storslåtte blir avslått i medhold av Nordre Land formannskap sitt vedtak i sak 48/16 av 

27.04.2016 om midlertidig forbud mot tiltak og i tråd med forslaget til ny kommunedelplan.   

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 26-1 og Nordre Land formannskap sitt vedtak i sak 

48/16 av 27.04.2016 avslås søknader fra Kjetil Koll om fradeling av tomtene K5 og K48 i 

reguleringsplanen R6 Storslåtte. 

Begrunnelse: 

De to omsøkte parsellene er i forslag til ny kommunedelplan for Synnfjell øst avsatt til LNF-

område.  Eksisterende veg er i forslag til ny kommunedelplan tenkt som et skille mellom 

utbyggingsområdet og LNF-området med kulturlandskapet som setra representerer. Tomtene 

K5 og K48 er fjernet fra ny kommunedelplan for å oppnå en god arealutnyttelse for området.    

  

 

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens §§ 28 – 36. 

Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt vedtaket er gjort kjent for Dem. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 13.09.2017 

 

 

Jarle Snekkestad       Sølvi Flobergseter 

rådmann        saksbehandler  

   

 

 

 

 



Lnr.: 11431/17 

Arkivsaksnr.: 17/1915 

Arkivnøkkel.: 223  
 

Saksbehandler: IBO    

 

Utskrift til:  

- Torpa IL/MUSH Synnfjell, v/ Eli Vogt Godager, Nord-Torpvegen 1564, 2280 Nord-

Torpa 

- Økonomiavdelingen, her 

 

 

SØKNAD - SPONSORMIDLER/ØKONOMISK STØTTE TIL MUSH SYNNFJELL 

2018  

 

Sammendrag: 

 

Torpa IL, MUSH Synnfjell søker om kr. 75.000,- i sponsormidler fra Nordre Land kommune 

til planlegging, forarbeid og gjennomføring av hundeløpet MUSH Synnfjell 2018, som 

arrangeres 5. til 7. januar 2018. 

 

Rådmannen anbefaler formannskapet å innvilge søknaden på kr. 75.000,- med de motytelser 

som fremkommer under saksopplysninger. Tilskuddet finansieres fra de generelle DA-

midlene. 

 

Vedlegg: 

  

Søknad om sponsormidler/økonomisk støtte til MUSH Synnfjell 2018, datert 8. august 2017. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Formannskapssak 155/16 – Søknad om sponsormidler/økonomisk støtte til MUSH Synfjell 

2018 

Formannskapssak 100/15 – Søknad om sponsormidler til MUSH Synnfjell 2016 

Formannskapssak 107/14 – Søknad om DA-midler til MUSH Synnfjell 2015 

Formannskapssak  66/13 - Hundeløpet MUSH Synnfjell 2014 

 

Saksopplysninger: 

 

Torpa IL, MUSH Synnfjell søker om kr. 75.000,- i sponsormidler fra Nordre Land kommune 

til planlegging, forarbeid og gjennomføring av hundeløpet MUSH Synnfjell 2018, som 

arrangeres 5. til 7. januar 2018. 

 

MUSH Synnfjell 2018 er det sjette i rekken, og søker mener løpet er kommet for å bli. Søker 

opplyser at 100 kjørere med tilhørende hjelpemannskap og familier vil kunne gi mange 

tilreisende til arrangementet. Nytt av året er at det er to klasser; 60 som tidligere i hovedløpet 

og 40 plasser i «Synnfjell rundt».  Den nye klassen er et kortere løp hvor deltakere kjører 

første etappe av løpet på ca. 70 kilometer. Etablering av «Synnfjell rundt» vil bidra til at løpet 



blir attraktivt for yngre kjørere, de som driver på hobbybasis og samlet sett bidra til større 

deltakelse.  

 

Søker håper på bred internasjonal deltakelse også i 2018. Videre håper søker at dette også vil 

bidra til å få en større pressedekning, inkludert TV dekning av løpet. 

 

Som motytelse for sponsormidlene vil Torpa IL/MUSH Synnfjell synliggjøre Nordre Land 

kommune på følgende måte: 

- Logo på nettside – www.mushsynnfjell.no 

- Logo på filmen som ble laget fra MUSH Synnfjell 2015 og 2016 (har ca. 2000 

visninger på YouTube) og blir aktivt brukt i markedsføringen av årets løp 

- Profilering av kommunen gjennom MUSH Synnfjells eget magasin – trykkes i 5-

6000 eksemplarer og blir distribuert bredt i Nordre Land, omkringliggende 

kommuner og publikum 

- Generell omtale av løpet i aviser 

- Muligheter for å løfte fram Nordre Land kommune på løpets facebookside gjennom 

innlegg og bilder 

- Hvis ønskelig kan det settes opp en banner i start/målområdet  

 

Som tidligere år blir det fellesstart, med tre etapper. Nytt av året er at det legges opp til 

sjekkpunkt ved Spåtind Sport Hotel med servering og fest for publikum. Søker mener at 

arrangementet er et viktig grendeutviklingsarbeid som synliggjør både bygda, Synnfjellet og 

kommunen utover vårt distrikt og engasjerer lokale krefter til å jobbe sammen.  

