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Sammendrag: 
I forbindelse med utbygging av VA-anlegg i Musdalen skal det bygges to 
trykkøkningsstasjoner på eiendommene gbnr. 138/4 og 138/33. Det forutsetter fradeling 
og matrikulering av to punktfester. Etableringen krever behandling etter jordloven og plan- 
og bygningsloven. Øyer kommune skal feste arealene. Søknaden krever dispensasjon fra 
arealformål LNF2. Søknaden krever også omdisponering av ca. 500 m2 dyrka mark til 
offentlig tjenesteyting og det trengs tillatelse etter jordloven § 9 før det eventuelt kan gis 
omdisponeringstillatelse.  
 
Rådmannen imøtekommer søknaden om dispensasjonen om omdisponering og fradeling 
av areal for etablering av to trykkøkningsstasjoner. 
 
Saksutredning: 
Saksbakgrunn:  
For å komplettere det tidligere utbygde ledningsanlegget for vann i Musdal slik at det kan 
leveres offentlig vann til Winge og senere opp til Musdalsæter må det bygges to 
trykkøkningsstasjoner/høydebasseng inne på eiendommen gbnr. 138/4 og 138/33, iht. kart 
datert 28.3.17. Begge stasjonene utløser matrikuleringsplikt da hver av dem båndlegger 
mer enn 8 m2, som er maks tillatte bebygd areal uten matrikulering. 
 
Det søkes om fradeling av to nye festepunkt, på eiendommene 138/4 og på 138/33. Bjørn 
Romsås eier landbrukseiendommen Oppistuen i Musdal i Øyer. Han har søkt Øyer 
kommune om dispensasjonen. Øyer kommune(ØK) skal feste arealene. Det skal betales en 
engangssum for festearealene, og ØK har inngått egen avtale om å inngå feste med 
grunneier Bjørn Romsås. 
 



Om tiltaket og beliggenhet: 
Det ene festepunktet ligger i en «kile» øverst på et jorde langs fv. 254 Musdalsvegen, den 
andre vil ligge på skogsmark langs Musdalsetervegen. Hvert av arealene skal bebygges med 
et pumpehus på 8,4 m2 og det vil kun være dette som synes over bakken. Det skal også 
graves ned en 11 meter lang vanntank på hver lokalitet, disse tankene vil legge 
restriksjoner på aktivitet på bakken over slik at arealene ikke kan kjøres på med traktor etc. 
tiltakene vil berøre mellom 200 og 500 m2 på hver av pumpestasjonene. i anleggsperioden 
vil noe større arealer bli berørt, men disse vil bli tilbakeført til landbruksformål etter endt 
utførelse.  
 
Det praktiske beslaget av areal for tiltakene vil bli BYA 8,4 m² per service/pumpebygg og i 
tillegg må det etableres en hensynssone på minimum 18,7 m² i forhold til overkjøring av 
tunge kjøretøy. I praksis vil samlet areal inkludert hensynssone bli noe større, anslagsvis ca. 
60 m² per stasjon. Det vil kun være bygget på 8,4m² som vil være synlig over bakken. Under 
anleggsperioden vil berørt område være større, men disse arealene forutsettes å bli 
istandsatt og tilbakeført til opprinnelig tilstand i størst mulig grad. Samlet midlertidig og 
varig endret areal vil ligge mellom 200 og 500 m². 
 
Atkomst vil skje enten direkte fra Musdalssætervegen og fra Musdalsvegen fv. 254 ved 
bruk av eksisterende landbruksvei. Landbruksvegen vil bli gitt en nødvendig begrenset 
oppgradering, uten at dette vil berøre nærliggende arealer direkte.  
 
Begge tiltakene vil legge beslag på produktive landbruksarealer, hhv. fulldyrka mark og 
skogsmark av middels bonitet. Det må omdisponeres et areal i størrelsesordenen 0,5 daa. 
 
