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KLAGE PÅ SAKSBEHANDLINGSGEBYR, GNR. 95 BNR. 1 - SØKNAD OM 

DISPENSASJON TIL OPPARBEIDING AV LYSLØYPE I ELVEROM  

 

38/17  

GNR. 66 BNR. 191 OG 193 I NORDRE LAND - DISPENSASJON TIL SØKNAD OM 

FRADELING AV BOLIGTOMT - B1  

 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 08. juni 2017 

 

 

 

……………………………………. 

Per Ole Lunde 

leder 

 



Lnr.: 7330/17 

Arkivsaksnr.: 17/1462 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: MSH    

 

Utskrift til: 

 

DELEGERTE SAKER  

 

 

17/969 18.05.2017 DS  107/17 SAMF//SOF GNR. 93/7  

 Arvid Granseth Søknad innvilget 

GNR. 93, BNR. 7 - ARVID GRANSETH, TILLATELSE TIL OPPFØRING AV 

TILBYGG TIL VÅNINGSHUS  

 

17/1101 18.05.2017 DS  167/17 SAMF//SOF GNR. 70/72  

 Edith Sandberg Søknad innvilget 

GNR. 70, BNR. 72 - EDITH SANDBERG, FRADELING AV TOMT TIL 

FRITIDSFORMÅL, DISPENSASJON FOR DELING AV 1 ENHET TIL 2 

ENHETER  

 

 

17/1162 18.05.2017 DS  168/17 SAMF//HAH GNR. 101/1  

 Knut Åsødegård Søknad innvilget 

GNR. 101 BNR. 1 I NORDRE LAND - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN 

ANSVARSRETT FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL DRIFTSBYGNING  

 

 

17/1124 18.05.2017 DS  169/17 SAMF//HAH GNR. 80/81  

 Marit og Axel Bromader Søknad innvilget 

GNR. 80 BNR. 81 I NORDRE LAND - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN 

ANSVARSRETT FOR OPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG  

 

 

17/1106 29.05.2017 DS  170/17 SAMF//SOF GNR. 124/166  

 Rønningen Byggtjenester AS Søknad innvilget 

GNR.124, BNR. 166 - RØNNINGEN BYGGTJENESTER AS, 

DISPENSASJON FOR MAKSIMALT BEBYGD AREAL OG 

BYGGETILLATELSE TILBYGG BOLIG  

 

 

16/1717 23.05.2017 DS  171/17 PLNÆ//FJO GNR. 98/18  

 Frode Rundhaug  Søknad innvilget 

GNR.98 BNR.18 I NORDRE LAND - SØKNAD OM FERDIGATTEST  

 

 

17/1276 26.05.2017 DS  172/17 SAMF//FJO GNR. 119/8,64  

 Oppland Bygg & Anlegg AS v/ Terje Tomter Søknad innvilget 



GNR 119 BNR 8,64 I NORDRE LAND - UTSLIPPSTILLATELSE  

 

 

17/1147 30.05.2017 DS  173/17 SAMF//HAH GNR. 92/16  

 SBG Byggprosjekt AS Søknad innvilget 

GNR. 92 BNR. 16 I NORDRE LAND - IGANGSETTINGSTILLATELSE TIL 

ETT-TRINNS SØKNAD FOR OPPFØRING AV TILBYGG/PÅBYGG TIL 

ENEBOLIG  

 

 

17/1114 31.05.2017 DS  174/17 PLNÆ//WES GNR. 93/3  

 Randi Solveig Walhovd Søknad innvilget 

GNR.93 BNR.3 I NORDRE LAND - SØKNAD OM GODKJENNING AV 

PLAN FOR NYDYRKING  

 

 

17/1341 31.05.2017 DS  175/17 SAMF//SOF GNR. 121/42  

 Elektrovakumm AS Søknad innvilget 

GNR. 121, BNR. 42 - ELEKTROVAKUUM AS, TILLATELSE TIL 

OPPSETTING AV VIRKSOMHETSSKILT, SKEIDAR  

 

 

17/1250 31.05.2017 DS  176/17 SAMF//HAH GNR. 72/33  

 a2z Arkitekter v/ Golub Søknad innvilget 

GNR. 72 BNR. 33 I NORDRE LAND - IGANGSETTINGSTILLATELSE TIL 

ETT TRINNS SØKNAD FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL 

FRITIDSBOLIG  

 