Arrangementet markedsfører fjellet og kommunen som en spennende turistdestinasjon, 

hyttefolk er en viktig tilskuergruppe og profilering av området kan virke positivt på hytte- og 

boligsalg 

 

MUSH Synnfjell er solid forankret i Torpa IL, og arrangementet er innlemmet som en del av 

deres identitet og aktivitet. Torpa IL ønsker ikke at løpet skal utvikle seg til et hel-

kommersielt arrangement. De ønsker at det skal være en del av deres frivillige virksomhet og 

et arrangement som er med på å samle bygdefolket om felles arbeid, opplevelse og glede. 

Motivasjonen for å stå for arrangementet er ikke økonomisk, men handler om bygdeutvikling 

og selvsagt om å skape et godt, spennende og annerledes hundeløp.  

 

Det er satt opp følgende budsjett: 

Utgifter Sum 

Premier  51500  

Middag for kjørere (300,- X 100)  30000  

Middag for frivillige 20 stk X 300  6000  

Hotellrom arrangører/gjester/løpsveterinær  8000  

GPS - leie av gps-trackere til kjørere (Track You) - tas av støtte fra 

Gjensidigestiftelsen  

0  

Snøscootere (service/vedlikehold)  30000  

Snøscooterleie  10000  

Drivstoff - løypekjøring  30000  

Tråkkemaskin  5000  

Markedsføringsmateriell (magasin, plakater)  75000  

Leie av parkeringsplass Solheim  1500  

Halm til sjekkpunktene (2 innkjøp)  6000  



Ved til sjekkpunktene (gave fra Dokka vedsenter)  0  

Speakeranlegg (Spåtind og Halden)  12500  

K2 - lisens for 2018  5685  

Veterinærutgifter (medisiner og nødvendig utstyr)  5000  

Sjekkpunkt-utgifter (diverse)  6000  

Diverse (godteposer kjørere, blomster ol)  2500  

Strøm Halden (byggestrøm opp/ned + forbruk)  0  

Nettside - leie av serverplass - årsavgift  2000  

Totalt  286685  

 

Søker opplyser at det anslagsvis blir lagt ned minimum1500 timer til forarbeid og 

gjennomføring av løpet. Med en timepris på kr. 200,-, utgjør dette kr. 300.000,-. Hvis 

arbeidet ikke hadde vært gjort gjennom dugnadsinnsats ville midler vært brukt på kjøp av 

tjenestene som blir utført. 

 

Det er satt opp følgende finansieringsplan: 

Inntekter Sum 

Kapital overført fra MUSH 2017  20000  

Sponsormidler Appetitt  15000  

Oppland fylkeskommune - søkt februar 2017 – under avklaring  0  

Startkontingenter (1500,- X 60) + (1200 X 40)  138000  

Hundekjørerforbundet - Veterinærstøtte  2000  

Nordre Land kommune (sponsormidler) - søkt 08.08.17  75000  

Nordre Land kommune (Tilskudd kjøring av hundeløyper)  5000  

Annonsesalg MUSH-magasin  50000  

 

Totalt           305000 

 

I den grad MUSH Synnfjell går med overskudd, skal midler føres tilbake til 

hundekjøringsvirksomhet og den generelle breddeaktiviteten i Torpa IL. Søker opplyser at 

uten de budsjetterte sponsormidlene fra Nordre Land kommune på omsøkt sum, vil MUSH 

Synnfjell ha en meget usikker økonomi. 

 

MUSH Synnfjell mottok kr. 38.000,- i støtte fra grendeutviklingsmidlene i 2012 til 

premiering, løypekjøring og sjekkpunktene til løpet i 2013. Til løpet i 2014 ble det innvilget 

kr. 64.000,- og til løpet i 2015 ble det innvilget kr. 50.000,- fra de generelle DA-midlene. For 

2016 og 2017 ble det innvilget kr. 60.000,- i sponsormidler fra de generelle DA-midlene. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen mener det er naturlig å vurdere å benytte DA-midler til en eventuell bevilgning 

av sponsormidler til MUSH Synnfjell, og viser til kulepunkt 4 i retningslinjene hvor det står 

at det kan innvilges støtte til: Arrangementer og aktiviteter som profilerer kommunen og 

markedsfører kommunens næringsliv. 

 

Søknader til de generelle DA-midlene skal vurderes i forhold til om søknaden er med på å 

oppfylle målsettingene/tiltakene i kommunens strategiske nærings- og utviklingsplan, ref. 

kommunestyresak 90/11. I planen er reiseliv pekt ut som et satsingsområde. Rådmannen 

mener søknaden faller inn under tiltak 5.4.1 «Produktutvikling innen reiselivet», hvor det 



legges vekt på å støtte opp om nettverk som utvikler Nordre Land som reiselivsdestinasjon 

og besøksmål. 

 

Reiselivsnæringen er viktig for kommunen, og rådmannen mener et arrangement som MUSH 

Synnfjell kan føre til at det kommer mange tilreisende, både som deltakere og tilskuere. 

Disse vil kanskje også komme tilbake ved en annen anledning for å benytte tilbudet hos 

reiselivsbedriftene i kommunen eller som potensielle hyttekjøpere. Videre mener rådmannen 

at arrangementet er viktig i forhold til lokalbefolkning og hytteeiere, da erfaringen så langt 

viser at mange kommer som tilskuere til løpet. Rådmannen synes derfor det er positivt at 

Torpa IL ønsker å videreføre MUSH Synnfjell i samarbeid med Synnfjell Sport hotell. Det er 

også næringsvennlig å legge sjekkpunkt til Spåtind Sport Hotel både ved start, underveis og 

ved målgang. 