 
 

 
 
 



Saksgang: 
Øyer kommune er som framtidig fester av arealene part i saken og har derfor ikke 
myndighet til å fatte vedtak om deling etter jordloven § 12, ref. rundskriv M-6/2003 fra 
LMD. Kommunen skal utrede saken på vanlig måte og komme med en uttalelse før saken 
oversendes klageorganet. 
 
Saken er oversendt Oppland Fylkeskommune for uttalelse, og det er søkt Statens vegvesen 
om tillatelse til graving nær fv. 254, samt utvidet bruk av avkjøring til Bergsgutua fra 
fylkesvegen.  
 
Vurdering: 
Landbrukskontoret i Lillehammerregionen skriver i sin forberedelse av saken i hovedtrekk: 
Begge tiltakene vil legge beslag på produktive landbruksarealer, hhv. fulldyrka mark og 
skogsmark av middels bonitet. Det er særlig arealet av dyrka mark som er konfliktfylt opp 
mot nasjonale føringer og overordnede målsettinger innen landbrukspolitikken. Jordvernet 
står og skal stå sterkt. 
 
Etablering av installasjoner i tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger 
representerer samfunnsinteresser av høy verdi og kan være et særleg høve til at det kan gis 
dispensasjon for omdisponering.  
 
I dette tilfellet er VA-ledningen allerede etablert og en slik trykkøkningsstasjon må 
nødvendigvis ligge i tilknytning til ledningen. Det er også nærmest gitt hvor de ulike 
stasjonene må ligge ut fra hvilken trykkbelastning de ulike ledningsstrekningene kan tåle. 
Musdalen er videre godt utnyttet mhp. oppdyrking og det er ikke lett å finne arealer som 
ikke er dyrket og samtidig tilfredsstiller de andre kriteriene i forhold til nærhet til VA-
ledningen, veg, strøm m.m. kommunen har gjort en vurdering av om det finnes bedre 
alternativer, men kommet til at angitt plassering opp for kote 443 totalt sett er den beste 
løsningen.  
 
Når det gjelder plasseringen langs Musdalsetervegen er det ingen andre plasseringer som 
framstår som mer aktuell, det er stort sett skogsmark med samme bonitet langs vegen i 
nærområdet. 
 
For kulturlandskapet vil disse tiltakene få mindre betydning. Det må vektlegges at arealene 
som er aktuelle for omdisponering i stor grad kan benyttes som beite i ettertid. De 
driftsmessige ulempene for landbruket må betraktes som begrensede.  
 
Fylkesmannen skriver i sitt omdisponeringsvedtak at etablering av installasjoner i 
tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger representerer samfunnsinteresser av høy 
verdi og kan være et særleg høve til at det kan gis dispensasjon for omdisponering. Det er 
imidlertid viktig at det er vurdert alternativer slik at ikke dyrkamark velges kun ut fra at den 
kan være lett tilgjengelig. Særlig arealet på dyrka mark er konfliktfylt opp mot nasjonale 
føringer og overordnede målsettinger innen landbrukspolitikken. Jordvernet står og skal stå 
sterkt. 
 



Søknaden medfører omdisponering av ca. 500 m² dyrka mark til offentlig tjenesteyting og 
det trengs tillatelse etter jordloven § 9 før det eventuelt kan gis omdisponeringstillatelse.  
 
Omsøkt omdisponering består av mindre godt arrondert mark langs en veg. Arealet har en 
«kileformet» utforming som gjør at det i praksis er vanskelig å utnytte arealet effektivt. 
Storparten av arealet blir i praksis vendeteiger. En omdisponering som omsøkt, vil derfor 
medføre en mer rasjonell utnyttelse av restarealet, samtidig som landbruksvegen blir sikret 
vedlikeholdt. Det kan også legges vekt på at vannforsyning er et gode som landbruket har 
nytte av, samtidig som pumpestasjon andre plasser vil medføre omlegging av eksisterende 
ledningnett. Dette vil medføre omdisponering av andre arealer. Fylkesmannen mener 
derfor at omdisponering av inntil 500 m2 mindre godt arrondert dyrka mark kan 
godkjennes for å få til et godt vannforsyningsanlegg for området. 
 
