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MØTEINNKALLING 
Planutvalget 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen 
Møtedato: 17.10.2017 Tid: 13:00 - 16:00 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 26 81 13 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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PLANID 201701 REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK  - OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 

Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201701  
Arkivsaksnr.: 17/93     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
72/17 Planutvalget 17.10.2017 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart datert 25.9.2017 
2. Reguleringsbestemmelser datert 25.9.2017 
3. Planbeskrivelse 22.9.2017 
4. ROS-analyse datert 14.9.2017 
5. Illustrasjon utbygging 4.9.2017 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Engemark – del av gbnr 21/3, med plankart datert 25.9.2017 og 
bestemmelser datert 25.9.2017, ut til offentlig ettersyn.  
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for 
kommunal behandling av Areal + AS 
på vegne av Johs. L Nermo og 
Christel H. Rønning.  
 
BELIGGENHET 
Planområdet ligger i gjeldende 
kommunedelplan for Øyer Sør.  
 
Planområdet er begrenset av 
Gamlevegen i vest, Enge gård i sør, 
Nermo golf i øst og Moen i nord. 
Området er vist m/ stiplet linje på 
kartet over. 
 
PLANSTATUS 
Området er disponert til boliger i 
godkjent kommunedelplan for Øyer 
sør, felt B8B og del av B8C, se 

PLANOMRÅDE 
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under, med Engemark – Gamlevegen, midt i utsnittet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggeområdene B8 b og B8 c ligger øst for Gamlevegen i hht  
utsnitt av Kommunedelplan for Øyer sør, se utsnitt under.  

 

PLANENS FORMÅL 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nye boligtomter for frittliggende boliger –
småhusbebyggelse, vegnett og grøntstruktur.  Miljøet og kulturlandskapet langs 
Gamlevegen skal bevares og tas hensyn til. 
 
PLANPROSESS 
Oppstartsmøte ble holdt i Øyer rådhus den 27.01.2017. Varsling av oppstart ble sendt 
naboer og aktuelle instanser med brev den 23.03.2017 og annonsert i Byavis under 
kunngjøringer den 23.03.2017. Det kom inn seks merknader / forhåndsuttalelser. 

B8b og B8c 

GAMLEVEGEN 
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MEDVIRKNING  

Berørte naboer og grunneiere ble tilskrevet om planforslaget ved varsling av oppstart og vil 
bli tilskrevet ved utlegging til offentlig ettersyn. 
 
PLANFORSLAGET 
Den foreslåtte reguleringsplanen gir det nødvendige grunnlag for å etablere inntil 9 nye 
boliger som frittliggende småhusbebyggelse.   
 

 
 

Figur: Detaljreguleringsplanen er vist på kartet med stiplet sort strek. - - - -  

 

Reguleringsformål 

Jfr. plan- og bygningsloven § 12-5 reguleres planområdet til følgende reguleringsformål: 

§ 12-5 nr. 1  Bebyggelse og anlegg:  
- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse: BF_1, BF_2, BF_3 og BF_4 
-  Renovasjonsanlegg: REA 
- Lekeplass: LEK 

§ 12-5 nr. 2  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  
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- Kjøreveg:  SV_1 
- Fortau: SF_1 
- Annen veggrunn grøntareal: SVG 

 
§ 12-5 nr. 3  Grønnstruktur:  

- Vegetasjonsskjerm/grønnstruktur: GF_1 
 
§ 12-5 nr. 5 Landbruks-, natur og friluftsområder, samt reindrift 

- Vern av kulturminner og kulturmiljø: VKM 

 
§ 12-6  Hensynssoner 

- Angitt hensynssone – Bevaring av kulturmiljø. 

Arealregnskap 

De ulike reguleringsformålene utgjør følgende antall m
2
: 

Reguleringsformål  m2 

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse: BF_1 – BF_4  5.406 

Renovasjonsanlegg: REA 94 

Lekeplass: LEK 326 

Veg: SV_1 – Gamlevegen  800 

Veg: SV_2 - adkomstveger  639 

Fortau: SF_1 400 

Annenveggrunn – grøntareal: SVG_1 1.200 

Grøntstruktur: GF_1 474 

Landbruks-, natur og friluftsformål: Bevaring av kulturmiljø: VKM 513 

SUM areal i planområdet 9.852 

I henhold til planskjema er det 6 daa fulldyrka og 1 daa beite/ dyrkbart areal som blir berørt. 
 
AREALUTNYTTELSE 
Arealutnyttelse er angitt i tabell i reguleringsbestemmelser under punkt «Bebyggelse og 
anlegg». Det er satt en øvre grense på maksimalt 25 % BYA pr. tomt.   
 
LANDSKAP OG TILPASNING 
Planområdet ligger lite eksponert i landskapet, - og bebyggelsen vil ikke bli dominerende i 
det store landskapsrommet langs Gamlevegen og ved Hafjell Golf. Landskapsbildet endres 
lokalt og bebyggelsen vil bli synlig fra Gamlevegen og fra nærområdet omkring. 
Konsekvensen av planforslaget vurderes som mindre negativt for landskapsbildet. 
Planområdet har meget god solgang med sin vestvendte beliggenhet. Planforslaget endrer 
ikke solforhold eller lokalklimatiske forutsetninger for nærmiljøet omkring. 
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Illustrasjon utbygging av planforslag  
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NATURVERDIER, DYRE- OG PLANTELIV  
Det meste av planområdet vil bli utnyttet til bebyggelse. Prinsippene i naturmangfoldloven 
§§ 8-12 er lagt til grunn ved at tilgjengelig kunnskapsgrunnlag er gjennomgått. Konsekvenser 
av planforslaget vurderes samlet sett å gi liten negativ konsekvens for naturmiljø, dyre- og 
planteliv.  
 

FRILUFTSLIV OG REKREASJON 
Friluftsområdene rundt for planområdet opprettholdes. Skiløyper og turveger vil 
opprettholdes som nå, i lia nedenfor planområdet, vest for Gamlevegen. Planforslaget gir 
ingen konsekvens.  
 

TRAFIKKFORHOLD/TRAFIKKSIKKERHET  
Dagens adkomst utbedres og en ny adkomstveg må etableres  til område BF_3. Disse vil få 
en god standard og sikrer tilfredsstillende trafikksikkerhet. Det er planlagt fortau langs 
Gamlevegen.  Planforslagets fortau vil gi en positiv konsekvens.  
 

BARNS INTERESSER  
Barns interesser er ivaretatt innen planområdet og i områdene rundt. Lekeplassen vil sikre 
barns interesser.   Planforslagets fortau og lekeplass vil gi en positiv konsekvens for barn. 
 

UNIVERSELL TILGJENGELIGHET  
Planforslaget tilrettelegger for utbygging av ni boliger.  Det forutsettes at nybygg følger 
gjeldende Teknisk forskrifts bestemmelser om universell utforming.  
 

