
 

Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/206    

 
 
KLAGE PÅ VEDTAK OM NYDYRKING OG OVERFLATEDYRKING - G/BNR 80/1 I ØYER 
KOMMUNE  
 
 
Vedlegg: 

 Klage på vedtak fattet av Landbrukskontoret i Lillehammerregionen, 2651 Østre 
Gausdal, datert 20.11.2016. 

 Delvis godkjenning av plan for nydyrking og overflatedyrking på g/bnr 79/1 og 80/4 
tilhørende 80/1 i Øyer kommune, datert 31.10.2016.  

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking og overflatedyrking fra Eirik Nordlien 
Rybakken, datert 30.5.2016.  

 Søknad om bygging av landbruksveg, datert 30.5.2016.  

 Høringsbrev til Oppland fylkeskommune – kulturarvenheten, Fylkesmannen i 
Oppland – miljøvernavdelingen, Jernbaneverket og NVE, datert 13.6.2016.  

 Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune av 14.6.2016.  

 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland av 16.6.2016.  

 Høringsuttalelse fra NVE av 27.6.2016.  

 Bekreftelse av grunneier og kvittering for nabovarsler på g/bnr 79/4, 79/5, 80/7, 
80/27, 81/1, 81/7+81/3 av 1.7.2016.  

 Høringsuttalelse fra Jernbaneverket av 13.7.2016.  

 Ny uttalelse fra Jernbaneverket av 10.10.2016.  

 Foreløpig svar- vedrørende klage på vedtak om nydyrking, datert 28.12.2016. 
 
SAMMENDRAG: 
Eirik Nordlien Rybakken søkte om nydyrking av en parsell, overflatedyrking av to parseller 
og anlegg av to deponier for stein/stubber. Fylkesmannen i Oppland og NVE er negative til 
anlegg av deponi 1, fordi den ligger rett ved en dam som er definert biologisk viktig. 
Jernbaneverket er i sin høringsuttalelse negative til hele dyrkingsplanen inntil det foreligger 
en vassdragsteknisk vurdering som viser at sikkerheten til jernbanen blir tilstrekkelig 
ivaretatt. Søker vurderte kostnadene med en fagutredning som for høy i forhold til 
tiltakenes omfang og mener det er uaktuelt. Rådmannen vurderte saken på nytt, og fant to 
av områdene (parsell nr. 2 og deponi nr. 2) som mindre risikofylte og sendte inn 
tilleggsopplysninger til Jernbaneverket. Jernbaneverket er i ny uttalelse positive til 
gjennomføring av revidert plan. På bakgrunn av dette godkjente rådmannen nydyrking av 
parsell nr. 2 og anlegg av deponi nr. 2. Søker påklaget vedtaket om avslag av de resterende 
tiltakene; overflatedyrking av parsell nr. 1 og nr. 3, samt anlegg av deponi nr. 1. 
Rådmannen tilrår at klagen ikke tas til følge. 



 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Eirik Nordlien Rybakken søkte den 30.5.2016 om nydyrking av 1 parsell på 3 daa, 
overflatedyrking av 2 parseller på hhv. 7,5 daa og 35 daa, samt anlegg av 2 deponier for 
stubber og stein.  
 
Dyrkingsplanen ble sendt på høring til Oppland fylkeskommune- kulturarvenheten, 
Fylkesmannen i Oppland- miljøvernavdelingen, Jernbaneverket og NVE.  

 Oppland fylkeskommune har ingen merknader til tiltakene.  