Vurdering etter jordloven § 12 
Jordlovens formål er å sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir tjenlig, 
variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet 
til bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsene 
er å sikre og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og 
framtidige eiere. 
 
Jordloven § 12 tredje ledd første punktum sier at det ved vurdering om samtykke til deling 
skal gis, skal det legges vekt på om delingen legger til rette for tjenlig og variert 
bruksstruktur i landbruket. Denne vurderingen er sentral og er i utgangspunktet for 
vurdering av søknaden. Medført deling vil svekke ressursgrunnlaget på gnr. 138 bnr. 4 m.fl., 
men vannforsyning er viktig for alle bruka i området. Den marginale delingen fra dette 
bruket vil dermed være med på å sikre drift og bosetting på bruk som det er svært viktig å 
opprettholde. 
 
Vurdering av landbruksmessige hensyn  
Jordloven § 12 tredje ledd annet punktum stiller opp de landbruksmessige hensynene som 
vurderingene skal ta utgangspunkt i. I vurderingen inngår blant annet hensynet til vern av 
arealressursene, om delingen fører til en driftsmessig god løsning, og om delingen kan føre 
til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Dersom disse momentene ikke 
taler mot deling, skal tillatelse gis. 
 
Begrepet arealressurser omfatter ressurser enten de består av jord, skog, bygninger eller 
retter, og er hentet fra jordloven § 1. Begrepet omfatter også ressurser som kan komme til 
nytte i forbindelse med virksomhet som naturlig grenser til landbruk, for eksempel turisme 
eller annen tilleggsnæring. Vurderingen må ta utgangspunkt i de langsiktige virkningene for 
eiendommen og inntekten fra den ved å dele fra areal eller bygninger. Det har ikke 
nevneverdig vekt hva som privatøkonomisk for eieren. Dersom momentene under (1a-1c) 
ikke taler mot deling, skal tillatelse gis. 
 
1a) Hensynet til vern av arealressursene. 
  
Det skal legges vekt på hensynet til vern av ressursene. Vernet gjelder de ressurser som 
tilhører landbrukseiendommen, og omfatter jord, skog, bygninger eller retter. 



Den omsøkte fradelingen har som formål å sikre vannforsyningen til alle bruka i området. 
Dette er en forutsetning for å kunne utnytte ressursene. Pumpestasjoner trengs, og 
Fylkesmannen mener omsøkt plassering samlet sett tar best mulig vare på arealressursene 
i området. 
 
1b) Om delingen fører til en driftsmessig god løsning 
Omsøkt fradeling vil føre til en driftsmessig god løsning ved at restarealet får god 
arrondering og landbruksveg blir sikret for bruk i aktiv drift. En annen løsning vil medføre at 
andre og nye viktige landbruksområder blir berørt av tiltaket. 
 
1c) Om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området 
Fylkesmannen legger vekt på at det blir gitt løyve til omdisponering av 500 m2 dårlig 
arrondert areal blir brukt til vannforsyning som er en forutsetning for landbruksdriften. 
Dette medfører at arealet blir lettere å utnytte på en effektiv og miljømessig forsvarlig 
måte. Mindre drivverdige arealer langs svingete veger kan ofte være oppformeringskilde til 
ugress og andre ulemper for den mest produktive marka. Naturlige grenser til offentlige 
formål og veger vil således medføre at det samlet sett blir mindre drifts- og miljømessige 
ulemper for landbruket i området. 
 