 

Videre er rådmannen av den oppfatning at MUSH Synnfjell tilbyr gode motytelser til 

kommunen, og at kommunen vil få en bred og god profilering i forkant og under 

gjennomføringen av løpet. Det er positivt at arrangementet har søkt fylkeskommunale midler 

og kommunen ønsker å støtte arrangementet i en krevende fase med jakt på ny hovedsponsor. 

 

Budsjettet er basert på anslag, både antall påmeldte og annonsesalg er estimater. Et lite 

overskudd på kr. 20.000 fra tidligere er også tatt med i budsjettet. Selv om budsjettet viser et 

lite overskudd mener rådmannen at de usikkerhetsmomenter som økonomien medfører, både 

i forhold til værforhold og uforutsette kostnader. I tillegg er dugnadsinnsatsen på ca. kr 

300 000 utelatt fra budsjettet. 

 

Rådmannen anbefaler formannskapet å innvilge søknaden på kr. 75.000,- med de motytelser 

som fremkommer under saksopplysninger. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Formannskapet, som fondsstyre, innvilger søknaden om sponsormidler fra Torpa IL, 

MUSH Synnfjell på kr. 75.000,-. 

2. Tilskuddet finansieres med overføring fra de generelle DA-midlene, og reduserer 

fondet fra kr. 1.662.102,- til kr 1.587.102,- 

3. Tilskuddet gis under forutsetning av at Torpa IL/MUSH Synnfjell yter følgende 

motytelser:  

a. Logo på nettsiden www.mushsynnfjell.no 

b. Logo på filmen som ble laget fra MUSH Synnfjell i 2015 og 2016 

c. Profilering av kommunene gjennom MUSH Synnfjell sitt eget magasin 

d. Generell omtale av løpet i avsier 

e. Utarbeide innlegg og bilder til løpets facebookside 

f. Bannere i start/målområdet  

 

 

 

 

 



 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 1. september 2017. 

 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Ingrid Bondlid 

                                                                                                rådgiver 

 

 

 















Lnr.: 11434/17 

Arkivsaksnr.: 17/2095 

Arkivnøkkel.: 223  
 

Saksbehandler: IBO    

 

Utskrift til:  

 Lands Museum, v/ Sally Græsdahl, sg@randsfjordmuseene.no 

 Økonomiavdelingen, her 

 

 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL BOK OG FOLK - BOKFESTIVALEN I LAND  

 

Sammendrag: 

 

Bok&Folk er et samarbeidsprosjekt mellom to folkebibliotek i Nordre og Søndre Land 

kommuner, Lands Museum og Gjølberg Libris. I 2017 arrangeres det for femte gang. Det 

søkes om kr. 50.000,- i støtte til arrangementet i 2017. De ønsker i år å kunne satse mer på 

markedsføring slik at de når flere tilreisende publikum og kan profilere seg ut over Oppland 

og til de større stedene.  

 

Etter en total vurdering av søknaden anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med kr. 

20.000,-.  

 

Vedlegg: 

  

Søknad om tilskudd til arrangementet Bok&Folk – bokfestivalen i Land. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 

 

Arrangørene av Bok&Folk søker om kr. 50.000,- i støtte til arrangementet i 2017. 

 

Bok&Folk er et samarbeidsprosjekt mellom to folkebibliotek i Nordre og Søndre Land 

kommuner, Lands Museum og Gjølberg Libris. I 2017 arrangeres det for femte gang. Det er 

en bokfestival både for barn og voksne. Søker satser på nasjonalt kjent forfattere, men har 

også fokus på at lokale forfattere blir presentert. Bok&Folk er et folkelig arrangement der 

alle er velkommen, med et bredt tilbud av litteratur i en kulturell setting. Søker opplyser at 

publikum er både lokale og tilreisende. 

 

Årets program er under arbeid, men både Helga Flatland, Levi Henriksen og Hans Olav 

Lahlum har bekreftet at de kommer. Søker opplyser at de ser at arrangementet har blitt lagt 

merke til og at forfattere kjenner til arrangementet når de tar kontakt. Videre mener søker at 

arrangementet er et tiltak som får folk til å komme til Landsbyen Dokka, og at det skaper 

positiv omtale om stedet. 

 



De ønsker i år å kunne satse mer på markedsføring slik at de når flere tilreisende publikum 

og kan profilere seg ut over Oppland og til de større stedene.  

 

Det er ikke lagt ved budsjett, men det opplyses at DNB har trukket seg som sponsor og at det 

i år er en utvidelse av arrangementet med bruktboksalg. Elles er arrangementet bygd opp på 

samme måte som tidligere. 

 

Vurdering: 

 

Søknader til de generelle DA-midlene skal vurderes i forhold til om søknaden er med på å 

oppfylle målsettingene og/eller tiltakene i kommunens strategiske nærings- og 

utviklingsplan, ref. kommunestyresak 90/11. Rådmannen mener søknaden kan vurderes i 

forhold til tiltak 5.3.1 «Videreutvikle Landsbyen Dokka som handelssted», da bokfestivalen 

bidrar til tilreisende til kommunen og bidrar til det høye aktivitetsnivået som gjør Dokka 

attraktiv som handelssted. 

 

Rådmannen synes det er positivt at arrangørene av bokfestivalen ønsker å satse på 

markedsføring ut over Oppland slik at det kommer flere tilreisende publikum til festivalen. 

