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NOTAT 

Henvendelser til kontrollutvalget om aktiviteter på Venabygdsfjellet 

I egenskap av leder av kontrollutvalget har undertegnede fått noen henvendelser om 

aktiviteter og tiltak på Venabygdsfjellet der det reises spørsmål om nødvendige tillatelser er 

innhentet fra Ringebu kommune. De aktivitetene og tiltakene som henvendelsene gjelder, 

ligger innenfor tjenesteenhet for plan og teknisk. Undertegnede anser seg forpliktet til å 

følge opp henvendelsene for å få brakt på det rene om det foreligger brudd på kommunale 

systemer og rutiner. Ansvaret for at betryggende kontroll er etablert påhviler rådmannen, jf 

kommuneloven § 23 nr. 2. Rådmannen forventes å ta spørsmålene som er reist nedenfor, 

opp med lederen for tjenesteenheten.  

1. Er krav om reguleringsplan for området ved Lundes turisthandel (Kiwi) fulgt opp? 

2. Er reguleringsplan for Lundegard utarbeidet, lagt fram og behandlet? 

3. Er graving av VA-ledning til Rondevegen 783 (hytte ved fjellkapellet) fra stikkledning til 

Lundesetra omsøkt og godkjent? Og er tilknytningsavgift beregnet og innkrevd? 

4. Er den aktuelle gravingen utført av person med autorisasjon for denne typen arbeid? 

5. Er utvidelse av caravanplass på nordsida av Lunde-butikken søknadspliktig tiltak? Er det i 

så fall gitt tillatelse til slik utvidelse? Er det gitt noen begrensning på antall caravanplasser 

fra tidligere? Hvis utvidelsen er et søknadspliktig tiltak: når og hvordan har behandling 

skjedd? 

6. På arealet for utvidelse av caravanplassen skal det være reist et antall lysmaster. Er disse i 

samsvar med reguleringsplanen? I den grad disse mastene er søknads- eller 

meldepliktige: hvordan er dette tiltaket behandlet av Ringebu kommune? 

7. Overskuddsmasse fra graving for tiltak nevnt i pkt. 6 skal være kjørt til hytte med adresse 

Flaksjølivegen 509. Der skal det visstnok være begrenset oppfylling i følge 

reguleringsplanen for Friska-Buhaugen. Er tillatelse til oppfylling gitt og vurdert i forhold 

til reguleringsplanen? 

8. Regulerte tomter til utleie i næring (blå tomter) skal visstnok være skilt ut som egne 

enheter og markedsført og solgt som private hytter. Medfører dette riktighet? I så fall: 

hvordan har vurderingen i forhold til reguleringsformålet vært? 

9. 15 nye tomter på et nytt felt, Flaksjølivegen 136-170, skal visstnok være utleiehytter i 

næring (vist med blått på reguleringsplanen). Er disse skilt ut som egne enheter for salg til 

private? I så fall: hvilke vurderinger er gjort og hvordan er spørsmålet behandlet?  

 

Felles for pkt 8 og 9: hvilket system og hvilke rutiner har Ringebu kommune for å 

kontrollere at hytter som er regulert til næring (blått) faktisk blir brukt til næringsformål? 

For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at kontrollutvalgets leder ikke har vært i terrenget 

og sett på de aktuelle tiltakene som er nevnt foran. 

Jeg antar at spørsmålene som er reist er kurante å besvare, slik at fristen for tilbakemelding 

fra rådmannen til kontrollutvalget settes til 



29. oktober 2018, 

som er dagen før neste møte i kontrollutvalget. 

I tillegg til de spørsmålene som er reist foran ber jeg opplyst hvilke rutiner rådmannen har 

etablert for besvarelse av henvendelser til Ringebu, og i hvilken grad disse rutinene følges. 

Bakgrunnen er to henvendelser fra undertegnede: 

A. Spørsmål fra undertegnede som leder av kontrollutvalget til rådmannen om bierverv 

for kommunale arbeidstaker ble raskt besvart av rådmannen 25. september d.å. I 

epost 27. september sendte jeg et oppfølgingsspørsmål om konkret vurdering av en 

aktuell sak. Denne siste eposten kan jeg ikke se er besvart. 

B. I epost 9. september til John Ole Sørsveen tok jeg opp to spørsmål: tilstanden til den 

kommunale vegen Elgfaret, og gatelys til gangveg fra forlengelsen av Elgfaret ned til 

Ulbergvegen. Gangvegen brukes av skolebarn. 

Fra Sørsveen kom det automatisk svar om at han var på ferie. Samme dag sendte jeg 

derfor denne eposten til Jostein Gårderløkken. Heller ikke denne henvendelsen kan 

jeg se å ha mottatt noen tilbakemelding på. 

Jeg håper at manglende respons på disse to henvendelsene ikke er representativ for Ringebu 

kommunes håndtering av innkommende epost. Som sagt ber jeg opplyst hvilke rutiner 

rådmannen har etablert og hvorvidt de etterleves i praksis. Samme frist som nevnt foran 

gjelder her også. 

For kontrollutvalget i Ringebu kommune 

Berulf Vaagan 

utvalgsleder 

 