 Fylkesmannen uttaler at deponi nr. 1 som planlegges på vestsiden av en liten 
gårdsdam på eiendom gnr/bnr 79/1, som i Naturbase har fått områdenavnet 
Rustbakken og verdien viktig (Id BN00021464). Ifølge beskrivelsen av dammen ble 
det i 2004 registrert småsalamander der (Jon Bekken, 1. juli 2004). Til tross for 
fortsatt tilbakegang som følge av igjenfylling og drenering av yngledammer, har 
arten i «Norsk rødliste for arter 2015» blitt oppført i kategorien LC (livskraftig 
bestand). De uttaler videre at de er usikre på status til småsalamander i denne 
dammen, men mener det er viktig å ta vare på slike dammer, som i tillegg til 
småsalamander kan huse en rekke andre viktige og sjeldne vanninsekter. 
Fylkesmannen vil derfor rå kommunen til å legge deponiet på et annet sted, 
eventuelt flytte det så langt unna at det ikke vil skade dyrelivet i dammen. 
Fylkesmannen registrerer videre at omsøkt traktorveg og parsell nr. 3 ligger i et 
bratt og skredfarlig område, og ber i den forbindelse om at det gjøres grundige 
vurderinger med høve på forhold som blant annet grøfting, drenering mv. som kan 
føre til økt rasfare i området. 

 NVE legger Fylkesmannen sin uttalelse til grunn og anbefaler kommunen å legge 
deponi nr. 1 på et annet sted, eventuelt flytte det så langt unna slik at det ikke vil 
skade dyrelivet i dammen. NVE har ingen merknader til at parsell nr. 3 gjøres om til 
beitemark forutsatt at overflatevann og dreneringsforhold blir forsvarlig ivaretatt. 
De mener det er bra og forebyggende at det settes igjen treklynger. NVE uttaler 
imidlertid at det er en forutsetning at traktorveg og omlegging av sti gjøres på en 
forsvarlig måte slik at tiltakene ikke leder vann på en uheldig måte, noe som igjen 
kan føre til uønskede hendelser. Det er både infrastruktur og bebyggelse nedenfor 
tiltaket, og disse kan bli påvirket negativt av en slik hendelse. Det må derfor gjøres 
grundige faglige vurderinger av tiltaket, før det gjennomføres. NVE minner også om 
erstatningsplikt ved ev. uønskede hendelser. 

 Jernbaneverket uttaler at nydyrking, deponi, planering og vegbygging kan føre til 
endret overflateavrenning og endrede dreneringsveger, noe som kan gi høyere 
flomtopper i bekker/vannveier som renner mot Dovrebanen. I verste fall kan dette 
gi økt setningsfare, økt erosjon og utglidningsfare mot jernbanen. I det mottatte 
materialet savner Jernbaneverket en fagkyndig vurdering av om det planlagte 
tiltaket kan føre til at jernbanen blir mer utsatt for skader pga. flom, erosjon etc. 
Dersom det er nødvendig med risikoreduserende tiltak for å unngå at de omsøkte 
tiltakene forverrer forholdene for jernbanen, må det gis en beskrivelse av de 
risikoreduserende tiltakene. Jernbaneverket er negativ til de planlagte tiltakene 
inntil det foreligger en fagkyndig vurdering (vassdragsteknisk fagkyndig) som viser 
at sikkerheten for jernbanen vil bli tilstrekkelig ivaretatt. Dersom det blir gitt 
tillatelse til tiltaket uten at det framgår at sikkerheten for jernbanen vil bli 



tilstrekkelig ivaretatt, vil Jernbaneverket vurdere å påklage 
tillatelsen/godkjennelsen. Jernbaneverket gjør oppmerksom på at eventuell 
masseforflytting og/eller bygging nærmere jernbanen enn 30 meter fra spormidt, er 
avhengig av dispensasjon fra det generelle bygge- og graveforbudet i jernbaneloven    
§ 10. 

 
Ut fra dette var kommunen i kontakt med søker og foretok ny befaring sammen med han, 
siden det er søkers vurdering at en fagutredning som Jernbaneverket krever vil påføre han 
en vesentlig kostnad som ikke kan forsvares i forhold til tiltaket. Kommunen vurderte to av 
områdene (parsell nr. 2 og deponi nr. 2) som mindre risikofylte og som etter kommunens 
vurdering ikke vil gi økt risiko for sikkerheten til Jernbanen. Tilleggsinformasjonen ble sendt 
på ny høring til Jernbaneverket. 