Festivalen har hatt mange kjente forfattere, og har fått gode tilbakemeldinger både fra 

publikum og deltakende forfattere 

 

Rådmannen mener søknaden faller innenfor retningslinjene for de generelle DA-midlene: 

 Kulepunkt 4, hvor det står at det kan innvilges støtte til arrangementer og aktiviteter 

som profilerer kommunen og markedsfører kommunens næringsliv. 

 

Etter en total vurdering av søknaden anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med kr. 

20.000,-. Arrangementet ble også støttet med kr. 20.000,- i 2016. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

1. Formannskapet, som fondsstyre, innvilger kr. 20.000,- til bokfestivalen Bok&Folk. 

2. Tilskuddet finansieres med overføringer fra de generelle DA-midlene, og reduserer 

fondet fra kr. 1.587.102,-,- til kr. 1.567.102,-. 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 11. september 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Ingrid Bondlid 

                                                                                                rådgiver 

 

 





Lnr.: 11462/17 

Arkivsaksnr.: 17/2137 

Arkivnøkkel.: 223 C  
 

Saksbehandler: BEO    

 

Utskrift til:  

 

SØKNAD OM FINANSIELL STØTTE TIL BOKPROSJEKT SETERLIV I NORDRE 

LAND 

 

Sammendrag: 

 

Nordre Land kommune startet i 2005 et arbeid med å kartlegge setrene i kommunen. Kåre 

Kompelien har blitt hyret inn for å ferdigstille dette prosjektet, og søker om 75.000,- kr i DA-

midler. 

Det er ikke formaliserte avtaler rundt dette, så rådmannen anbefaler formannskapet å fatte et 

vedtak om dette. Kommunen må også ta stilling til oppdragsgiverrollen. 

 

Rådmannen anbefaler at disse punktene gjennomføres, og at det bevilges kr 50.000,- i DA-

midler til «Seterliv i Nordre Land». 

 

Vedlegg: 

  

Søknad fra Kåre Kompelien 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 

 

I 2005 ble det satt i gang et seterprosjekt i Nordre Land. Formålet med dette var registrering 

av skogs- og fjellsetre i kommunen. Dette med tanke på videreformidling av kulturhistorie, 

arkitektur, byggeskikk, kulturlandskap og landbrukskunnskaper til allmennheten. Prosjektet 

skulle også gi et grunnlag og inspirasjon for grunneierne til å sette i stand setre og oppfordre 

til bruk av tilskuddsmidler. Finansieringen til prosjektet har bestått av tilskudd fra ”Spesielle 

miljøtiltak i landbruket” (SMIL-midler) og egeninnsats. 

 

Prosjektet har pågått i perioden 2005 til 2010 med etterarbeid og systematisering i 2011 og 

2012, men også noe senere til og med 2017. Det er gjennomført registreringer på ca 180 

setereiendommer i kommunen. Dette er på alle kjente setre. Til dette arbeidet er det innleid 

tjenester fra Skogtjenester AS v/ Geir Høitomt senere Kistefos Skogtjenester AS.  

 

Registreringen tok for seg oppmåling og fotografering av bygninger i kulturlandskapet, 

bygningsdetaljer, registrering av botanikk og kulturminner, samt registrering av gamle stier 

og seterveger. Det ligger mye god, gammel historie i disse elementene, og det har allerede 

resultert i flere tiltak med istandsetting av både bygninger og rydding av gjengrodde 

verdifulle beite- og slåttemarker.   



 

Kåre Kompelien ble etter dette hyret inn av Nordre Land kommune til å ferdigstille 

prosjektet. Arbeidstittel til prosjektet er «Seterliv i Nordre Land».  

 

Arbeidet ville i størst grad bestå av oppgaver som: 

Innhente kildemateriale, plukke ut og sortere nødvendig og relevant kildemateriale, 

registrering og nedskriving av kildemateriale, oppsøke kilder og intervjue disse, bygge opp 

struktur og logistikk, fotografere, skriveprosess, korrekturer, jobb mot trykkeri og forlag. Det 

anses at prosjektet vil gå over 2-3 år, og ferdigstilles høsten 2020. 

Det ble ikke laget noen formelle avtaler rundt dette, kun muntlige avtaler som ikke er 

dokumentert. 

 

Kåre Kompelien søker nå om kr 75.000,- i DA-midler for å kunne fullfinansiere prosjektet. 

Budsjettet som følger med søknaden er slik:   

 

Antall arbeidstimer i perioden 01.05.17 til 01.07.20 stipuleres til:  

2500 timer á kr. 300 pr. time         kr.    750.000  

Trykkeriutgifter: Bok med stiver permer og smussomslag,  

1500 eks. i opptrykk (512 sider):        «     140.000 

SUM:          kr.    890.000 

- Tildelte midler gjennom SMIL-midler :      «     225.000 

Beløp som mangler i 3-årsperioden:       kr.   665.000 

========== 

 

Finansieringsplan som ligger til grunn for budsjettet: 

 

Kr. 225.000 er tildelt prosjektet med SMIL-midler gjennom Nordre Land kommune.  

Trykkeutgifter dekkes av oppdragsgiver. De resterende 525.000 kronene som forfatter skal ha 

for jobben, må dekkes inn ved tilskudd, bidrag og stipend i løpet av 3-årsperioden. 

Kompelien opplyser at det vil også bli søkt om bidrag fra andre hold - både private og 

offentlige.  

 

Vurdering: 

 

Rådmannen har registrert at det er tenkt/ønsket en bokpublisering av prosjektet.  