TEKNISK INFRASTRUKTUR  
Tomtene tilkobles offentlig vann- og avløpsnett.  Nye adkomstveger vil bli anlagt med gode 
grøfter og en god løsning i kryss med frisikt i kryss med Gamlevegen. Planlagt fortau langs 
Gamlevegen, med grusdekke, som i Gamlevegen vil gi en positiv konsekvens. 
 

GRUNNFORHOLD  
Grunnforholdene er vurdert å være stabile i området. I forbindelse med prosjektering og 
byggesøknad bør det vurderes geotekniske undersøkelser for å sikre at grunnen er 
tilfredsstillende bebyggbar. 
 
 

ROS-ANALYSE 
Gjennom en risiko- og sårbarhetsanalyse er det identifisert 4 stk. hendelser hvor det er 
vurdert sannsynlighet og konsekvens. Risikonivået er svært lavt til lav/middels for alle 
hendelser knyttet til avrenning til bekker, nedbørutsatt, park-/rekreasjonsområder, fare for 
ulykke i av-/påkjørsler eller fare for ulykke med gående/syklende.   
Risikonivået tilsier ikke at det er nødvendig med tiltak utover de som er forutsatt i planen. 
Dette følger av at det er lite til mindre sannsynlig at hendelse vil inntreffe samtidig som 
konsekvensen av en slik hendelse er mindre alvorlig dersom den skulle inntreffe.  
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Vurdering: 
De innspillene/merknadene som er kommet til planforslaget ved varsel om oppstart av 
planarbeidet er beskrevet i planbeskrivelsen, - gjengitt i sammendrag, vurdert og 
kommentert. Etter rådmannens vurdering, er de innspill som er kommet til varsel om 
oppstart av planarbeidet, innarbeidet i planforslaget.   
 
Arealutnyttelse 
Det er innenfor planområdet illustrert utbygging med frittliggende boliger og 
småhusbebyggelse som er kjedet. Arealutnyttelsen er satt til 25 % BYA (bebygd areal). Dette 
er, for Øyer, en høy arealutnyttelse sett i tilknytning til eksisterende bebyggelse og 
områdets karakter med gårdsbebyggelse. For 3 av byggeområdene er det i vedlagte 
illustrasjon tegnet kjedet bebyggelse. For disse områdene kunne % BYA vært hevet til 30 %. 
For byggeområdet BF1 er det illustrert lange smale tomter orientert øst/vest i 
lengdeutstrekning, med 2 m byggegrense mot nord og 6 m byggegrense for eiendommene 
mot sør. Dette gir en kvalitativ bedre utnyttelse av tomt og utearealer med sikring av de 
største uteoppholdsarealer mot sør og vest. Ved å legge adkomstveg mot øst, sikrer dette 
også adkomst/parkering mv i soner med morgensol som i praksis har lavere bruksverdi enn 
syd og vestvendte arealer.  
 
MEDVIRKNING 
Berørte naboer og grunneiere ble tilskrevet om planforslaget ved varsling av oppstart og vil 
bli tilskrevet ved utlegging til offentlig ettersyn. 
Rådmannen vurderer barn- og unges interesser ivaretatt gjennom høring sendt til barn- og 
unges representant ved varsel om oppstart. Barn- og unges representant vil tilsvarende bli 
tilskrevet med hensyn til å komme med uttalelse til planforslaget ved det offentlige 
ettersynet.  
 
LEK 
Barn og unges interesser vurderes som godt ivaretatt med avsatt lekeareal i planen. 
Lokalisering av lekeplass kunne vært lenger øst, men som en felles lekeplass for området 
under ett, gir denne god tilgjengelighet, ligger godt synlig med god oversikt og kontroll for 
beboerne og de som ferdes til/fra boligene.  
 
NATURMANGFOLD 
Naturmangfold i planområdet er tidligere vurdert i forbindelse med kommunedelplan Øyer 
Sør vedtatt 31.5.2007 og gjennom områdeplan for Haugan vedtatt 29.3.2012. Området er 
gjennom denne planen klarert i forhold til naturmangfold og eventuelle forhold som må 
hensyn tas i reguleringsplanen. I planbeskrivelsen for reguleringsplan for Haugan, under 
punkt biologisk mangfold heter det: Det er ikke registrert konflikt med byggeområder og 
områder med spesiell verdi iht Naturbase.  Det er kun yngleområder for spurvehauk som 
ligger innenfor planområdet, men denne ligger i områder regulert til landbruksformål og 
berøres ikke av planlagt utbygging.  
 
RISIKO OG SÅRBARHET 
De suppleringer til gjeldende ROS-analyse som gjort i planbeskrivelsen mht skredfare, 
overvann, flom mv. gir de nødvendige suppleringer til ROS-analysen. Rådmannen har ingen 
merknader til at forslagsstiller har valgt å benytte gjeldende ROS-analyse med de nevnte 
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suppleringer i planbeskrivelsen.  
 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
Rekkefølgebestemmelser følger av Utbyggingsprogram Kommunedelplanen Øyer sør 2008-
2011, vedtatt 25.9.2008.  Rekkefølgebestemmelser, er innarbeidet i bestemmelsene. Behov 
for oppdatering av utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Engemark, 
avklares før sluttbehandling av denne reguleringsplanen.  
 
OPPSUMMERING 
Planforslaget viderefører forutsetninger i gjeldende kommunedelplan for Øyer sør. 
Planforslaget legger opp til en sentrumsnær utbygging tilpasset landskapet og eksisterende 
bygningsvolumer med trehusbebyggelse. Dette kan også være bebyggelse med flate tak 
eller skråtak, men bebyggelsen bindes sammen med en felles fargesetting med mørke 
jordfarger. Rådmannen anbefaler planforslaget lagt frem for politisk behandling slik det 
foreligger fra forslagsstiller med justeringer foretatt underveis i samarbeid mellom 
forslagsstiller og Øyer kommune. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Engemark – del av gbnr 21/3, med plankart datert 25.9.2017 og 
bestemmelser datert 25.9.2017, ut til offentlig ettersyn.  
 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 
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DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN, GBNR 36/12 - FRADELING AV TOMT - 
VEDUMSVEGEN 
 
 

Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: GBNR 036/012  
Arkivsaksnr.: 17/925     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
73/17 Planutvalget 17.10.2017 
 
 
Vedlegg: 
1. Søknad om dispensasjon av 17. februar – med tilhørende informasjon gitt på standard 
søknadsskjema 
2. Situasjonskart med omsøkt fradelingsareal, M.1000 
3. Situasjonskart over Vidarhus M:4000 
4. Flyfoto M: 1500 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Merknad fra Fylkesmannen i Oppland, datert 28.8.2017 
- Merknad fra Oppland fylkeskommune, datert 11.7.2017 
- Kommuneplanens arealdel 2001-2010 
- Kommuneplanens arealdel under revidering 
- Sakens øvrige dokumenter 
 
Sammendrag: 
Kristin Vedum har søkt om å fradele en tomt på ca. 1,4 daa fra Vidarhus. Nytt bygg 
planlegges utformet og benyttes som et fritidshus, men av en slik standard at det kan 
benyttes som helårsbolig dersom det blir aktuelt. Rådmannen foreslår med bakgrunn i 
driftsulemper for landbruket at fradelingssøknaden avslås. 
 