 Jernbaneverket uttaler at det er tiltakshaver og kommunen som har ansvar for at 
tiltaket ikke er til skade eller ulempe for omkringliggende areal og anlegg (herunder 
Jernbanen). Tiltakshaver og kommunen har befart det aktuelle arealet og 
konkludert med at det planlagte tiltaket ikke vil gi økt risiko for jernbanen. 
Kommunen uttaler at det må settes igjen en kantsone på minst 2 meter langs en 
mindre bekk i området. På bakgrunn av opplysninger fra tiltakshaver og kommunen, 
har ikke Jernbaneverket innvendinger mot tiltaket. 

 
På bakgrunn av søknader, høringer, gjeldende lovverk og delegeringsbestemmelser fattet 
rådmannen følgende vedtak: 
 
I medhold av forskrift om nydyrking av 2. mai 1997 § 1, 3, 5 og 6, samt delegert fullmakt 
tillater ikke rådmannen i Øyer kommune overflatedyrking av parsell nr. 1 og nr. 3. Det 
foreligger ikke tilstrekkelig fagkyndig utredning i forhold til om tiltaket kan gi økt risiko for 
skader på nedenforliggende arealer og installasjoner som følge av økt ras/flomfare. I 
medhold av samme forskrift tillates ikke bruk av deponi merket nr. 1, da det vil svekke 
livsmiljøet for arter knyttet til damområdet ved deponiet.  
 
I medhold av forskrift om nydyrking og delegert fullmakt tillater rådmannen i Øyer 
kommune planering av 0,8 daa og nydyrking av om lag 3 daa på eiendommen Rybakken slik 
det er vist på vedlagte kartkopi i målestokk 1: 1500.  
Godkjenningen gjelder på følgende vilkår:  

 Arealet avgrenses til å gjelde parsell nr. 2 og deponi nr. 2 som i henhold til vedlagte 
kartutsnitt.  

 Det tillates ikke deponering av stein og stubber utenfor godkjente areal og deponi.  

 Deponi nr. 2 må ikke overstige en terrengendring på 3 m.  

 Det er søkers ansvar å rette opp/erstatte eventuelle skader på det kommunale 
ledningsnettet på grunn av lekkasje/brudd på vann- og spillvannledning som følge 
av utførte tiltak.  

 Det må tas kontakt med netteier (kraftselskap) i god tid før anleggsstart for avtale 
om eventuell befaring på omsøkte tiltak med hensyn til høyspentlinjer og 
eventuelle nedgravde kabler i linjetraséen.  

 Det skal settes igjen en vegetasjonssone på minst 2 m målt ved normal vannføring 
inntil bekken som grenser inntil omsøkte nydyrkingsparsell.  



 Det er søkers ansvar å rette opp/erstatte eventuelle skader på eiendommer, 
boliger, veger mm. på grunn av økt vannføring i nedenforliggende arealer som følge 
av utførte dreneringsarbeider.  

 Dersom det i forbindelse med tiltak 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 
verne-myndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan 
gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.  

 Dersom tiltakene ikke er igangsatt innen 3 år etter at godkjenning er gitt, faller 
tillatelsen bort.  

 Ved brudd på forskrift om nydyrking eller vedtak fattet med hjemmel i den, kan 
kommunen pålegge tiltakshaver å reparere skaden jf. § 12 i forskrift om nydyrking. 
Videre kan godkjenningen trekkes helt eller delvis tilbake, eller den ansvarlige kan 
ilegges tvangsgebyr, jf. jordlovens § 20.  

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

 
GENERELL OPPLYSNING OM KLAGEADGANG  
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt vilkår for tillatelsen 
kan vedtaket påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Frist for å fremsette 
klage er 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen, som må være begrunnet, 
framsettes skriftlig og stiles til Fylkesmannen i Oppland, Landbruksavdelingen, men sendes 
Gausdal kommune, Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, 2651 Østre Gausdal. 
 