 

Det første som må tas stilling til, er om kommunen støtter at det skal legges opp til utgivelse 

av en bok, eller ikke. 

 

Det er uttalt at det foreligger en muntlig avtale mellom kommunen og Kåre Kompelien om 

en videreføring fram mot en bokutgivelse, men dette er ikke blitt formalisert i form av en 

avtale, og det videre arbeidet er langt fra finansiert. Kompelien skal utføre arbeidet innenfor 

eget selskap. 

 

Hvis dette prosjektet skal ende i en bokutgivelse, er det fra forfatters side tenkt å overlate 

manuset til kommunen som oppdragsgiver, og at kommunen skal dekke trykkekostnader. 

Dette fremgår også av budsjett og finansiering, kr. 140.00,-. Kommunen har imidlertid ikke 

formelt påtatt seg et oppdragsgiveransvar. 

 



Hvis det blir en bokutgivelse, vil kommunens utgift/støtte derfor dreie seg om kr. 140.000,- 

til trykking, samt kr. 50.000,- i tilskudd fra DA-midlene. Boka vil da være i kommunens eie, 

og inntekter fra boksalget vil tilfalle kommunen. Forfatter skal visstnok ikke ha krav på deler 

av disse inntektene. Det er antydet en utsalgspris på kr. 550,- pr. bok. Det er vanskelig å 

vurdere salgspotensialet, men hvis det selges 500 eksemplarer, vil dette gi kr. 275.000,- i 

inntekt.  

 

Hvis kommunen godkjenner at prosjektet skal ende i en bokutgivelse, må det på plass en 

avtale som hensyntar følgende punkter: 

 

 Kommunen må formelt sett ha eierskapet til det ferdige manuset 

 Leveringsfrist for manuset fastsettes 

 Kommunen står som ansvarlig utgiver 

 Kommunen er ansvarlig for alle utgifter til trykking og utgivelse av boken 

 Kommunen skal ha alle inntekter fra boksalget, og bestemmer opplag 

 

Rådmannen vil anføre at dette er interessant informasjon for mange, og at det er nedlagt et 

stort arbeid i prosjektet så langt. Det er gitt SMIL-midler, og det er kanskje muligheter til å 

søke ytterligere midler som kan redusere kommunens utgifter til trykking. Rådmannen antar 

at en slik bok vil ha en viss interesse, og vil være salgbar, om enn i et relativt begrenset 

opplag. En slik bok vil kunne være en fin markedsføring av kommunen. Det er ikke regnet 

inn salgsinntekter i budsjettet så langt, så hver krone i inntekt vil redusere kommunens 

utgifter. Samlet anbefaler rådmannen at det gis et tilskudd fra DA-midlene på kr. 50.000,-. 

Dette utgjør godt under 50 % av godkjente utgifter (jfr. budsjettet). 

 

Hvis formannskapet støtter søknaden, så gis rådmannen fullmakt til å inngå en avtale med 

prosjektleder/forfatter. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Formannskapet godkjenner at prosjektet «Seterliv i Nordre Land» ender i en 

bokutgivelse, og påtar seg et oppdragsgiveransvar for prosjektet. 

2. Rådmannen inngår en avtale med Kåre Kompeliens selskap, som regulerer forholdet 

mellom Nordre Land kommune og Kåre Kompelien, jfr. rådmannens vurdering. 

3. Kommunens trykkekostnader, kr. 140.000,- finansieres fra salgsinntekter og andre 

tilskuddsmidler. Et ev. underskudd i prosjektet tas opp til behandling i 

formannskapet. 

4. Under forutsetning av at punkt 1 og 2, innvilges kr 50.000,- i DA-midler til «Seterliv 

i Nordre Land». 

5. Tilskuddet finansieres med overføringer fra de generelle DA-midlene, og reduserer 

fondet fra kr fra kr 1.567.102,- til kr 1.517.102,-.  

 

 

 NORDRE LAND KOMMUNE, den 12. september 2017 

 

 



Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Bente Øverby 

 

 

 

 

 











Lnr.: 11300/17 

Arkivsaksnr.: 17/2053 

Arkivnøkkel.: U63 
 

Saksbehandler: TMI    

 

Utskrift til:  

SYNNFJELLPORTEN AS, Synnfjellvegen, 2880 NORD-TORPA 

Innlandet politidistrikt 

Trygg 24 AS 

 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING  

 

Sammendrag: 

 

Synnfjellporten AS v/Geir Helge Frøslid har søkt om endret skjenkebevilling for perioden 

20.09.20177 – 01.07.2020. Serveringsbevilling er også søkt videreført.  

Skjenketiden som er omsøkt er innenfor kommunens maksimaltid.  

 

Geir Helge Frøslid er bevillingssøker og styrer.  Geir Helge Frøslid har avlagt og bestått 

kunnskapsprøve i alkoholloven. 

 

Synnfjellporten AS er overtatt fra tidligere eier Jessica Eriksson Koll m.fl.  

 

Synnfjellporten AS søker om skjenkebevilling for alkoholdig drikk gruppe 1, 2 og 3.  

Synnfjellporten AS søker også em videreføring av serveringsbevilling.  

 

Eiere av Synnfjellporten AS er Oppland Bygg & anlegg AS. 

 

 

Vedlegg: 

Ingen  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Bevillingssøknad. 

Vandelsvurdering fra Innlandet politidistrikt.  