Saksutredning: 
I brev mottatt 4. april 2017 søker Kristin Vedum om å få fradelt en tomt på ca. 1,4 daa i 
sørenden av eksisterende tomt, Vidarhus. Ny eiendom meg nytt bygg vil ligge innenfor det 
arealet som allerede er inngjerdet på eiendommen. 
 
Bakgrunnen for søknaden er at søker med familie er bosatt i Fyresdal i Telemark og bruker 
eksisterende eiendom som feriehus. Eksisterende bygningsmasse er per i dag lite 
hensiktsmessig til familiens formål. Nytt bygg planlegges utformet som et fritidshus, men av 
en slik standard at det kan benyttes som helårsbolig.  
 
Behandling etter jordloven. 
Eiendommen består av totalt 4,3 daa, og av dette er 2,5 daa registrert som fulldyrka.  En 
fradeling må vurderes opp mot jordlovens bestemmelser. Først må det vurderes om 
eiendommen er omfattet av jordlovens bestemmelser.   
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Etter jordloven § 12 kreves det godkjenning for deling av eiendom er  brukt eller som kan 
brukes til jordbruk eller skogbruk. I rundskriv M-1/2013 fremkommer det at eiendommen 
må ha størrelse og beliggenhet for lønnsom drift. Det er lagt til at selv om eiendommen er 
liten kan det være lønnsom drift. Rådmannen mener det ikke er grunnlag for å si at 
eiendommen er omfattet av jordloven § 12. 
 
Det følger av jordloven § 8 første ledd at Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje 
tek sikte på jordbruksproduksjon. I kap 6.2 i rundskriv M-1/2013  er dette nærmere utdypa: 
«Forbudet gjelder dyrka og dyrkbar jord uansett størrelsen på arealet. En forutsetning for at 
forbudet kommer til anvendelse er imidlertid at det areal som søkes omdisponert, enten 
alene eller sammen med annet jordbruksareal på eiendommen kan gi grunnlag for 
jordbruksproduksjon. Det må objektivt sett ligge til rette for jordbruksproduksjon. 
Produksjonen må samtidig være av et visst omfang, enten for sal eller eget bruk. Områdets 
karakter vil spille en viss rolle. Det er relevant å trekke inn i vurderingen om eiendommen 
ligger i et typisk jordbruksområde.» 
 
Eiendommens areal er lite, men om det for eksempel dyrkes grønnsaker her, vil det kunne 
ha et visst omfang. Det vil være grunnlag for jordbruksproduksjon, om enn ikke så stor. 
Samtidig ligger dette i et typisk jordbruksområde, med dyrka mark på flere kanter. Ut fra en 
totalvurdering, der det spiller inn at eiendommen ligger i et typisk jordbruksområdet, mener 
rådmannen at eiendommen er omfattet av jordloven § 9. Dette er forskjellig fra § 12, men 
etter § 9 er det ikke krav om lønnsom drift, bare at det ligger til rette for 
jordbruksproduksjon. Det er også åpnet for at det kan sees på området eiendommen ligger 
i. 
 
I følge jordloven § 9 kan ikke dyrka jord brukes til andre formål enn jordbruksproduksjon 
uten dispensasjon, jf. første og andre ledd i paragrafen: «Dyrka jord må ikke brukast til 
formål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at 
ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. 
 
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av 
tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn 
til godkjente planer etter plan- og bygningslova, drifts- og miljømessige ulemper for 
landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det 
skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan 
krevjast lagt fram alternative løysinger.» 
 
Stortinget reviderte i 2015 den nasjonale jordvernstrategien og skjerpet målene om å 
redusere årlig omdisponering på landsbasis fra 6.000 daa til 4.000 daa. I brev til kommunene 
av 08.03.2016 presiserer statsråden for Landbruks- og matdepartementet at kommunene 
har et særlig ansvar gjennom sin arealforvaltning og nå det målet som Stortinget har 
fastsatt.  
 
Ved endringer i plan og bygningsloven nå i 2017 er jordvernet blitt styrket ved at man i §19-
2 tredje ledd har innført jordvern som nytt punkt i konsekvensvurdering av 
dispensasjonsvedtak. 
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Kommunedelplan for landbruk 2014-2025 har som overordna målsetting å ivareta 
landbrukets produksjonsarealer, bl.a. ved å minimalisere avgangen av dyrka og dyrkbar jord. 
Tiltak for å nå målet er å verne dyrka mark i planprosesser og å være restriktiv med 
dispensasjoner som tar i bruk dyrka mark til anna formål. 
 
En omdisponering til bolig/fritidsboligformål vil øke presset på omliggende dyrka mark. Det 
vil bli en enhet til inntil dyrka mark, og med det større drifts- og miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Omdisponeringen skal legge til rette for en bolig som skal brukes som 
fritidsbolig. Et samfunnshensyn som bosetting er ikke særlig vektig så tett på boligområder. 
Det er derfor ikke tungtveiende samfunnshensyn som taler for omdisponering. Jordvernet, 
som er et tungtveiende samfunnshensyn taler imidlertid i mot en omdisponering. Ut fra 
dette tilrår rådmannen at det nektes omdisponering av dyrka mark etter jordloven § 9. 
 
 
Lovmessig behandlingsgrunnlag etter plan- og bygningsloven 
Fradelingen skal behandles etter pbl § 20-1 pkt. m. Arealet som søkes fradelt ligger i LNF2-
område i kommuneplan for Øyer. Fradeling kan da ikke skje uten dispensasjon fra 
kommuneplanens LNF-bestemmelser, jf. pbl § 19-2.  
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer 
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
 
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten 
som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad 
fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart 
ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir 
direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i § 1-8. 
 
 
PLAN- OG BYGGFAGLIG BAKGRUNN OG VURDERING  
 
Landbruksfagleg vurdering av dispensasjonsspørsmålet: 
Eiendommen som søkes delt er på totalt 4,3 daa, og av dette er 2,5 daa fulldyrka, resten er 
bebygd areal.  Den ligger i Midtbygda i Øyer, omgitt av jordbruksareal og tun med aktiv 
landbruksdrift. Avstand fra omsøkte tomt til nærmeste driftsbygning er ca. 100 meter. Ellers 
er det ca. 150 meter og 190 meter til de to neste driftsbygningene. Innenfor en radius på 
250 meter fra den omsøkte tomta er det 6 driftsbygninger i bruk. Det er både storfe, sau og 
gris i disse driftsbygningene. Den omsøkte tomta vil grense helt inntil dyrka mark. 
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Den omsøkte tomta ligger i et aktivt landbruksområde, med aktivitet og dyr på mange bruk. 
Dette er et område med stort potensiale for konflikt mellom bustad/fritidsbolig og 
landbruket i området. Det kan oppstå konflikter rundt lukt, støv, støy og insekter. Selv om 
søker har tilknytning til stedet, og ikke mener det vil bli problemer, må det tas utgangspunkt 
i at dette er en fritt omsettelig enhet, som kan selges ut til hvem som helst. 
 