Eirik Rybakken Nordlien påklaget avslaget om tillatelse til overflatedyrking av parsell nr. 1 
og nr. 3, samt anlegg av deponi nr. 1.  

 Parsell nr. 1: Klager uttaler at parsellen ligger på en morenerygg, med svært stabile 
masser. Det er i forbindelse med etableringen av nytt VA- anlegg i samme område 
foretatt noe graving, som kan bekrefte dette. Klager mener at fordi det ikke er noen 
årssikker bekk i området og at arealet er arrondert slik til at det ikke utgjør noen 
fare for utgraving på parsellen, er risikoen kun knyttet til regnvann og snøsmelting 
fra selve området. Klager mener kommunen sitter på tilstrekkelig informasjon om 
grunnforhold og risikoforhold knyttet til arealet, slik at det ikke skulle være 
nødvendig med noen særskilt grunnundersøkelse. 

 Parsell nr. 3: Klager uttaler at arealet ligger som en liten kuving i terrenget, samtidig 
som det i retningen øst-vest er delvis brattlendt. I området er det nok noen djupere 
vanntilsig, men dette er rett nord for nevnte parsell. Klager viser til etableringen av 
boligfelt nord for parsellen, hvor det ble gjort nødvendige undersøkelser knyttet til 
risikoforhold, som kan brukes som grunnlag i denne vurderingen. Det vises også til 
at det i forbindelse med senere flommer ikke har vært noen problemer knyttet til 
inngrepene på tilgrensende områder. Klager har i tillegg endret mening og ønsker 
ikke lenger å bygge traktorveg på parsellen. 

 Deponi nr. 1: Klager mener området ikke kan kalles deponi, da det er snakk om å 
heve grasbakken slik at den står bedre mot framtidige flommer. Det er ikke snakk 
om utfylling eller å heve det som er normal vannstand i Lågen, men en praktisk 
måte å bruke stein/masse som er til overs fra dyrkingen på parsell nr. 1, for å heve 



flomutsatt areal. Intensjonen er i følge klager å unngå noe som påvirker dyrelivet i 
vannkanten. 

 
Lovgrunnlaget: 
Forskrift om nydyrking § 3, 2. ledd definerer fulldyrking: «Med fulldyrking menes rydding 
og bryting til vanlig pløyedybde slik at arealet kan nyttes til åkervekster eller til eng og beite 
som kan fornyes ved pløying.» Overflatedyrking defineres i § 3 i nevnte lov, 3. ledd: «Med 
overflatedyrking menes rydding og sletting av overflata slik at maskinell høsting er mulig.»  
 
§ 4 i samme forskrift regulerer godkjenning av nydyrking: «Nydyrking kan bare skje etter 
plan godkjent av kommunen. Planen skal utarbeides av den som vil sette tiltaket i verk. Det 
kan settes vilkår for godkjenningen.» § 5 sier videre at: «Ved avgjørelsen skal det legges 
særlig vekt på hvilke virkninger tiltaket kan påregnes å få for natur- og 
kulturlandskapsverdiene, jf.  § 3 fjerde ledd. Ved denne vektleggingen skal det tas hensyn 
til om det på arealet er sjeldne miljøverdier og hvor sjeldne miljøverdiene er.» 
 
Det stilles også krav til saksforberedelse i § 9: «Før vedtak treffes, skal kommunen innhente 
de uttalelser som er nødvendige, jf. § 1, og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som 
mulig. Hensynet til natur- og kulturlandskapsverdier skal vurderes for større områder 
uavhengig av eiendomsgrenser. Fylkesmannen skal gis anledning til å uttale seg der 
nydyrkingen kan berøre vesentlige miljøverdier, jf. § 3. Det skal settes en uttalefrist på 
minst en måned. Dersom det i planen for nydyrking ikke er tatt hensyn til miljøkvaliteter, jf. 
§ 3 fjerde ledd, kan kommunen kreve at det utarbeides alternative løsninger.» 
 