 

Saksopplysninger: 

 

Synnfjellporten AS har søkt om endret skjenkebevilling for Synnfjellporten , Synnfjellvegen 

2880 Nord – Torpa.  

Synnfjellporten AS søker om videreføring serveringsbevilling. 

 

Åpningstider:  mandag – torsdag kl 09.00 – 19.00, fredag og lørdag 09.00 – 02.00 og 

søndag/helligdag kl. 09.00 – 00.00. 

 

Driftskonsept: Kafe`, spiseresturant, pub, servering i danserestaurant og overnattingssted 

 

Eiere er Oppland Bygg & anlegg AS.  



Eier av Oppland Bygg & anlegg AS er: Geir Helge Frøslid, Hans Olav Frøslid og Arild 

Tørhaug.  

 

Styrer av Synnfjellporten AS er Geir Helge Føslid. 

Stedfortreder er Nina Merethe Sveen Frøslid.   

Både styrer og stedfortreder er det blitt tatt en vandelvurdering av innlandet politidistrikt uten 

anmerkninger. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.  

 

Det er søkt om skjenkebevilling for alkoholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 

I tillegg er det søkt om videreføring av serveringsbevilling.  

 

 

Vurdering: 

 

Synnfjellporten AS v/Geir Helge Frøslid overtok stedet etter tidligere eier Jessica Eriksson 

Koll m.fl. Det er positivt at dette foretaket driftes og videreutvikles videre.  

Videreføring av serveringsbevillingen stiller kommunen seg positiv til.  

 

Inneværende skjenkebevillingsperiode startet 01.07.2016. Det innstilles på at Synnfjellporten 

AS gis skjenkebevilling for alkoholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i perioden 20.09.2017 – 

30.06.2020.  

 

Driftskonseptet er Kafe`, spiseresturant, pub, servering i danserestaurant og overnattingssted. 

Skjenke og serveringsareal er 350 m2 innendørs.  Utendørs er det ca 40 plasser innenfor et 

avgrenset område.  

 

Styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøve i alkoholloven .  

 

I henhold til alkoholloven §§ 1-4b, 1-7c, 4-1, 4-2 og 4-4 innstilles Synnfjellporten AS 

skjenkebevilling for alkoholdig drikk gruppe 1,2 og 3. i åpningstidene,  mandag – torsdag kl 

09.00 – 19.00, fredag og lørdag 09.00 – 02.00( 01.00 ute) og søndag/helligdag kl. 09.00 – 

00.00. i perioden 20.09.2017 – 30.06.2020. 

 

Serveringsbevilling videreføres.  

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde  formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

 I henhold til alkoholloven §§ 1-4b, 1-7c, 4-1, 4-2 og 4-4 innstilles Synnfjellporten AS 

skjenkebevilling for alkoholdig drikk gruppe 1,2 og 3. med åpningstidene,  mandag – 

torsdag kl 09.00 (kl.13.00 for gruppe 3)– 19.00, fredag og lørdag 09.00(kl.13.00 for 

gruppe 3) – 02.00( 01.00 ute) og søndag/helligdag kl. 09.00 (kl. 13.00 for gruppe 3)– 

00.00. i perioden 20.09.2017 – 30.06.2020. 

 

 Serveringsbevilling videreføres.  

 

 



  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  8. september 2017  

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Tore Mikkelstuen 

 

 

 

 

 



Lnr.: 11298/17 

Arkivsaksnr.: 17/2116 

Arkivnøkkel.: U63 
 

Saksbehandler: TMI    

 

Utskrift til: Milano Pizzeria ANS 

 

BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN.  

 

Sammendrag: 

Bevillingshavere i Nordre Land kommune skal sende inn dokumentert oppgave over omsatt 

mengde alkohol for beregning av gebyr. 

 

Bestemmelsene om bevillingsgebyr er hjemlet i alkoholloven § 7 -1 og alkoholforskrift 

kapitel 10.  

 

Nordre Land har vedtatt at bevillingshaverne skal senest innberette omsetningsoppgave for 

alkohol 1. mai året etter solgt vare. Det vil si at beregningsgrunnlaget skal være innsendt til 

kommunen senest 1. mai 2017 for beregning av bevillingsgebyr for 2016. 

 

Milano Pizzeria ANS sendte ikke inn omsetningsoppgave til 1. mai 2017. Saksbehandler 

purret opp med ny frist for innlevering av omsetningsoppgave uten at det ble mottatt noe 

dokumentasjon. 

 

Vedlegg: 

Brev om beregning av bevillingsgebyr.   

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Alkoholloven 

Alkoholforskrift 

Brev om purring på beregning av bevillingsgebyr. 

 

Saksopplysninger: 

Bevillingshavere i Nordre Land kommune skal sende inn dokumentert oppgave over omsatt 

mengde alkohol for beregning av gebyr. 

 

Bestemmelsene om bevillingsgebyr er hjemlet i alkoholloven § 7 -1 og alkoholforskrift 

kapitel 10.  

 

Nordre Land har vedtatt at bevillingshaverne skal senest innberette omsetningsoppgave for 

alkohol 1. mai året etter solgt vare. Det vil si at beregningsgrunnlaget skal være innsendt til 

kommunen senest 1. mai 2017 for beregning av bevillingsgebyr for 2016. 

 

§ 7 – 1 første ledd i alkoholloven viser til at det skal betales årlig bevillingsgebyr.  

Andre ledd viser til forskrift om gebyrsatsene og innbetaling av gebyret. Det er departementet 

som fastsetter satsene for gebyr.  