1d) Andre hensyn 
Jordloven § 12 tredje ledd tredje punktum har en formulering som viser at oppramsing ikke 
uttømmende. I dette punktet kan hensynet til kulturlandskapet tillegges vekt. Det betyr at 
man kan ta hensyn til hvordan en fradeling vil påvirke landskapsbildet, økologiske 
sammenhenger og kulturhistoriske verdier. Fradelingen vil ikke komme i konflikt med disse 
hensynene.  
 
Søknad om deling er vurdert i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12. en fradeling i seg 
selv, eller et eierskifte, vil ikke ha innvirkning på landskapet. Det er først ved endring av 
bruk mulige konsekvenser for naturtyper o.l. vil oppstå. Ut fra tilgjengelige opplysninger er 
et ikke funnet momenter som vil komme i konflikt med naturmangfoldloven. 
 
 
 
Oppland Fylkeskommune 
 
Det er innhentet uttalelse fra Oppland Fylkeskommune til saken, i brev av 31.3.2017. 
uttalelsen tas inn i sin helhet nedenfor. 
 
Gnr/bnr 138/4: 
Nedre del av tiltaksområdet ble registrert i 2008 i forbindelse med fremføring av ny VA-
ledning gjennom Musdalen. Det ble registrert rester av eldre dyrking på jordet i form av 
fossile dyrkingslag og overpløyde rydningsrøyser, jf. 116643 i Riksantikvarens 
kulturminnedatabase Askeladden. Området nærmest det nå forelagte tiltaket syntes 
imidlertid ikke å inneha automatisk fredete kulturminner. Potensialet for nyregistreringer 
av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med nytt høydebasseng med tilhørende 
ledningstraseer er derfor vurdert som begrenset. Vi har følgelig ikke behov for 



kulturminneregistreringer slik omfanget er beskrevet i oversendt saksutredning av 
31.03.17. 
 
Gnr/bnr 138/33: 
Vi har ikke kjennskap til at forelagte tiltak vil berøre automatisk fredete kulturminner eller 
verneverdige kulturminner fra nyere tid. Potensialet for nyregistreringer av automatiske 
fredete kulturminner er også vurdert som begrenset. Vi har følgelig ikke behov for 
kulturminneregistreringer slik omfanget er beskrevet i oversendt sak. 
 
For begge tiltak vil vi imidlertid minne om meldeplikten etter kulturminneloven § 8. 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner 
som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad der berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes 
til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene 
for dette.  
 
Statens vegvesen: 
Søknaden er forelagt SVV. Det er gitt tillatelse til graving nær fv. 254 i Øyer kommune, og 
utvidet bruk av avkjøring fra Bergsgutua fra fylkesvegen. Vilkårene nedenfor er stilt som 
betingelse for gitt tillatelse. 
 
Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: 

1. Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, 
under og langs offentlig veg, fastsatt av Samferdselsdepartementet 8. oktober 
2013, ligger til grunn. 

2. Tiltakshaver er ansvarlig for å undersøke eventuelle fornminner, naturreservat eller 
andre typer vern i forbindelse med gravearbeidet. 

3. Statens vegvesen er normalt ikke økonomisk ansvarlig for skader som måtte bli 
påført ledningsanlegget ved grøfterensk, vedlikeholds- og utbedringsarbeider på 
vegvesenets grunn. 

4. Dersom ledningsanlegg, plassert på vegens grunn og/eller nærmere vegkant enn 3,0 
meter, må endres pga. vegutbedring, vegens drift eller funksjon, vil eieren bli pålagt 
å utføre dette for egen regning.  

5. Vilkår og erklæring for graving i offentlege vegarealer følger vedlagt og forutsettes 
fulgt. Ett eksemplar returneres til Statens vegvesen i underskrevet stand. 

6. Entreprenøren må henvende seg til vegavdeling Oppland minst 10 arbeidsdager (2 
uker) før arbeidet skal igangsettes, for godkjenning av arbeidsvarslingsplan og 
underskrift av vilkår for graving i/nær offentlige vegarealer. Arbeidsvarslingsplanen 
vil ikke bli godkjent med mindre disse vilkårene er returnert i underskrevet stand.  