VURDERING: 
Klagefrist: 
Melding om vedtak ble utsendt 31.10.2016. Klagen er datert 20.11.2016 og registrert og 
mottatt 21.11.2016. Klagen ansees for å være innkommet innen klagefristens utløp jf. 
forvaltningslovens § 29. 
 
Klage på avslag av deler av søknad: 
Nydyrkingsforskriften åpner for å godkjenne dyrking ut fra oversendt plan. Det er det 
ideelle, dersom planen er tilstrekkelig opplyst og detaljert og ivaretar alle hensyn som 
rådmannen mener det er nødvendig blir ivaretatt. Dersom planen er utilstrekkelig, eller er 
utydelig i forhold til nødvendige hensyn som må ivaretas, kan kommunen velge å avslå 
søknaden om nydyrking, innvilge deler av den eller innvilge søknaden på vilkår om at 
dyrkingen utføres i samsvar med vilkår eller ivaretar nødvendige hensyn. I denne saken har 
kommunen kun innvilget deler av søknaden. Den resterende planen er hverken tilstrekkelig 
dokumentert med hensynet til sikkerheten for jernbanen (parsell nr. 1, parsell nr. 3 og 
deponi nr. 1) eller hensynet til det biologiske mangfoldet knyttet til damområdet ved 
deponi nr. 1. 
 
Avslag på overflatedyrking av parsell nr. 1 
Nydyrkingsforskriftens § 4 sier at nydyrking bare kan skje etter plan godkjent av 
kommunen. I henhold til § 9 skal kommunen innhente de uttalelser som er nødvendige, og 
ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Jernbaneverket er negative til 



tiltaket inntil det foreligger en fagkyndig vurdering (vassdragsteknisk fagkyndig) som viser 
at sikkerheten til jernbanen vil bli tilstrekkelig ivaretatt.  
 
Parsellen er et 7,5 daa stort areal med beliggenhet mellom 0 – 100 meter vest for 
jernbanen. Arealet har en gjennomsnittlig helling mot jernbanen på 21 %. Klager ønsker å 
fjerne stubbene på parsellen for å anlegge et godt beite. I klagen uttales det at 
grunnundersøkelser gjort i forbindelse med tidligere etablering av V/A- anlegg i nærheten 
av parsellen skal legges til grunn som tilstrekkelig dokumentasjon av grunnforholdene på 
området, slik Jernbaneverket etterspør.  
 
Øyer kommune, virksomhetsområde V/A gjennomførte ingen grunnundersøkelser i 
forbindelse med etablering av nytt V/A anlegg i nærheten av omsøkt areal. De har i et 
tilbudsdokument i planleggingen av anlegget uttalt at grunnen på området består av 
«grusige morenemasser.» Siden det ikke foreligger en fagkyndig vurdering på omsøkt areal, 
finner rådmannen det ikke tilrådelig å overprøve høringsuttalelsen fra Jernbaneverket og 
kan ikke godkjenne tiltaket. 
 
Avslag på overflatedyrking av parsell nr. 3 
Nydyrkingsforskriftens § 4 sier at nydyrking bare kan skje etter plan godkjent av 
kommunen. I henhold til § 9 skal kommunen innhente de uttalelser som er nødvendige, og 
ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Jernbaneverket er negative til 
tiltaket inntil det foreligger en fagkyndig vurdering (vassdragsteknisk fagkyndig) som viser 
at sikkerheten til jernbanen vil bli tilstrekkelig ivaretatt.  
 
Parsellen er et 35 daa stort areal med beliggenhet 300 – 500 meter vest for Jernbanen. 
Arealet har en gjennomsnittlig helling mot jernbanen på 22 %. Klager ønsker å legge om en 
tursti som går gjennom parsellen, samt å fjerne mesteparten av stubbene. I klagen uttales 
det at grunnundersøkelser gjort i forbindelse med tidligere etablering av boligfelt lenger 
nord for parsellen skal legges til grunn som tilstrekkelig dokumentasjon av 
grunnforholdene på området, slik Jernbaneverket etterspør.  
 
