
Japansk kvalitet og tøffest i klassen
5 års garanti - isuzu.no

*Priser eks mva levert Drammen. Frakt kommer i tillegg. Co2 192-222. Forbruk blandet kjøring fra 0,73l *Stor sammenligningstest mot VW Amarok og Toyota Hilux Pick-Up test Vi Menn Top Gear Nr.2 2014

Pick Up fra 270.761,-*

Trooper fra 286.761,-*

Magnum fra 286.761,-*

best i test

3,5 tonn hengervekt - Lave driftskostnader - Lavt Co2 utslipp - Elektrisk 4x4 innkobling med lavserie

Velg mellom Pick up eller Trooper varebil - Alene om automatgir på både 2 d og 4 d - Norsk Tectyl

Opptil 1 tonn nyttelast - Biler klare for rask levering - 80 forhandlere over hele landet

EXCLUSIVEPAKKE
Verdi 30.000,- NÅ KUN 10.000,-

MEDIAPAKKE
Verdi 19.900,- NÅ KUN 9.900,-

Exclusivepakke og Mediapakke du sparer 30.000,- I tillegg lanserer vi nå Magnum.
Velg mellom Isuzu Pick Up - nyheten Isuzu Magnum eller Isuzu Trooper Edition.

Gustavsen Bil AS
Amsrudvn. 5, 2827 Hunndalen - Tlf. 61 13 63 00
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dOkka: Fylkesman-
nen i Oppland ber 
Nordre Land kom-
mune gi en tilbake-
melding på hvordan 
de vil løse utfordrin-
ger med avløpssitua-
sjonen i Synnadalen. 
Solrun Synnøve SnilSberg
solrun@oa.no

Kommunen har frist til 15. ja-
nuar med å gi tilbakemelding. 

Enhetsleder for plan og næ-
ring, Halvor Askvig, forklarer at 
kommunen har to roller i sa-
ken. Den ene er som medeier i 
Søas, med ti prosent. Den andre 
er kommunen som foruren-
singsmyndighet.

– Fylkesmannen ønsker en 
tilbakemelding fra kommunen 
som forurensingsmyndighet. 
Vi er bedt om å gi et svar på 
hvordan vil løse avløpssituasjo-
nen i området. Eksisterende 
renseanlegg fungerer greit nok 
når det ikke er fullt belegg på 
hyttene. Men det er ikke stort 
nok til å ta toppene i høytids-
helger og ferier. Vi er sikre på at 
det må til et større anlegg der. 
Da må noen prosjektere et nytt 
renseanlegg, som både løser 
dagens situasjon og tenker 

■ Synnadalen i ferier og høytidshelger

avløpskapasiteten sprengt

Synnadalen: Ikke tilfredsstillende avløpssituasjon.  illuStraSjOnSbilde

enhetSleder: Halvor 
Askvig.  arkivbilde

framover med reguleringsplan 
og videre hytteutbygging, for-
klarer Askvig. 

avklares
I tillegg til at Nordre Land kom-
mune må ta stilling til vann- og 
avløpssituasjonen, mener Fyl-
kesmannen at framtida til, og 
hvem som skal drifte og eie, 
renseanleggene må avklares.

Fylkesmannen mener at en 
oppstart av en helhetlig kom-
muneplanlegging for området 
Synnfjell Øst vil kunne imøte-
komme utfordringene, og av-
klare utvikling og løsninger. 
Fylkesmannen oppfordrer 
kommunen til å se på de ulike 

problemstillingene knyttet til 
fritidsbebyggelse og foruren-
sing i dette området på et over-
ordnet nivå, og så raskt som 
mulig fastsette et realistisk 
tidsskjeman. 

internt møte
Askvig opplyser at kommunen 
skal ha et internt møte i saken 
neste uke, for å finne ut hva de 
skal gjøre videre og legge en 
plan.

– Så blir det en runde med po-
litikerne før vi går videre, sier 
Askvig. 

Formannskapet er nylig blitt 

orientert om saken, og om bre-
vet som er kommet fra Fylkes-
mannen i Oppland.

liten riSikO
OSLO: Risikoen for fugleinfluensa er lav i Norge, til tross for 
utbrudd av en svært smittsom form i Storbritannia, Nederland og 
Tyskland, opplyser Mattilsynet. Det vil dermed ikke bli satt i gang 
særskilte tiltak. H5N8—viruset er svært dødelig for fugler, men har 
aldri blitt oppdaget hos mennesker.  (ANB-NTB)


