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GODKJENNING AV PLAN FOR MASSEDEPONERING/NYDYRKING PÅ 

EIENDOMMEN NORDRE SLETTJORDET, G/BNR. 75/3  I ØYER KOMMUNE.  

Saken er behandlet som saksnr. 25/11. 

 

Følgende dokumenter foreligger: 

 

1. Søknad datert 24. mai d.å. fra Dag Elvebakken.   

2. Brev av 6. juni d.å. til Oppland fylkeskommune, Kulturvern. 

       3.   Foreløpig høringsuttalelse (varsel om befaring m.v.) av 24. juni d.å.  

       4.   Brev (endelig høringsuttalelse) av 29. juni d.å. fra Oppland fylkeskommune,  

             Kulturvern.         

5. Uttalelse pr. e-post av 5. juli d.å. fra Øyer kommune avd. Byggesak vedr. vilkår for 

tillatelse til oppfylling av omsøkte areal på eiendommen Nordre Slettjordet i Øyer.    

 

Bakgrunn og fakta: 

Det vises til Dag Elvebakkens søknad av 24. mai d.å. om godkjenning av plan for deponering 

av skogbunnsmasser (hovedsakelig stubber og noe stein og jord) med påfølgende oppdyrking 

av ca. 7 daa snau skogsmark som ligger ca. 150 m nordøst for gardstunet på Nordre Slett-

jordet. Parsellens beliggenhet framgår av vedlagte kopi av gardskart i målestokk 1: 5000 der 

omsøkt areal er markert med middelstykk rød strek. 

 

Saksbehandler foretok befaring av det omsøkte arealet sammen med far til søker, Eivind 

Elvebakken, den 9. november 2010. Etter sluttavvirkning sommeren 2010 framstår det 

aktuelle arealet som snau skogsmark. 

 

Ifølge søker er planen å foreta en oppfylling av omsøkte areal med overskuddsmasser (d.v.s 

skogbunnsmasser) fra Tingberg Industriområde som ligger på motsatt side (østsiden) av 

fylkesveg 319 like sørøst for Gausdal-Bruvoll BA. 

 

Hovedformålet med dette oppfyllings- og dyrkingsarbeidet er å forbedre arronderingen for den 

tilgrensende fulldyrka jorda ved at det omsøkte arealet kan drives i sammenheng med denne.    

 

Øyer kommune avd. Byggesak stiller seg positive til gjennomføring av tiltaket, men stiller 

følgende vilkår: 

 



  

-    Tiltaket skal nabovarsles til alle tilgrensede eiendommer. 

      

-    Blir oppfyllingen på mer enn 3 meter er tiltaket etter Plan & Bygningslovens § 20-1 k  

     søknadspliktig og det skal innsendes full søknad til Øyer kommune før tiltaket starter opp.  

     Avvik fra opprinnelig terrengnivå beregnes ut fra høydeforskjeller i forhold til terrenget før  

     tiltaket ble påbegynt. 

 

-    Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 2,0 m om ikke annet er avtalt. 

 

-    Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. 

 

 

Langs nordvestre kanten av omsøkte parsell går ei høyspentlinje.  

 

Tiltaket vil ikke berøre stier eller gamle ferdselsveger, og det vil heller ikke hindre 

eksisterende atkomst til bakenforliggende arealer. 

 

Avdeling Kulturvern i Oppland fylkeskommune foretok befaring av omsøkte parsell den 29. 

juni d.å. Det ble ikke registrert automatisk fredete kulturminner eller verneverdige kultur-

minner fra nyere tid innenfor planområdet.   

 

Vurdering: 

Det omsøkte prosjektet vil medføre relativt stor arbeidsinnsats for å få til et noenlunde 

lettdrevet fulldyrka areal, men dersom tiltaket blir utført i samsvar med planen vil 

arronderingen for tilgrensende dyrka mark bedres en del. Tiltaket vil også bidra til å styrke 

gardens driftsgrunnlag såpass mye at prosjektet på lengre sikt vil være driftsøkonomisk 

forsvarlig.  

 

Inngrepet ventes ikke å få vesentlige konsekvenser for kulturlandskapsverdiene i området. 

 

Omsøkte parsell har svak helling i nordvestlig retning. Langs midtre deler av feltet er det en 

langsgående forsenking i terrenget som er noe forsumpet. Det er særlig om våren at det 

kommer en del smeltevann inn på feltet. Ifølge søker blir vannet borte i grunnen før det når 

naboeiendommen. For å unngå fremtidige problemer med dette sigevannet i forbindelse med 

oppfylling av parsellen med skogbunnsmasser har søker planer om å anlegge ei steinfylt grøft 

langs ovennevnte forsenking. Grøfta skal avsluttes i god avstand fra naboeiendommen for å 

unngå at sigevann når denne eiendommen. I begynnelsen av den steinfylte grøfta er det planer 

om å anlegge et sandfang. Når grøfta er fylt opp med åkerstein/pukk skal det legges duk oppå 

steinfyllingen før påkjøring med skogbunnsmasser tar til. Etter at oppfyllingsarbeidet er 

avsluttet har søker planer om å få tilkjørt et ca. halvmeter tykt lag med finere jordmasser over 

hele den oppfylte parsellen. 