Det er allerede noen frittliggende boliger i området. Så er spørsmålet om en 
bolig/fritidsbolig ekstra utgjør så mye. Det er slik at for hver bolig som bygges, øker presset 
på den omkringliggende dyrkamarka, og det gir mindre handlingsrom for landbruket i 
området. Ytterligere bebyggelse vil gjøre det vanskeligere å utnytte driftspotensialet for de 
omkringliggende landbrukseiendommer, og utvikle næringene på landbrukseiendommen. 
Ved for eksempel utvidelse av driftsbygninger, er det gjerne ønske om å oppføre utvendig 
gjødsellager i kum. Slikt kan bli vanskeligere dersom det blir flere boliger.  
 
Det at tomta grenser helt inntil dyrka mark vil også kunne medføre konflikter med 
landbruket i området. Og så vil det legge et større press på dyrka marka i området. 
 
Det er ikke delt fra fritt omsettelige eiendommer for nybygg i området de siste årene. Men 
det ble delt fra et gardstun tidligere i år. Dette var som ledd i en bruksrasjonalisering, og 
hadde helt andre samfunnsinteresser knyttet til seg. 
 
Ut fra en landbruksfaglig vurdering kan vi ikke se at fordelene ved å fradele tomta på noen 
måte oppveier de ulemper som oppstår. 
 
 
Planfagligvurdering av dispensasjonsspørsmålet: 
 
Bygningsmessige forhold 
Området det søkes fradelt fra ligger i Kommuneplanens arealdel som LNF2. Eiendommen 
ble fradelt i 1953 og er i matrikkelen registrert som boligeiendom. Arealet som søkes fradelt 
er på ca. 1,4 daa. Ingen av bygningene er SEFRAK registrerte. 
 
Bygnings- og tomtemessige forhold er ikke vurdert å være til hinder for å imøtekomme en 
dispensasjon som fradeling etter plan- og bygningsloven. Tomta som søkes fradelt er i dag 
en inngjerdet del av gbnr 36/12 består av grasdekke og epletrær. Fradelingen kan anses som 
en fortetting av dagens tomt.  

 
Gnr 36 / bnr 12 
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Omsøkt areal  
 
Vann, avløp 
Dagens bygningsmasse er tilknyttet eksisterende privat vann og avløpsanlegg. Eiendommen 
vil ikke bli tilknyttet offentlig vann og avløp i overskuelig framtid. Søker planlegger at 
vannforsyning tilknyttes fra en relativt nyetablert borebrønn som skal være i fellesskap med 
eksisterende bygg på Vidarhus, Avløpssystem planlegges etablert som privat 
infiltrasjonsanlegg på egen eiendom. 
 
Vei og atkomst 
Eksisterende atkomst er fra Vedumsvegen, som er en privat veg som fortsetter ca. 1 km 
lengre innover og betjener ca. 15 gårdsbruk/boliger innenfor omsøkt tomt. Adkomst til ny 
tomt planlegges direkte fra Vedumsvegen. 
 
Med dagens trafikkgrunnlag på Vedemsvegen er adkomst til omsøkt tomt tilfredsstillende. 
Med bakgrunn i at en dispensasjon ikke vil medføre noen nevneverdig endring av 
trafikkgrunnlaget.  Vedumsvegen har avkjøring til Fv. 361. 
 
Naturressurser, Naturgrunnlag, kulturlandskap og kulturminnevern 
Gjennomgang av innlands-GIS og Naturbasekart viser ingen forhold tilknyttet 
naturressurser, naturgrunnlag for øvrig, kulturlandskapet og kulturminnevern, som motgår 
en eventuell dispensasjon og fradeling. 
 
Artsmangfold og vilt 
Det er ingen sårbare eller uønskede arter direkte tilknyttet fradelingsområdet eller 
umiddelbar nærhet til dette.  
 
 
Planmessige forhold og vurdering av presedensmuligheter 
Eiendommene ligger i kommuneplanens arealdel for 2000-2010, godkjent av Øyer 
kommunestyre den 30.11.2000. Det omsøkte arealer ligger innen LNF2-område. 
 
I de generelle bestemmelsene for LNF-området heter det: 
- Innenfor LNF-området er det ikke tillatt med oppføring av eller vesentlig utvidelse 

av bestående bolig- og fritidsbebyggelse samt ervervsbebyggelse som ikke er 
tilknyttet stedbunden næring før området inngår i reguleringsplan. 
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For LNF2 står det: 
- LNF-område med forbud mot spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse. Innen 

dette området skal det spesielt tas hensyn til kulturlandskapet, jord, skog og 
friluftsliv. Forbud mot spredt bebyggelse i denne sonen er også ønskelig for å 
kunne kontrollere utbyggingsmønsteret i kommunen generelt. 

 
Det ble i forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanen gitt sterke politiske signaler på 
at bosettingen i kommunens utkantsområder måtte opprettholdes og aller helst styrkes. 
Planmessig ble dette løst ved at det ble avsatt 15 såkalte LNF1 hvor det ble signalisert en 
mer liberal dispensasjonspraksis. Øyer kommune har i perioden etter 2000 hatt relativt få 
dispensasjonssaker for fradeling av tomter i spredt bebyggelse, av disse de fleste behandlet 
innen de såkalte LNF1-områdene, men det er også gitt dispensasjon for fradeling i LNF2. 
 
I forslaget til den nye kommuneplanens arealdel er arealformålet for eiendommen LNF. 
I LNF-områder gjelder et generelt bygge- og deleforbud. Også i konsekvensutredningen i 
tilknytning til utkastet til den nye kommuneplanens arealdel er det uttrykt at i LNF-
områdene skal bebyggelsen i utgangspunktet være knyttet til stedbunden næring, men for å 
bidra til å opprettholde folketall og bosetting i grendene, vil kommunen se positivt også på 
søknader som ikke gjelder slik næring. Det er ikke andre føringer i forslaget som taler sterkt 
mot å godta fradeling og boligformål i denne saken. 
 
Det går fram av landbruksmessig vurdering at det er stor landbruksaktivitet i området, slik at 
driftsulemper for landbruket i området bør vektlegges. Fritt omsettelige bolig/fritids-
eiendommer i LNF-området, tett inntil landbruksarealer i drift er i utgangspunktet ikke 
ønskelig. 
 
I søknaden er et oppgitt av tomten skal bebygges med en bolig, men at det skal benyttes 
som fritidsbolig, slik eksisterende eiendom blir benyttet som.  Det er ikke ønskelig med 
fritidseiendommer i dette området, men eiendommen faller utenfor området avsatt til null-
konsesjon slik at det ikke er boplikt på denne boligeiendommen, hverken før eller etter en 
deling.  
 
