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Formannskapet 
 

Møtebok 
 
 
Møtedato: 03.07.2018 
Møtetid: Kl. 09:30 - 10:30 
Møtested: Kommunestyresalen 
 
 
Følgende medlemmer møtte Parti 
Linda Mæhlum Robøle SP 
Marie Bjørnødegård H 
Toril Grønbrekk AP 
Jon Olav Espeliødegård SP 
 
Forfall meldt fra følgende medl. Parti Følgende varamedl. møtte Parti 
Arve Bergsbakken AP Kristen Hagaseth AP 
 
Andre som møtte: 
Kai Egil Bachér 
Per Einar Tveit 
 
 
 
 
Møteleder: Toril Grønbrekk 
Fra adm. møtte: Per Einar Tveit og Kai Egil Bachér 
Utlevert i møtet:  
Orientering:  
Sp.mål/interpell.:  
Befaring:  
Diverse:  
 
 
Sakliste 
 
Sak nr. Sakstittel  
13/18 Søknad om dispensasjon – Bygging i LNFR (Midlertidig 

bruløsning over Etna) 
 

 
 
 
Toril Grønbrekk 
Ordfører 
 

Kai Egil Bachér 
Rådmann 
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Etnedal kommune 
Saksframlegg 

  

Mappe: 18/553 

ArkivID: 
GBNR - 
126/1,15,63,212, K2 
- L42 

  Saksbehandler: Per Einar Tveit 

 
       

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
13/18 Formannskapet 03.07.2018 

 
 
Søknad om dispensasjon – Bygging i LNFR (Midlertidig bruløsning over Etna) 
 
Vedlegg: 
26.06.2018 Vedrørende søknad om midlertidig bru -Disp søknad revidert 
26.06.2018 B-1 Dispensasjon revidert 25082018 
29.06.2018 B-1 Dispensasjon revidert 25082018 
22.06.2018 Søknad om bygging av midlertidig bru. 
22.06.2018 Søknad om bygging av midlertidig bru. 
22.06.2018 E-1 
22.06.2018 E-2 
22.06.2018 E-3 
22.06.2018 E-4 
22.06.2018 E-5 
22.06.2018 E-6 
22.06.2018 E-7 
22.06.2018 E-8 
22.06.2018 VEDLEGG E-9 
22.06.2018 F-1 Entreprenørens vurdering av Fv. 251 
22.06.2018 F-2 Fremdriftsplan midlertidig bru 
22.06.2018 F-3 Beredskapsplan 
22.06.2018 F-4 Vedleggsliste 
22.06.2018 Vedlegg G-1 Gjennomføringsplan_000405 
22.06.2018 Vedlegg G-2 Erkæring om ansvar SBAC AS_000404 
22.06.2018 Vedlegg I-1 Offentlige instanser med kontaktpersoner 
22.06.2018 Vedlegg I-2 Mailkorrespodanse mellom SVV og CONTEXO AS 
22.06.2018 B-1 Dispensasjon 
22.06.2018 Vedlegg C-1 Opplysninger gitt i nabovarsel_000406 
22.06.2018 Vedlegg C-2 Kvitteringsliste nabovarsel_000402 
22.06.2018 Vedlegg C-3 Kvittering nabovarsel Opplysningsvesenets Fond 
22.06.2018 Vedlegg C-4 Avtale med nabo 126 15_000401 
22.06.2018 Vedlegg C-5 Avtale med nabo 126 63 
22.06.2018 Vedlegg C-6 Kvittering Vidar Nysveen 
 
Bakgrunn for saken: 
Formannskapet skal ta standpunkt til søknad om dispensasjon fra de generelle 
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel om bygging i LNFR-område for bygging av 
midlertidig bru – Hellefossen bru. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet vedtar at søknaden om dispensasjon fra gjeldende arealplan for bygging av 
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midlertidig bru over Etna på nordsiden av Lunde bru legges ut på høring. Høringsfrist 
fastsettes til 4 uker etter vedtaksdato.  
 
