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GBNR 18/1 - DEPONI – HAUGAN 
Befaring av deponiområde 
 
Bakgrunn og formål:  
Nermo søker, i søknad om dispensasjon datert 22.3.2017, på vegne av grunneier på gbnr. 

18/1 om å anlegge deponiplass for toppmasse på Haugan på gbnr. 18/1. Området vil ligge i 

en forlengelse av eksisterende veltplass for tømmer 

Befaringen ble foretatt med det formål å undersøke områdets egnethet for etablering av 
massedeponi, og hvilke hensyn som måtte tas i videre behandling av søknaden. Befaringen 
ble gjennomført som første steg i vurderingen av dette. 
 
På samme befaring ble grunnlaget for behandling av søknad om midlertidig deponering 
også vurdert. 
 
Tidspunkt: 8.6.2017. 
 
Innkalt: Per, Johannes og John Nermo i tillegg til kommunens representanter. 
 
Følgende møtte: Tor Falck, Christina Nystuen og Lars-Ole Sivertsen fra Øyer kommune. 
Johannes Nermo og ansvarlig anleggsleder. 
 
Foreløpig vurdering av områdets egnethet:  

Området ligger utenfor eksisterende vei sør for hytteområdet. I området finnes allerede en 

plass som brukes til lagring, parkering mm. Det er ikke spesielt bratt i området, og samtidig 

er det naturlige formasjoner som under visse forutsetninger gjør det egnet for lagring av 

overskuddsmasser fra utbyggingsområdene i Hauganfeltet.  

Ikke langt nedenfor går elva Mosåa. Tillatelse til anlegging av deponi forutsetter at fyllingen 

ikke overstiger den naturlige kammen mot elva.  

Fra elva Mosåa er det lagt inn en buffersone på 20 meter i kommunedelplanen. Sonen går 

relativt nær planlagt deponiområde. Skjermingen opprettholdes ved at høydedraget mot 



elva bevares. Flomveier er registrert i nærheten (Mosåa), men ikke inn i selve 

deponiområdet. Det legges til grunn at fylling av masse ikke vil bli påvirket av dette. Det 

opplyses at det i en normalsituasjon er relativt tørt i området. Men en del av det nedre 

området kan være berørt av grunnvann fra Mosåa ved høy vannstand. Dette vurderes 

imidlertid til ikke å ha vesentlig betydning for deponiområdet.  

Disse forholdene vil belyses nærmere i en høringsprosess hos eksterne instanser, som 

Fylkesmannen og Oppland Fylkeskommune. 

Det skal ikke fylles over veiens nivå. En kantsone mot veien på om lag 8 meter forutsettes 

bevart, som skjerming. Det skal ikke fylles over veiens nivå. En kantsone mot veien på om 

lag 8 meter forutsettes bevart, som skjerming. Mulig aktuelt område ble avmerket med 

stikker som ble merket med rødt. Søker ble bedt om å få disse og alt oppfylt område 

innmålt og koordinatfestet, slik at arealet kunne legges inn på kartutsnitt. Det ble også bedt 

om at det skulle etableres terrengprofiler og beregning av volum. 

Det ble på befaringen ikke oppdaget eller gjort oppmerksom på nye vesentlige forhold.  

I samråd med grunneier og søker forutsettes det revegetering og opparbeidelse av området 

til LNF-område når deponeringen er avsluttet. Dette er av stor betydning, også av hensyn til 

hytteområder som er under utbygging i umiddelbar nærhet. 

Det er masse uegnet for bruk til tomter som skal deponeres her. Ren masse leveres til 

mottak eller brukes internt, i følge søker. 

Konklusjon: Området synes ut fra en foreløpig vurdering egnet til massedeponering. Dette 
vil utredes og avklares nærmere i behandling av dispensasjonssøknaden. 
 
Søker ble gjort oppmerksom på at dersom søknad om midlertidig deponering ikke 
imøtekommes må all masse som er deponert fjernes. 
 