 



Milano Pizzeria ANS har ikke sendt inn omsetningsoppgave til 1. mai 2017. Saksbehandler 

purret opp med ny frist for innlevering uten at omsetningsoppgave ble mottatt. 

 

I alkoholforskrift § 10 – 1 vises det til bevillingshavers plikter i forhold til alkoholloven.  

§ 10- 2 viser til at kommunen skal tildele prikker på bevillingen gjeldende i to år fra 

overtredelsestidspunktet. Dersom det tildeles 12 prikker i løpet av en to årsperiode så skal 

kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på en uke.  

Alkoholforskrift §10 – 3 punkt 3 heter det at «manglende innlevering av omsetningsoppgave 

innen kommunens frist, jf. kapitel 6 i alkoholforskrift». Skal det tildeles to prikker. 

 

Bevillingsmyndighet skal jf. alkohollov og forskrift, tildele Milano Pizzeria ANS to prikker 

for manglende innlevering av omsetningsoppgave innen kommunens frist. 

 

Vurdering: 

 

Milano Pizzeria ANS har ikke overholdt fristen for innlevering av omsetningsoppgave for 

solgt mengde alkohol for 2016.  Saksbehandler sendte ny frist for innlevering av 

omsetningsoppgave. Dette ble gjort for å gi bevillingshaver, Milano Pizzeria ANS, en ny 

mulighet for å sende inn dokumentasjon uten tildeling av prikker da bedriften ikke har 

prikker eller anmerkninger for inneværende bevillingsperiode. Kommunen har ikke mottatt 

omsetningsoppgave etter ny frist. 

 

Vurderingen er med hjemmel i alkoholloven § 7 -1 og alkoholforskrift §§ 10 – 1, 10 – 2 og 

10 – 3 at Milano Pizzeria ANS tildeles to prikker med virkning fra 1. mai 2017. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde  formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

 Milano Pizzeria ANS tildeles to prikker på skjenkebevilling med virkning fra 1. mai 

2017. 

 Milano Pizzeria ANS skal innlevere omsetningsoppgave for 2016 snarest. 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 8. september 2017. 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Tore Mikkelstuen 

 

 

 



 
 

 

Til  

Bevillingshaver 

 
 

BEREGNING AV BEVILLINGSGEBYR 

Jf. alkohollovens § 7-1 annet ledd med forskrifter 

 
Jf. kommunestyrets vedtak i bevillingssaken: Bevillingshaveren skal innen 1. mai  i året sende inn til 

kommunen en oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk over 2,5 volumprosent alkohol, og vil 

etterpå få tilsendt faktura på gebyret fra kommunekassen. Ved årets utløp skal bevillingshaveren sende inn 

dokumentert oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol for etterberegning av årets gebyr. 

 

Gebyrsatser salgsbevilling:               Alkoholholdigdrikk gruppe 1 kr. 0,20 pr. vareliter 
     Minstegebyr salgsbevilling    kr. 1540,-. 

 

Gebyrsatser skjenkebevilling: Alkoholholdigdrikk gruppe 1  kr. 0,44 pr. vareliter  

     Alkoholholdigdrikk gruppe 2 kr. 1,18 pr. vareliter 

     Alkoholholdigdrikk gruppe 3 kr. 3,87 pr. vareliter 

     Minstegebyr skjenkebevilling kr. 4.800,-. 

 

Beregning av bevillingsgebyret 

Faktisk omsetning  år 2016 

Periode fra:   01.01.16   til     31.12.16 

Forventet omsetning  år 2017 

Periode fra: 01.01.17   til   31.12.17 

Salg 

Liter  ....... Gruppe 1  kr. 0,20 pr. vareliter      = kr. .............. 

 

Salg 

Liter  ....... Gruppe 1  kr. 0,20 pr. vareliter      = kr. .............. 

Skjenking 

Liter  ....... Gruppe 1 x kr. 0,44 pr. vareliter  = kr. .............. 

 

          ....... Gruppe 2 x kr. 1,18 pr. vareliter  = kr. .............. 

 

          ....... Gruppe 3 x kr.3,87 pr. vareliter  = kr. .............. 

  

 Sum gebyr                    = kr. .............. 

          ==================================== 

Skjenking 

Liter  ....... Gruppe 1 x kr. 0,45 pr. vareliter  = kr. .............. 

 

          ....... Gruppe 2 x kr. 1,20 pr. vareliter  = kr. .............. 

 

          ....... Gruppe 3 x kr. 3,95 pr. vareliter  = kr. .............. 

  

    Sum forventet gebyr        = kr. .............. 

      ev.    Sum forventet minstegebyr         = kr. ………... 

          ===================================== 

 

  

Bedrift:  

Bevillingshaver:  

Adresse:  

Postnr.:  

 

  

Underskrift: 

 

Sted:…………………………….   Dato:…………….. 

 

..................................................................... 

Bevillingshaver  

 

  

 



Lnr.: 11403/17 

Arkivsaksnr.: 17/2131 

Arkivnøkkel.: 009 
 

Saksbehandler: JHV    

 

Utskrift til:  

 

VINTERVEDLIKEHOLD FORTAU STORGATA FELLES VEDLIKEHOLD 

 

Sammendrag: 

 

For å få et helhetlig og samkjørt vintervedlikehold på fortauet i miljøgatedelen av Storgata, 

har Nordre Land kommune fått tilbud på brøyting av hele fortauet i sentrum. 