 
 
 
Formannskapet 03.07.2018: 
 
Behandling: 
ENSTEMMIG 
 
FS- 13/18 Vedtak: 
Formannskapet vedtar at søknaden om dispensasjon fra gjeldende arealplan for bygging av 
midlertidig bru over Etna på nordsiden av Lunde bru legges ut på høring. Høringsfrist 
fastsettes til 4 uker etter vedtaksdato.  
 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Saken behandles i formannskapet ihht. til kommunelovens §13 Utvidet myndighet i haste-
saker, pkt.1 og til Etnedal kommunes delegeringsreglement, dokument 2, pkt. 2C-2.  
 
Entreprenørselskapet Contexo AS søker om dispensasjon fra de generelle bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel om bygging i LNFR-område. 
 
I forbindelse med bygging av ny bru over Etna (FV251), Hellefossen bru, og bygging av ny 
trasse for FV33 over Tonsåsen er det fra entreprenørens side ønskelig å bygge en 
midlertidig bru over Etna. Dette for å kunne stenge FV33, og dermed skape en omkjøring for 
trafikken ved å benytte FV251, strekningen Høljarast – Bruflat – Tonsåsen. Det søkes om å 
etablere en midlertidig bru i perioden september 2018 til september 2019.  
 
Søker har etablert avtaler med grunneierne som blir direkte berørt på begge sider av elva. 
Disse avtalene er vedlagt søknaden, og alle naboer som blir berørt av inngrepet er varslet. 
(Kopi av avtaler og varsler er vedlagt søknaden fra Contexo AS.) 
 
På begge sider av elva er det forholdsvis små områder som blir direkte berørt. I avtalene 
mellom søker og grunneiere er det beskrevet godt på hvilken måte områdene skal settes 
tilbake til dagens situasjon. 
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Som tegningen/bildet viser, er det forholdsvis kort avstand mellom Lunde bru og den 
midlertidige brua. I og med at brua er freda, må dette avklares nærmere med Oppland 
fylkeskommune i høringsrunden. 
 
 
Vurdering: 
 
Det kan være flere grunner til å ønske å anlegge en midlertidig bru over Etna for å avhjelpe 
trafikken på FV33 i en anleggsperiode. Dette er en løsning som tidligere har vært oppe til 
vurdering, og den har fra kommunens side vært foreslått overfor vegmyndighetene. 
 
En midlertidig bruløsning og dermed omkjøring av all trafikk, fra FV33, til FV251, vil resultere 
i en svært stor belastning på en veg som allerede er i en slik befatning at vegeier, Oppland 
fylkeskommune, burde prioritere opprustning av den med hensyn til nytt fast dekke. 
Rådmannen mener at den økte trafikken over en periode på 12 mndr. vil belaste vegen slik 
at den etter «omkjøringsperioden» vil være i en enda dårligere befatning enn i dag. Dette er 
ikke ønskelig. Søker viser til i sitt vedlegg F-1, side 8, til (sitat); «Det er blitt kjent for Contexo 
AS at FV251 har fått berammet nytt dekke fra 0 – 11800 meter, sommeren 2019 etter åpning 
av nye FV251 Hellefoss bru». Om dette medfører riktighet, vil den strekningen med nytt 
dekke som her er nevnt ikke være dekkende for hele strekningen Høljarast – Bruflat – 
Tonsåsen som vil bli utsatt for stor belastning i omkjøringsperioden.  
 
Lunde bru, vernestatus og hensyn til «nærområdet» rundt den, ville måtte vurderes av 
Oppland fylkeskommune i en høring.  

I og med at det omsøkte inngrepet ikke medfører noen plassering av pilarer/støtter av noe 
slag for «modulbrua» ute i elveløpet, vurderer Rådmannen det dit hen at det ikke gir noen 
negative konsekvenser for miljøet i elva.  
 
Ved endelig vedtak av dispensasjon tilrås det at formannskapet vurderer betingelser knyttet 
til reasfaltering av hele strekningen FV251, Høljarast – Bruflat – Tonsåsen i løpet av 2019. 
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