Etter kommunens vurdering vil eventuelle grunnundersøkelser gjort i boligfeltområdet ikke 
være tilstrekkelig dokumentasjon, fordi arealene ikke er sammenlignbare. Parsellen har en 
større helling enn boligfeltet, avstanden mellom arealene er for stor og det er anlagt 
grøfte- og overvannssystem i boligfeltet som håndterer avrenning. Siden det ikke foreligger 
en fagkyndig vurdering på omsøkt areal, finner rådmannen det ikke tilrådelig å overprøve 
høringsuttalelsen fra Jernbaneverket og kan ikke godkjenne tiltaket. 
 
Avslag på anlegg av deponi nr. 1 
Nydyrkingsforskriftens § 4 sier at nydyrking bare kan skje etter plan godkjent av 
kommunen. I henhold til § 9 skal kommunen innhente de uttalelser som er nødvendige, og 
ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Fylkesmannen og NVE er negative til 
anlegg av deponi på vestsiden av gårdsdammen. Det er tidligere registrert småsalamander i 
dammen, en art som er i tilbakegang som følge av igjenfylling og drenering av 
yngledammer. Fylkesmannen er usikker på status til småsalamander i denne dammen, men 
mener det er viktig å ta vare på slike dammer som i tillegg til småsalamander kan huse en 
rekke andre viktige og sjeldne vanninnsekter. Fylkesmannen vil derfor rå kommunen til å 



legge deponiet på et annet sted, eventuelt flytte det så langt unna at det ikke vil skade 
dyrelivet i dammen. Jernbaneverket er også negative til tiltaket inntil det foreligger en 
fagkyndig vurdering (vassdragsteknisk fagkyndig) som viser at sikkerheten til jernbanen vil 
bli tilstrekkelig ivaretatt.  
 
Deponiet omfatter et ca. 0,5 daa stort areal som grenser inntil en dam som ligger ved 
jernbanen. På befaring den 2.6.2016 stod deponiområdet under vann. Klager ønsker å heve 
grasbakken slik at den kan stå bedre mot framtidige flommer. Det er ifølge han ikke snakk 
om utfylling eller å heve det som er våtmark, ved normal vannavstand i Lågen. Til heving av 
grasbakken skal det brukes stein og røtter fra nydyrkingen.  
 
Etter kommunens vurdering vil anlegg av deponiet føre til at jordpartikler i større grad vil 
bli vasket ut i dammen, noe som kan framskynde gjengroing og true et eventuelt dyreliv. 
Det foreligger heller ikke en fagkyndig vurdering av arealet som viser at sikkerheten til 
jernbanen vil bli tilstrekkelig ivaretatt. Rådmannen ønsker ikke å overprøve 
høringsuttalelsene fra Jernbaneverket, NVE og Fylkesmannen og kan ikke godkjenne 
tiltaket. 
 
Konklusjon 
Det har ikke kommet fram momenter i klagen som tilsier at påklagde avslag på vedtaket 
om delvis godkjenning av plan for nydyrking og overflatedyrking på g/bnr 79/1 og 80/4 
tilhørende 80/1 i Øyer kommune bør omgjøres. Vedtaket bør opprettholdes i sin helhet. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Planutvalget tar ikke klagen på vedtak om delvis godkjenning av plan for nydyrking og 
overflatedyrking på g/bnr 79/1 og 80/4 tilhørende 80/1 i Øyer kommune til følge. Delegert 
vedtak i sak 16/924 med vilkår opprettholdes i sin helhet. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oppland, landbruksavdelingen til endelig behandling. 
 
Eli Eriksrud Ann Guro Kjernli 
Konstituert rådmann Jordbruksrådgiver 