Nylig er et gårdstun (37/39) godkjent fradelt som bolig ca. 70 meter fra omsøkt tomt, dette 
er et ledd i bruksrasjonaliseringen i landbruket og skaper ikke presedens for denne saken. I 
tillegg er det på strekningen fra krysset Midtbygdsvegen/Vedumsvegen og til Vedemsvegen 
109 fradelt 4 ytterligere boligeiendommer (1954, 1974, 1981 og 2014). I den siste saken 
(2014) ble gbnr 38/5 med bolig oppført i 1983, fradelt fra 38/3. Slik at saken i 2014 ikke 
opprettet en ny boligenhet, og gir således derfor ingen presedens i denne saken. De øvrige 
sakene er eldre saker og er fradelt før kommuneplanen arealdel av 2000 og med dens 
bestemmelser.   
 
De landbruksfaglige innspillene til dispensasjonsbehandlingen er rimelige med tanke på 
ulempene på grunn av den nære beliggenheten til de øvrige landbrukseiendommene i drift 
som omkranser omsøkt eiendommen, men på bakgrunn av tomtens beskaffenhet og øvrige 
fradelte boligtomter var rådmannens foreløpig konklusjon av det ut fra en samlet vurdering 
kommet frem til at det kan innvilges dispensasjons slik omsøkt.  
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Naboene er varslet gjennom ordinær nabovarling etter Pbl § 21-3, ingen naboer har avgitt 
merknad til søknaden.  
 
Høringsuttalelser:  
Foreløpig saksutredning ble sendt statlige og regionale myndigheter 7.7.2017. Det kom inn 2 
høringsuttalelser. 
 
Statens vegvesen har ikke avgitt høringsuttalelse i saken.  
Oppland fylkeskommune hadde ingen merknader til at det gis dispensasjon.  
 
Fylkesmannen frarår etter en samlet vurdering at det blir gitt dispensasjon for oppretting av 
ny fritt omsettelig bolig/fritidseiendom midt i et område med flere tun med aktiv 
landbruksdrift. Bakgrunnen for dette er:  
- Fylkesmannen mener begrunnelse for fradeling om omdisponering er av mest personlige 

og privatøkonomiske interesse, noe det vanligvis ikke skal legges vesentlig vekt på. 
- Bosettingshensynet kan vektlegges i LNF-områder der det er ønskelig å styrke 

bosettingen, i dette tilfelle vil det ikke medføre økt fast bosetting 
- En fradeling og omdisponering av mindre LNF-arealer som her, kan medføre en uheldig 

utvikling av landbrukstunene og skape presedens for like saker. 
- Fordelen med opprettelsen av ny bolig/fritidseiendom må være klart større enn 

ulempen for arealformålet. I dette tilfellet grenser eiendommen til dyrka mark og bruk 
med aktivt dyrehold og beitedrift. Det er derfor påregnelig med drifts- og miljømessige 
ulemper i form av lukt, støv, støy, innsekter, trafikksikkerhet og husdyr på beite. 
Frittliggende boligeiendommer er fritt omsettelige, så selv om nåværende eier er 
tolerant mot disse ulempene, er det erfaring for at framtidige eiere ikke er like 
tolerante. Dette vil medføre til klager og begrensninger på landbruksdriften, noe som på 
sikt kan sette arealformålet til sides.  

 
 
Rådmannen har etter høringen tatt en ny gjennomgang av saken med tanke på de 
landbruksfaglige merknadene, og tar merknadene fra Fylkesmannen til etterretning.  
Rådmannen mener hensynet bak bestemmelsene i LNF vil bli vesentlig tilsidesatt dersom 
det gis dispensasjon til fradeling i dette tilfellet. Det vil gå ut over landbruket og 
landbruksnæringen rundt den omsøkte tomta om det blir gitt dispensasjon. I LNF skal 
nettopp hensynet til landbruksnæringen ivaretas. Det er også slik at ulempene av en deling 
er store, og at det ikke er fordeler som oppveier ulempene. En dispensasjon vil også være 
uheldig for jordvernet, da en dispensasjon vil kreve omdisponering av 1,4 daa fulldyrka jord. 
En dispensasjon her kan også gi uheldig presedens for lignende saker i landbruksområder.   
 
På bakgrunn av dette tilrår rådmannen at søknaden om dispensasjon ikke i møtekommes. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet frem til at det ikke foreligger større 
fordeler enn ulemper ved å tillate en fradeling av 1,4 daa til bolig/fritidsformål. 
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Med hjemmel i jordloven § 9 avslår Øyer kommune omdisponering av 1,4 daa fulldyrka jord 
på eiendommen gnr/bnr 36/12 ut fra hensynet til jordvernet og omkringliggende 
landbrukseiendommer. 
 
Med hjemme i pbl § 19-2 avslår Øyer kommune fredelingssøknaden av 17. februar 2017 på 
bakgrunn av driftsulemper for landbruket. 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
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SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE 
SØKER: FRANTS EIRIK KVAM 
 

Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/2046     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
74/17 Planutvalget 17.10.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
-Søknad om konsesjon på Skarsmoen, 59.2 fra Frants Eirik Kvam, datert 25.09.2017. 
-Anmodning om omgjøring av vedtak i konsesjonssak gnr. 59 bnr. 2 i Øyer kommune fra 
Landbruksdirektoratet, datert 22.09.2017. 
-Vedtak i klagesak – Konsesjon  - gnr. 59 bnr. 2  - Øyer kommune fra Fylkesmannen i 
Oppland, datert 18.04.2017. 
-Klage på avslag på konsesjon ved erverv av fast eiendom – GBNR 59/2 Skarskogen i Øyer 
kommune, kommunestyresak 0006/17 
-Søknad om konsesjon GBNR 59/2 i Øyer kommune, kommunestyresak 16/1556 
 
Sammendrag: 
Frants Eirik Kvam søker på nytt konsesjon på Skarskogen gnr/bnr 59/2 etter at hans søknad 
om konsesjon på samme skogteig ble endelig avslått våren 2017 på grunn av at prisen ikke 
tilgodeså en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Etter endringer i konsesjonsloven fra 1. 
juli 2017, er rene skogeiendommer unntatt priskontroll. Rådmannen tilrår etter dette at 
Frants Eirik Kvam gis konsesjon på Skarskogen gnr/gnr 59/2. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 

Frants Eirik Kvam søker konsesjon på Skarskogen gnr/bnr 59/2 i Øyer kommune i søknad av 

25.09.2017. Søker er eier av Kvam gnr/bnr 57/1 som grenser inntil omsøkte skogteig.  

 

Selger av eiendommen er Statskog SF.  

 
Tidligere behandling: 
Frants Eirik Kvam søkte konsesjon på Skarskogen 22. juni 2016. Søknaden ble avslått i 
kommunestyret 27. oktober 2016 på grunn av at prisen ikke tilgodeså en samfunnsmessig 
forsvarlig prisutvikling. Avslaget ble påklaget.  Kommunestyremøtet 26. januar 2017 tok ikke 
klagen til følge, og den ble oversendt Fylkesmannen i Oppland for behandling. I vedtak av 
18. april 2017 stadfester Fylkesmannen kommunens vedtak. Kvam forsøkte å bringe saken 
inn for Landbruksdirektoratet. I brev av 22. september 2017 fastslår Landbruksdirektoratet 
at Fylkesmannens vedtak er gyldig og overprøver ikke det skjønn som er utvist. 
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Landbruksdirektoratet presiserer at de har sett på saken i lys av det regelverk som gjaldt ved 
behandlingen hos Fylkesmannen. 
 