 

17/1334 01.06.2017 DS  177/17 SAMF//SOF GNR. 118/34  

 Espen Vestrum Søknad innvilget 

GNR. 118, BNR. 34 - ESPEN VESTRUM, TILLATELSE TIL OPPFØRING AV 

TILBYGG TIL BOLIG  

 

 

17/1280 02.06.2017 DS  178/17 SAMF//HAH GNR. 123/115  

 Rudskogen Borettslag v/ Olav Stensli Søknad innvilget 

GNR 123 BNR 115 I NORDRE LAND - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN 

ANSVARSRETT FOR OPPFØRING AV GARASJE  

 

 

06/2577 02.06.2017 DS  179/17 SAMF//SOF GNR. 123/115  

 Entreprenørskapet Stenberg Schulz as Søknad innvilget 

GNR. 123, BNR. 115 - ENTREPRENØRSKAPET STENBERG SCHULZ AS, 

ØYGARDSJORDET 9 B, FERDIGATTEST NORDBOHUS HLV. 

 

 

17/1107 06.06.2017 DS  180/17 SAMF//SOF GNR. 70/80  

 Dag E. Storlykken Søknad innvilget 



GNR. 70, BNR. 68 - BENTE VOLDHAUG, TILLATELSE TIL RIVING AV 

UTHUS OG OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG  

 

 

17/1333 06.06.2017 DS  182/17 SAMF//SOF GNR. 41/17  

 Terje Øversveen Søknad innvilget 

GNR. 41, BNR. 17  -  TERJE ØVERSVEEN, TILLATELSE TIL 

REHABILITERING AV TEGLPIPE  

 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 08. juni 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Mona Sæther Harefallet 

 

 

 

 

 



Lnr.: 7205/17 

Arkivsaksnr.: 17/283 

Arkivnøkkel.: 223 K6 
 

Saksbehandler: OLS    

 

Utskrift til: Alle søkerne 

 

SØKNAD OM KOMMUNALE FISKESTELLMIDLER 2017  

 

Sammendrag: 

 

Det foreligger 8 søknader om tilskudd fra det kommunale fiskefond. 

På grunn av den årlige sum fra utbygger må noen søknader reduseres og noen avslås. 

 

Vedlegg: 

  

Søknadene 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 

 

Det har kommet inn 8 søknader om tilskudd fra det kommunale fiskefondet. 

Frist for å søke om tilskudd var satt til 31.05, og har vært bekjentgjort via kommunens 

hjemmesider. 

 

Vurdering: 

 

Søker Tiltak Egenandel Sum det søkes 

om. 

Dokka vgs Dokkadeltadager   20.000,- 

Randsfjorden 

grunneierforening 

Tynningsfiske  35.000,- 

Randsfjordmuseene Analyse av krøkle  10.000,- 

Dokka/Etna 

grunneierforening 

Tilskudd til revidering 

driftsplan 

 20.000,- 

Torpa fjellstyre Fiskekultivering 65.000,- 35.000,- 

Dokksfløyvatnet 

fiske v/Skansen osv 

   

Aust-Torpa 

utmarkslag 

Vannprøver,utsetting av 

fisk,kultivering,rydding. 

10.000,- 10.000,- 

Nordre Land JF 

fiskegruppe 

Fiskekultivering 35550 30.000,- 

Sum   160.000,- 

 

 



Dokka videregående skole. 

Dokka videregående skole ble innvilget tilskudd for 2016 for å kunne samle inn, bearbeide 

og vurdere artsmangfoldet i Dokkadeltaet, dette skjedde i samarbeid med Dokka Nasjonale 

Våtmarksenter. Prosjektet lot seg ikke gjennomføre høsten 2016 og det søkes derfor om å få 

overført midlene til 2017, samt søkes det om nye 20.000,- kroner for 2017. 

Begrunnelsen for at prosjektet i 2016 er også relevant i 2017 og var som følger: 

Det er fokus på fisk fra fjord til bord og eleven skal være med på garnsetting, disseksjon av 

fisk og bearbeiding av lunsj ute. 

Rekruttering er viktig også innen fiske og dette må kunne være med på å øke interessen for 

den type aktivitet. Det er også viktig for Dokka VGS å kunne tilby noe spennende for 

elevene. Det kan være med på å friste nye elever til skolen. 