7. Mangler ved utført anlegg, som er mottatt av vegmyndigheten innen en 3-års 
periode fra ferdigmelding, skal repareres av entreprenøren eller for denne regning. 
Dersom dette ikke skjer, overføres ansvaret til ledningseier. 

8. Det presiseres at eieren og/eller brukeren er ansvarlig for all skade som 
ledningsanlegget måtte påføre vegområdet eller tredjemann. Søkeren er forpliktet 
til selv å henvende seg til aktuelle ledningseiere på stedet, for å få påvist mulige 



kabler m.v. som kan bli skadet ved graving. Statens vegvesen fraskriver seg ethvert 
ansvar for slik skade. 

9. Tillatelsen har en varighet på ett år. Dersom det blir endringer i forhold til godkjent 
tidsrom for gjennomføring av tiltaket innen denne fristen, må vegmyndigheten 
snarest tidsrom for gjennomføring av tiltaket innen denne fristen, må 
vegmyndigheten snarest informeres skriftlig om dette. 

 
1. Avkjørselen skal være plassert i tråd med kartutsnitt vedlagt søknaden, datert      
16.5.2017. I tillegg skal krav til utforming av avkjørsel være fulgt. 
2. Tillatelsen gjelder følgende tiltak og planlagt bruk/formål: Adkomst langs 
Bergsgutua til høydebasseng for vann. 
3. Det må være snuplass eller etableres en snuplass inne på egen eiendom, slik at 
det ikke blir nødvendig å rygge ut på offentlig veg. 
4. Tillatelsen gjelder bare tilknytningspunktet til fylkesvegen. Søker må selv avklare 
eiendomsforhold og innhente nødvendige rettigheter som gjelder bruk og 
opparbeiding av avkjørsel, frisiktsoner og adkomstveg. Slike rettigheter bør 
tinglyses. Frisiktsone i krysset med Bergsgutua er 4x100 meter, der 4 m måles fra 
kanten på fylkesvegen (hvit stripe) og innover Bergsgutua. 
5. Hvis avkjørselen går over en veggrøft, må det legges et rør i tilstrekkelig lengde. 
Røret må legges slik at grøften ikke blir skadet, og slik at grøftevannet får fritt avløp, 
se Krav til utforming av avkjørsel. 
6. Så snart avkjørselen er ferdig bygd, må vedlagte skjema Bekreftelse på 
opparbeidet/nybygd/endret avkjørsel – skrives under og returneres. Opparbeidet 
avkjørsel skal være godkjent av Statens vegvesen før øvrige byggearbeider settes i 
gang. 
7. Arbeidet må være påbegynt innen tre -3- år etter at tillatelsen er gitt, ellers faller 
tillatelsen bort. 
 
Eier eller bruker av avkjørselen har selv ansvaret for at Krav til utforming av 
avkjørsel til enhver tid er oppfylt, herunder krav til frisikt (jf. vegloven § 43). Hvis 
kravene ikke er oppfylt, kan Statens vegvesen trekke tilbake tillatelsen. 

 
Behandling etter plan- og bygningsloven: 
 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 



dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. 
§ 19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon 
fra planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om 
planer samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Planforhold: 
Innen alle LNF-områder er det generelt forbud mot oppføring av ny eller vesentlig utvidelse 
av bestående bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse, bebyggelse som ikke er tilknyttet 
stedbunden næring. 
 
Imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra LNF2-formål i kommuneplanens 
arealdel. 
Forbudsområde. Sonen omfatter det alt vesentligste av kommunens areal. Den strenge 
holdningen til arealdisponering er ønskelig både av hensyn til landbruks-, natur og 
friluftsinteressene, men også for å kunne kontrollere og styre den framtidige utbygging 
utenfor senterområdene.  
 