Forholdet til endringer i konsesjonsloven: 
Etter at søknaden fra Frants Eirik Kvam av 22. juni 2016 var ferdig behandlet ble det vedtatt 
endringer av konsesjonsloven. Priskontrollen er tatt ut av §9, og lagt inn i ny § 9a, der det 
følger at priskontroll ikke lenger skal gjennomføres for rene skogeiendommer.  Ved 
avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 dekar 
fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til 
momentene i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig 
forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres ved erverv av 
ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre eiendommen er en ren 
skogeiendom. 
 
Søknaden fra Frants Eirik Kvam av 22. juni 2016 var endelig avgjort før lovendringen ble 
vedtatt og trådte i kraft. Han har fremmet en ny søknad om konsesjon. Eiendommen Kvam 
søker konsesjon på, har 0,1 daa fulldyrka mark og resten skog. Rådmannen mener man i 
denne saken må se bort fra den fulldyrka marka, da det kan stamme fra en naboeiendom. 
Det er også usikkert om markslaget faktisk skal være fulldyrka. Rådmannen mener 
eiendommen må anses som en ren skogeiendom, og dermed ikke er underlagt priskontroll. 
Selv om det er kort tid siden konsesjonssøknad på eiendommen fra Kvam var endelig 
behandlet, mener rådmannen det er naturlig at den nye søknaden fra Kvam behandles, da 
det i mellomtiden har kommet en lovendring som er avgjørende for utfallet av 
behandlingen. 
 
Ved behandling av søknad fra Frants Eirik Kvam av 22. juni 2016, var det priskontrollen som 
gjorde at det ikke ble gitt konsesjon. Resten av vurderingsmomentene i § 9 er ikke endret, 
og det settes derfor inn teksten fra tidligere behandling, med unntak av priskontrollen. Det 
er også sett til søkers begrunnelse ved søknad av 22. juni 2016 ved denne behandlingen. 
 
Fakta:  

Skarskogen ligger i Skarsmoen mellom Tingberg og Tretten og består hovedsakelig av 

skogsmark som strekker seg fra Lågen, 175 m o.h. til høyeste punkt på Tverrberget, litt over 

370 m o.h.  Teigen oppgis av søker til å være vel arrondert med god vegdekning.  

Kjøpesummen er oppgitt til kr 2 900 000.- 

Eiendommens ressurser består av følgende etter jordregisteret (dekar):  

G/bnr Fulldyrka Høy bon Middels bon Lav bon Uprod. Skog Jordd. fmark Skrinn fmark Bebygd og vann Sum

59/2 0,1 466,4 486,1 93,2 16,7 4,7 51,8 1119

59/2/1 0,3 0,3

59/2/2 21,6 25,3 7,1 11,8 11 9,5 86,3

0,1 488,3 511,4 100,3 1206  

Søker oppgir eiendommen til å utgjøre et totalareal på 1164 dekar, hvorav produktiv skog er 

på 1019 dekar. I dette inngår festearealene. Det er noe differanse mellom arealene oppgitt 

av selger og arealene etter jordregisteret, men hoveddelen av dette avviket skyldes arealer 
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under vann i Lågen.  I oppgitte areal inngår bortfestede arealer. Arealene er i 

kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område, med unntak av de arealene som benyttes 

til skytebane. Vesentlige deler av eiendommen er båndlagt etter forurensingsloven for å 

unngå nyetableringer og eventuelle konflikter som følge av støy i forbindelse med 

skytebaneanleggene på eiendommen.   

Det er ingen husværer som tilhører eiendommen. 
 
Lovgrunnlaget: 

I henhold til konsesjonsloven § 2 kan ikke fast eiendom erverves uten tillatelse med mindre 
det er gjort unntak i lov eller forskrift.  
Konsesjonsloven § 1 sier: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast 
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og 
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftslivsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
Forhold som er av betydning for om konsesjon skal gis, er regulert i konsesjonsloven § 9:  
Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål skal det til fordel for søker legges særlig vekt på:  
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området  
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erververen ansees skikket til å drive eiendommen  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet 

 
I tillegg er priskontroll ved erverv av landbrukseiendom tatt inn i § 9a: 
Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 
dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til 
momentene i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig 
forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres ved erverv av 
ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre eiendommen er en ren 
skogeiendom. 
 
 
Vurdering: 
Konsesjonsloven §1 

I henhold til konsesjonsloven §1 skal konsesjonsmyndighet regulere og kontrollere 

omsetningen av fast eiendom. Hensikten er å oppnå et effektivt vern om landbrukets 

produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest tjenlige for samfunnet, 

mellom anna for å tilgodese landbruksnæringen. Konsesjonssøker har oppgitt at han er eier 

av Kvam, g/bnr 57/1 i Øyer kommune. Søker har ikke spesifikt oppgitt at han har til formål å 

legge omsøkt eiendommen inntil denne landbrukseiendommen, men ved at eiendommene 

samles på samme eierhand vil det bli resultatet. Ved å legge Skarskogen til Kvam, vil det bli 
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en mer robust landbruksenhet og være med å sikre landbruksgrunnlaget for driftsenheten. 

Rådmannen mener derfor en slik løsning er i tråd med intensjonen i §1 i konsesjonsloven.  

 

 

Konsesjonsloven §9    

Konsesjonsloven § 9 inneholder en rekke vurderingen der den konkrete avgjørelsen må tas 

ut fra en samlet avveining av et faglig og politisk skjønn. Ingen har rett på konsesjon, men 

konsesjon skal gis med mindre det er saklig grunn til å avslå.  I avveiningen mellom søkers 

interesser og samfunnsinteressene er det bare anledning til å velge en løsning som er 

"mest" gagnlig for samfunnet. Mest innebærer ikke at en må velge den beste løsningen, 

men en må velge mellom de mulighetene en faktisk har. Det innebærer at 

samfunnshensynene er de sentrale ved vurderingen. Individuelle forhold er relevante 

momenter, men da som korrigerende momenter.  

 
Bosettingshensynet: 

I flg.  Konsesjonsloven § 11,2. skal det tas stilling til om boplikt er påkrevd ut fra hensyn til 

bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet, og om boplikten skal være 

personlig for eier. Søker bor på Kvam, en landbrukseiendom som grenser inntil den 

ubebygde skogeiendommen det søkes konsesjon på. Det er ikke grunnlag for å kreve boplikt 

på omsøkt skogeiendom. Overtakelse av skogeiendommen vil som søker skriver i sin søknad, 

være med å styrke grunnlaget for bosetting på Kvam, der søker bor i dag.  

 

Driftsmessig løsning: 

Ved salg av frittliggende skogteiger vil det naturlig medføre beste drifts- og 

arronderingsmessige løsning at teigen legges til tilgrensende landbrukseiendom.  