 

Landbrukskontoret er av den oppfatning at de ovennevnte planer virker relativt fornuftige, 

men vi er allikevel noe betenkt over om det vil bli et tilstrekkelig tykt lag med ”matjord” av 

god nok kvalitet over de oppfylte skogbunnsmassene. Etter en samlet vurdering har vi kommet 

frem til at vi kan akseptere søkers framgangsmåte for å få til et fulldyrka areal som kan drives 

i sammenheng med tilgrensende dyrka jord.       

 



  

Landbrukskontoret har vurdert omsøkte dyrkingstiltak etter § 8 -12 i ”Naturmangfoldloven”. 

Oppslag i Naturbase og Artsdatabanken sine kart viser ingen utrydningstruede arter som kan 

bli berørt av dyrkingsarbeidet. Ifølge Naturbasen synes dyrkingsparsellen så vidt å ligge 

innenfor et ca. 11800 daa stort beiteområde for hjort, et ca. 6300 daa stort område for elg samt 

innenfor et ca. 2700 daa stort beiteområde for rådyr. Etter landbrukskontorets vurdering vil 

omsøkte dyrkingsprosjekt ikke få noen negativ betydning for de respektive beiteområdene til 

de ovennevnte dyreartene.    

 

Andre forhold som de førnevnte paragrafene skal ivareta kan en heller ikke se vil bli 

skadelidende. Samlet sett finner landbrukskontoret at gjennomføring av tiltaket ikke vil ha 

nevneverdig betydning for naturmangfoldet i området. 

 

I forbindelse med gjennomføring av tiltaket anbefales å vurdere behovet for grøfting.  

 

Høyspentlinja som går langs nordvestre kanten av omsøkte felt må det tas spesielle hensyn til 

fordi ledningseier skal kontaktes ved bruk av anleggsmaskiner nærmere høyspennings-

ledninger enn 30 m. Dette er viktig for å unngå fare for liv og eiendom og skade på nedgravde 

jordliner (”lynavledere”). 

 

Gjennomføring av tiltaket synes ikke å medføre ulemper av betydning for ferdselen og 

friluftslivet i området. 

 

 

 

Konklusjon: 

Søknaden fra Dag Elvebakken om tillatelse til deponering av rene skogbunnsmasser 

(overskuddsmasser) fra Tingberg Industriområde med påfølgende oppdyrking av et snaut 

skogareal på ca. 7 daa som ligger ca. 150 m nordøst for gardstunet på Nordre Slettjordet 

imøtekommes. 

 

Vedtak: 

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen godkjenner i medhold av ”Forskrift om nydyrking 

av 2. mai 1997” omsøkte nydyrkings- og deponeringstiltak på eiendommen Nordre Slettjordet 

slik det er vist på vedlagte kopi av gardskart i målestokk 1: 5000.  

 

Godkjenningen gjelder på følgende vilkår: 

 

1. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete  

kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det 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 fastsette vilkårene for dette.  

 

2. Det må tas kontakt med ledningseier for avtale om befaring på eiendommen Nordre 

Slettjordet for bl.a. å avklare hvor jordlinene går slik at oppfyllings-/dyrkingsarbeidet 

skal kunne gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte. 

 



  

3. Tillatelsen gjelder kun overskuddsmasser (jordbunnsmasser) som stammer fra 

Tingberg Industriområde.  

 

4. Det skal kun deponeres rene masser. Masser inneholdende asfaltrester, betong,  

             bygningsavfall osv. tillates ikke deponert, og forutsettes levert til godkjent  

             avfallsmottak.  

 

      5.    Dersom omsøkte nydyrking ikke er igangsatt innen 3 år etter at godkjenning er gitt,  

faller tillatelsen bort.  

 

      6.    Kommunen kan ifølge § 12 i nydyrkingsforskriften ved brudd på forskriften eller  

      vedtak fattet med hjemmel i den, pålegge tiltakshaver å reparere skaden.  

             Godkjenningen kan trekkes helt eller delvis tilbake, eller den ansvarlige kan ilegges  

             tvangsgebyr, jf jordloven § 20. 

 

7. Når arbeidet er ferdig skal kommunen varsles, slik at feltet kan kontrolleres/måles  

      opp. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 

 

 

Erik Lagethon 

Enhetsleder       Gunnar Håkenstad 

Fagkonsulent 
 

 

 

Vedlegg:  Kopi av gardskart i målestokk 1: 5000 som viser omsøkt areal. 
 

 

 

Kopi til: Oppland fylkeskommune, Kulturvern, Postboks 988, 2626 Lillehammer. 

 

 

 

 

 