Ytterligere bestemmelser for dette formålet sier at det skal tas spesielt hensyn til 
kulturlandskapet, jord, skog og friluftsliv.  
 
 
Vurdering: 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt:  
 
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Tiltakene i dette tilfellet kan ikke sies å sette hensynene bak bestemmelsene eller lovens 
formålsbestemmelse til side. At de bygges sikrer vannforsyning til gårdsbruk og 
eksisterende boligbebyggelse. De gjør heller ikke forholdene uforholdsmessig verre for 
jordbruksdrift og dyrka mark i området. 
 
VA-ledningen oppover Musdal ble bygget for noen år siden, men nødvendige 
trykkøkningsstasjoner/høydebasseng var det ikke penger til den gangen, så bare deler av 
Musdal kan forsynes med kommunalt vann slik det er i dag. Flere ønsker å knytte seg til 
ledningen ovenfor Offigstad, blant dem gårdsbruk. For å få vanntilførselen tilstrekkelig 
langt opp i Musdal må det bygges 2 trykkøkningsstasjoner/høydebasseng inne på de 
omsøkte eiendommene til Romsås. Etter vurdering er den beste løsningen valgt, og det har 
ikke kommet innsigelser eller pekt på problemer knyttet til disse.  
 



I prinsippet kan disse festepunktene som fradeles selges senere. Dette vil etter all 
sannsynlighet ikke skje i dette tilfellet, og fradeling kan godtas.   
 
For at fradeling kan tillates må teknisk infrastruktur være på plass. Det er tilfredsstillende 
adkomst, og nødvendige tillatelser er gitt av Statens vegvesen. 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Tiltaket vurderes å ha betydelig samfunnsmessig nytte og inngår i kommunens langtidsplan 
for sanering av eldre VA-anlegg og er også en viktig del i forhold til utbyggingen av 
Musdalsæter hyttegrend.  
 
Ulempene ved tiltaket er funnet å være minst mulig sett i forhold til alternativ plassering, 
og fordelene er klart større enn ulempene ved å innvilge dispensasjon. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Vedtak etter jordloven: 
Med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12 og tilhørende bestemmelser tillates omdisponering og 
fradeling fra gnr. 138 bnr. 4 m.fl. som omsøkt. Inntil 500 m² dyrket mark på gnr. 138 bnr. 4 
m.fl. kan omdisponeres og legges til offentlige formål i Øyer kommune. 
 
Tillatelsen gis med følgende vilkår: 

- Den omsøkte fradelingen må gjennomføres innen 3 år, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

 
Vedtak etter plan- og bygningsloven: 
 
Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være klart større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl. § 
19-2, jf. pbl. § 20-1 m. Det gis tillatelse til fradeling av ett punktfeste fra eiendommen gbnr. 
138/4 iht. kart datert 28.3.17 og ett punktfeste fra eiendommen gbnr. 138/33 iht. kart 
datert 28.3.17. punktfestene skal benyttes til offentlig formål og kan bebygges med 
trykkøkningsstasjoner/høydebasseng. 
 
Tillatelsen gis med følgende vilkår: 

- Vegrett fra offentlig veg over privat grunn og frem til festepunktene skal tinglyses 
på eiendommene de hefter på, eller samtykke fra evt. veglag innhentes. 
 

- Vilkår satt i tillatelse gitt den 29.5.17 med hjemmel i vegloven §§ 32 og 57 for 
graving av vannledning, langs fylkesveg 254 ved hp 1 skal oppfylles.  

 
- Vilkår satt i tillatelse gitt den 29.5.17 med hjemmel i vegloven §§ 40 og 43 til utvidet 

bruk av avkjørsel fra fylkesveg 254 til Bergsgutua for tilkomst til høydebasseng på 
gnr 138 bnr 4 skal oppfylles. 



 
- Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 

kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad der berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. 
Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland 
fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare 
om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.  

 
Byggesøknad og oppmålingsforretning behandles administrativt i egne saker. 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Rådmann 