Konsesjonssøker er eier av tilgrensende landbrukseiendom og konsesjon vil føre til en drifts- 

og arronderingsmessig god løsning. Dette er også vurdert i grunnlaget for å kunne ta ut en 

driftsrasjonalisering ved eiendomsoverdragelse. Hensynet til en helhetlig ressursforvaltning 

og kulturlandskapet ansees også for ivaretatt med denne løsningen. 

 

Søkers kvalifikasjoner: 

Søker antas å være godt kvalifisert for å drive eiendommen så lenge han driver en 

landbrukseiendom fra før.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av §§ 1 og 9 i konsesjonsloven av 28.11.03 gir kommunestyret i Øyer konsesjon til 

Frants Eirik Kvam på Skarskogen, gnr/bnr 59/2 i Øyer kommune. En sammenføyning med 

gnr/bnr 57/1 vil gi gode drifts- og arronderingsmessige løsninger og ivaretar den helhetlige 

ressursforvaltningen og kulturlandskapet. 

 
 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Rådmann 
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KLAGE PÅ VEDTAK OM NYDYRKING OG OVERFLATEDYRKING -G/BNR 80/1 I ØYER 
KOMMUNE 
 
 

Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/2056     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
75/17 Planutvalget 17.10.2017 
 
 
Vedlegg: 

 2 kartutsnitt-parsell 1, parsell 3 og deponi 1  

 Særutskrift- arkivsak 17/206 

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

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland, datert 18.5.2017. 

 Høringsuttalelse fra bane NOR, datert 29.5.2017. 

 E-post til bane NOR, datert 28.6.2017 

 Ny høringsuttalelse fra bane NOR, datert 12.9.2017 
 
Sammendrag: 
Eirik Nordlien Rybakken påklaget vedtak om delvis godkjenning av plan for nydyrking og 

overflatedyrking på g/bnr 79/1 og g/bnr 80/4. I vedtaket ble det ikke gitt tillatelse til dyrking 

av parsell nr. 1 og nr. 3, samt anlegging av deponi nr. 1. Klagesaken ble lagt fram i 

planutvalget 14.2.2017. Der ble saken utsatt til en kunne gjennomføre befaring, der berørte 

parter og instanser kunne møte. På befaring den 9.5.2017 ble nevnte 

overflatedyrkingsarealer og alternativ plassering for deponi nr. 1. sett på. I nye uttalelser fra 

Fylkesmannen og Bane NOR er det aksept for overflatedyrking av parsell nr. 1 og nr. 3, samt 

nytt område for anlegging av deponi nr. 1.  

 

Rådmannen tilrår at klagen tas til følge, og at vedtaket om delvis godkjenning av plan for 

nydyrking og overflatedyrking på g/bnr 79/1 og 80/4 tilhørende g/bnr 80/1 i Øyer 

kommune, datert 31.10.2016 omgjøres. 

 
Saksutredning: 
Eirik Nordlien Rybakken søkte 30.05.2016 om nydyrking av 1 parsell på 3 daa, merket parsell 

2, samt overflatedyrking av 2 parseller på hhv. 7,5 daa og 35 daa, merket parsell 1 og 3. Det 

er og søkt om anlegg av 2 deponier for stubber og stein, merket deponi 1 og deponi 2.   

 

Saken ble sendt på høring til Oppland fylkeskommune- kulturarvenheten, Fylkesmannen i 

Oppland- miljøvernavdelingen, Jernbaneverket og NVE.   
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 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 
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avhengig av dispensasjon fra det generelle bygge- og graveforbudet i jernbaneloven § 

10.  

 

Ut fra dette hadde kommunen ny befaring sammen med søker. Søker vurderte det som 

uaktuelt å foreta en fagutredning som Jernbaneverket krevde, siden det ville medføre en 

vesentlig kostnad som ikke kunne forsvares i forhold til tiltaket. Kommunen vurderte to av 

områdene (parsell nr. 2 og deponi nr. 2) som mindre risikofylte i forhold til sikkerheten på 

jernbanen på bakgrunn av disse opplysningene Jernbaneverket uttalte: 

 

 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 dette fattet rådmannen følgende delegerte 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.  
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 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. 

 

Tiltakshaver påklaget avslaget om tillatelse til overflatedyrking av parsell nr. 1og nr. 3, samt 

avslag på å anlegge deponi1.   

 

 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 
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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. 

 

Klagen er behandlet i planutvalgssak 17/206, med følgende vedtak:  

 

Saken utsettes til en kan gjennomføre en befaring våren 2017. Det forutsettes at berørte 

parter og instanser (i henhold til liste) innkalles og kan møte. 

 

Befaring ble gjennomført den 9. mai med representanter fra planutvalget, 

landbrukskontoret, tiltakshaver, Fylkesmannen i Oppland, Norges vassdrags- og 

energidirektorat og Bane NOR.   

 

Under befaringen ble det fra høringsinstansene bedt om kart over to alternativer for 

deponiplassering av "deponi 1", som ble sendt ut etter befaringen. Det ble også bedt om ny 

uttalelse fra Bane NOR vedr. parsell 1 og 3.  

 

 
 

 

Etter befaringen har Fylkesmannen i Oppland gitt følgende uttalelse: 
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Fra vår uttalelse datert 16. juni 2016 står det at gårdsdammen øst for det planlagte deponi 1 

på eiendommen gnr/bnr. 79/1, har registrering av småsalamander. Fylkesmannen mener det 

er viktig å ta vare på slike dammer, med tanke på at slike yngledammer som følge av 

gjenfylling og drenering er i tilbakegang. I tillegg til småsalamander, kan gårdsdammer huse 

en rekke viktige og sjeldne vanninsekter. Fylkesmannen anbefalte derfor kommunen til å 

legge deponiet på et annet sted, eventuelt flytte det så langt unna at det ikke vil skade 

dyrelivet i dammen.  

 

Etter befaring den 9. mai 2017 ble et nytt alternativ (alternativ 2) for plassering av deponi 

lagt fram, sørvest for dammen. I tillegg er det ønskelig å bygge opp ca. 1 daa av dyrkamarka 

sør for dammen med inntil 50 cm (se kart under tilsendt den 10. mai 2017). 

 

Fylkesmannen vurderer det slik at alternativ 2 for deponi er et bedre alternativ enn det 

opprinnelige. Deponiet får lengre avstand fra gårdsdammen og muligheten for tilsig og 

forurensing fra landbruket til gårdsdammen reduseres.  

 

Når det gjelder å bygge opp ca. 1 daa av allerede dyrka mark sør for dammen, har ikke 

Fylkesmannen noen innvendinger til dette. Likevel vil Fylkesmannen rå kommunen til å ikke 

dyrke eller bygge opp ytterlige areal mot kantsonen til gårdsdammen, med hensyn til 

eventuelle leveområder for småsalamander. 

 

Den 12. september 2017 ga Bane NOR følgende uttalelse: 

 

 
 

Rådmannen forstår uttalelsen slik at alternativt 2 er siktet til plassering av deponi 1. 