Sommervedlikehold har blitt utført av eiendomsavdelingen.  

 

For å få et enhetlig vintervedlikehold av miljøgata, vurderes det til at Nordre Land kommune 

koster og administrerer vedlikeholdet på fortauene.  

 

Rådmannen anbefaler formannskapet å vedta at Nordre Land kommune finansierer 

vedlikehold av fortauene i miljøgata på Dokka.  

  

Vedlegg: 

  

Ingen.  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen.  

 

Saksopplysninger: 

 

Nordre Land kommune har gjennom flere år kostet og sørget for vintervedlikehold på 

fortauene i miljøgatedelen av Storgata.  

Miljøgata, sånn som den fremstår nå ble åpnet i 2008. Det ble den gang gjort grep med 

steinlegging, beplantning, opphevede gangfelt og utvidelse av fortau.  

Eiendomsgrensene ble ikke flyttet i arbeidet med dette. Derfor er det en del gårdeiere som 

fortsatt eier fortauet ut til vegkant. Nordre land kommune selv, er gårdeier på store deler av 

fortaus arealet, bedehuset er annet eksempel på gårdeier.  

 

Vedlagt brev fra leder Karsten Ryan i bedehus-styret, søknad om fritak for kostnader til 

vintervedlikehold av fortau.  

 



 
 

 

 

 



Eksempel på tomtegrenser i miljøgata 

 
 

For å få et enhetlig og godt vintervedlikehold på fortauet i miljøgata har kommunen gått inn 

og fått utført vintervedlikeholdet på gaten. Det har vært forhandlinger med gårdeierne, men 

det det har ikke lyktes å få alle med på en løsning, der de betaler inn kostnadene med 

vintervedlikeholdet. Det har blitt prøvd dialog og møter, med begrenset respons. Mange av 

gårdeieren er ikke bosatt i Nordre Land, og det gjør dialogen utfordrende.  

 

Det har blitt kjørt anbudsrunde på snøbrøyting i Nordre Land nå i disse dager.  

Kostnaden på brøyting av fortauet i miljøgata ble 650 kroner per rodetur, eks mva, 812 

inklusive mva.  

 

Kostnadseksempel 2017/2018 
   Type kostnad vedlikehold storgata fortau Pris/ enhet 30 turer 40 turer 

Snøbrøyting, nå 1900,- pr tur 650 19500 26000 

Strøing, maskin+ arbeider 20 timer 1000 20000 20000 

Soping vår, maskin+arbeider 14 timer 800 11200 11200 

Spyling.  2 arbeidere + maskin 21 timer 1300 27300 27300 

    

 

Sum 78000 84500 

Priser eks mva 

 

Strøing, soping og spyling utføres av eiendomsavdelingen i Nordre Land. Snøbrøyting blir 

utført av entreprenører etter anbudskonkurranse.  

 



Vurdering: 

Eiendomsgrensene for miljøgata og fortauene i Storgata er av varierende karakter. De følger 

ikke vegkant. Dette medfører at fortauet i noen tilfeller er eiet av private gårdeiere, og andre 

tilfeller ligger på offentlig veggrunn.  

Nordre Land kommune som gårdeier eier en del fortau. Det har blitt prøvd dialog mot 

gårdeierne for å få de til å være med å dekke vedlikehold av fortauet, med varierende hell. 

Det er en utfordring med eiendomsselskaper, som ikke har lokalt eierskap, og få de med på å 

betale vedlikehold av fortauet. Det har blitt forsøkt møter, med dårlig oppmøte av gårdeiere.  

 

Det er en oppfatning ute blant publikum at fortauet er en del av det offentlige vegnettet. Dette 

deles nok til dels av de gårdeiere, som har eiendomsgrense helt eller delvis til vegkant. En 

del relevante problemstillinger tas opp i brevet fra bedehusstyret.  

 

For at vedlikeholdet gjennom miljøgata skal være mest mulig enhetlig og ikke utføres av 

mange forskjellige er det fordeler med at det utføres i regi av en aktør som Nordre land 

kommune. Et eksempel på dette er hvis alle gårdeiere skal ha sin egen brøyteentreprenør, vil 

snøbrøytingen kunne bli utført på forskjellige tidspunkter og med varierende hyppighet.  

Det er en fordel at vintervedlikehold av veg og gate har samme oppdragsgiver, for 

koordinering av hvor og når snøen skal håndteres.  

 

For å opprettholde vedlikeholdet på dagens nivå av fortauet i miljøgata, vurderes det til at 

Nordre Land kommune tar kostnadene.  

 

Inntekt fra vedlikehold av fortauene på kr. 100.000,- ble lagt inn i Handlingsplan 2017-

2020/budsjett (OU/omstillingstiltak). Til nå har ikke Tjenesteområdet fått inn denne 

inntekten, men brøyting etc. er utført innenfor rammene. Oppgaven vil også bli ivaretatt 

innenfor rammene i fortsettelsen.  

 

Det har også betydning for Nordre Land kommune at miljøgata/Storgata fremstår innbydende 

for publikum og næringsdrivende. Det at Nordre Land kommune tar ansvar for fortauet, vil 

styrke kommunens omdømme.  

 

 

Administrasjonens innstilling: 

Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Vedlikehold av fortau i miljøgata på Dokka utføres og finansieres av Nordre Land 

kommune, innenfor de gitte rammer for Tjenesteområde Samfunnsutvikling..  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 20.9.2017 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Jørn Håvard Øversveen 
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