Uttalelsen presiserer ikke mere i forhold til tillatelse til dyrking av parsell 1 og 3.  

 

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.»  
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§ 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 delegert 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.  

 

Omgjøring- godkjenning av overflatedyrking på 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 var negative til tiltaket inntil det 

foreligger en fagkyndig vurdering (vassdragsteknisk fagkyndig) som viser at sikkerheten til 

jernbanen blir tilstrekkelig ivaretatt.  

 

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 
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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.»  

 

På befaring den 9.5.2017, foretok Bane NOR en ny vurdering av arealet. I deres siste 

uttalelse av 12.9.2017 har de ingen merknader til tiltaket. Kommunen vurderer 

tiltaksplanene som fornuftige. Hogst av trær og fjerning av en del stubber vil gi bedre 

mulighet for maskinell gjødsling og vil gi økt kvalitet på beitet. Rådmannen anbefaler å 

godkjenne overflatedyrking på parsell 1 på vilkår som framgår i forslag til vedtak.  

 

Omgjøring- godkjenning av overflatedyrking på 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.  

 

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.  

 

På befaring den 9.5.2017, foretok Bane NOR en ny vurdering av arealet. I deres siste 

uttalelse av 12.9.2017 har de ingen merknader til tiltaket. Kommunen vurderer planene om 

å ta opp en del røtter og å gjerde inn parsellen med tanke på å anlegge beite som greie, selv 

om grunnforholdene på parsellen er utfordrende i forhold til overflatedyrking. Kommunen 

mener det er positivt at søker ønsker å legge om turstien rundt omsøkte areal slik at 

turgåere ikke trenger å krysse et inngjerdet beiteområde for storfe. På bakgrunn av 

eventuell skredfare, skal det settes igjen treklynger, samt de fleste stubbene langs det 

bratteste partiet. Tiltaket vil ved et eventuelt ras fungere som en sikringssone til 

nedenforliggende eiendommer. Rådmannen anbefaler å godkjenne overflatedyrking på 

parsell nr. 3 på vilkår som framgår i forslag til vedtak.  

 

Omgjøring - Godkjenning av ny plassering for deponi 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. 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. Fylkesmannen og NVE var negative til anlegging av deponi på 
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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.  

 

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.  

 

På befaring den 9.5.2017, foretok Bane NOR og Fylkesmannen en ny vurdering av arealet, 

samt alternativ plassering av deponiet. Fylkesmannen mener nytt alternativ for deponi nr. 1 

er det beste. Deponiet får lengre avstand fra gårdsdammen og muligheten for tilsig og 

forurensing fra landbruket til gårdsdammen reduseres. Bane NOR har også vurdert dette, og 

kommet fram til at ny plassering av deponi nr. 1 kan aksepteres under følgende 

forutsetninger: 

 Fyllingen ikke legges høyere enn 1,5 meter, permanent eller midlertidig, som er det 

som gjelder innenfor tettbebygde strøk. 

 Deponimassene legges med slak helling, ikke brattere enn 1:3. 

 Jernbanens dreneringssystem ikke påvirkes negativt, altså grøfter, stikkrenner og 

dreneringer må holdes åpne og vedlikeholdte. 

Kommunen vurderer ny plassering av deponi nr. 1 som fornuftig. Deponiet vil få en lengre 

avstand fra gårdsdammen, og redusere faren for gjengroing og dermed trusselen til et 

eventuelt dyreliv. Rådmannen anbefaler å godkjenne ny plassering av deponi nr. 1. 

 

Oppbygging av dyrka mark 

Det ble på befaring også ytret ønske om å bygge opp ca. 1 daa av dyrkamarka sør for 

dammen, med inntil 50 cm. Fylkesmannen har ikke noen innvendinger til dette, men vil 

likevel rå kommunen til ikke å dyrke eller bygge opp ytterligere areal mot kantsonen til 

gårdsdammen, med hensyn til eventuelle leveområder for småsalamander. Kommunen 

mener tiltaket kan begrense eventuelle skader på dyrka marka ifm. flomhendelser, og er 

positive til tiltaket. Rådmannen anbefaler å godkjenne heving av inntil 1 daa av eksisterende 

dyrkamark, så lenge det ikke legges ut i kantsonen til gårdsdammen ved normal vannstand. 

 

Konklusjon 

Det har kommet fram momenter i klagebehandlingen som tilsier at påklagde avslag, på 

vedtak om delvis godkjenning av plan for nydyrking og overflatedyrking på g/bnr 79/1 og 

g/bnr 80/4 tilhørende g/bnr 80/1 i Øyer, bør omgjøres. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
 

 Klage i brev datert 20.11.2016 tas til følge. 

 Overflatedyrking av parsell nr. 1 og nr. 3, samt ny plassering av deponi nr. 1 

godkjennes på følgende vilkår: 

o Dyrkingen, deponering og oppbygging må skje innenfor avgrensingen gitt i 

vedlagte kart. 

o Deponi nr. 1 er innenfor tettbebygd strøk og må ikke overstige en 

terrengendring fra bakkenivå på 1,5 meter, da det vil utløse krav om 

behandling etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav k: Vesentlige 

terrenginngrep. 

o Deponimassene legges med slak helling, ikke brattere enn 1:3. 

o Jernbanens dreneringssystem må ikke påvirkes negativt av alle omsøkte tiltak. 

Grøfter, stikkrenner og dreneringer må holdes åpne og vedlikeholdte. 

o Det tillates oppbygging av inntil 1 daa av dyrkamarka med inntil 50 cm. 

o På parsell nr. 3 skal det settes igjen enkelte treklynger, samt de fleste 

stubbene  i den bratteste delen av terrenget (sikringssone mot 

nedenforliggende arealer). 

o Turstien som krysser parsell nr. 3 legges om, og må merkes godt. 

o Det må derfor avklares med bane NOR om tiltaket på parsell nr. 1 kommer 

innenfor bygge- og graveforbudet, jf. § 10 i jernbaneloven. En eventuell 

dispensasjon må foreligge før nevnte tiltak kan påbegynnes. 

o Det må tas kontakt med netteier (kraftselskap) i god tid før anleggsstart for 

avtale om eventuell befaring på parsell nr. 1 med hensyn til høyspentlinjer og 

eventuelle nedgravde kabler i linjetraséen.  

o 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.  

o 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.  

o 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.  

o Dersom tiltakene ikke er igangsatt innen 3 år etter at godkjenning er gitt, 

faller tillatelsen bort. Tiltaket må ferdigstilles innen 5 år. 
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o 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.  

o Når arbeidet er ferdig skal kommunen varsles slik at feltet kan 

kontrolleres/måles opp.  

 Dette er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen 

er tre uker fra melding om vedtak mottas. En klage stiles til Fylkesmannen i Oppland, 

men sendes Landbrukskontoret i Lillehammer- regionen. 

 

 
 
 
Ådne Bakke Ann Guro Kjernli 
Rådmann 
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