 

Det anbefales å innvilge årets søknad med 20.000,- 

 

Randsfjorden grunneierforening. 

Nordre Land kommune har vært med å finansiere tynningsfiske i Randsfjorden siden 2005. 

De søker om redusert sum sammenlignet med tidligere år. Dette begrunnes med at man har 

kommet noe nærmere målet, som er et selvfinansierende næringsfiske. 

Det er fortsatt en del gjeddemark i siken og prosjektet må derfor videreføres. 

Når man har kommet så langt i prosessen ville det derfor være dumt å ikke være med som 

bidragsyter noen år til. 

Søknaden foreslåes innvilget med kroner 25.000,- 

 

Randsfjordmuseene. 

Det søkes om midler for å foreta registrering av lengde i gytebestanden for krøkle innsamlet i 

perioden 2015,2016 og 2017. 

Det skal også sammenlignes bestandsstruktur og vekst med andre bestander, også i andre 

innsjøer. 

Det skal komplettere tidsserie med alder og størrelse i gytebestanden hos krøkle i 

Randsfjorden 2009 – 2017. Deltagere i prosjektet er NINA, Dokka VGS, Dokka Våtm.s 

og Randsfjordmuseene. 

Dette prosjektet er viktig med tanke på krøklas betydning som næring for ørret og røye i 

Randsfjorden. 

På bakgrunn av dette foreslås søknaden innvilget med kroner 5.000,- 

 

Dokka/Etna grunneierlag. 

 Det søkes her tilskudd om midler til revidering av driftsplan for fisk i Dokka/Etna. 

Den gamle planen hadde en funksjonstid fra 2008-2015. 

Prosjektet er positivt med tanke på forvaltningen av bl.a. storaurestammen i Randsfjorden. 

Prosjektet er et samarbeid mellom flere grunneierlag (Randsfjorden, Etna, Dokkadeltaet og 

Dokka/Etna) kommunene og Randsfjorden fiskeforening. 

Prosjektet foreslås tilgodesett med kroner 10.000,- fra de kommunale fiskestellmidlene. 

 

Torpa Fjellstyre. 

Det søkes om midler til fiskekultiveringstiltak: 

Innkjøp og finneklipping av settefisk, samt utsetting av fisk, fangst av ørekyte, prøvefiske, 

Observasjon/registrering av gytebekker, rydding, tilrettelegging og skjøtsel av fiskeplasser. 

Totalt utgjør dette mange flotte tiltak for fiske i fjellet. 

Søknaden foreslås innvilget med kroner 20.000,- 



 

Dokksfløyvatnet fiske. 

Det ble utbetalt et tilskudd til dette prosjektet i 2016. I år er vi i den situasjon at vi må benytte 

stram prioritering for å kunne holde rammen som vårt årlige kraftfond gir. 

Da dette dreier seg om et prosjekt med mest tilhørighet i Gausdal, oppfores søker å henvende 

seg til hjemkommunen. 

Søknaden anbefales på dette grunnlag avslått. 

 

Aust-Torpa utmarkslag 

Det søkes om midler til utsetting av fisk, kultivering og rydding langs stier og vann. 

Dette er positive tiltak, med tanke på fiske og fiskemuligheter for allmuen. 

 

Søknaden foreslås innvilget med 5.000,- 

 

Nordre Land JF Fiskegruppe. 

Det søkes om midler til fiskekultiveringstiltak: 

Kjøp av settefisk og utsetting. 

Vannprøver. 

Ørkytereduksjon  med ruser. 

 

NLJFF utgjør en veldig positiv del av de som utfører fisketiltak i kommunen. 

Dette påvirker ungdom og fiske og dermed rekruttering. 

Søknaden foreslås innvilget med 20.000,-kroner. 

 

Administrasjonens innstilling: 

Rådmannen vil råde  hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk  til å fatte slikt vedtak: 

 

Søker Tiltak Egenandel Sum som 

innvilges 

Dokka vgs Dokkadeltadager   20.000,- 

Randsfjorden 

grunneierforening 

Tynningsfiske  25.000,- 

Randsfjordmuseene Analyse av krøkle  10.000,- 

Dokka/Etna 

grunneierforening 

Tilskudd til revidering 

driftsplan 

 10.000,- 

Torpa fjellstyre Fiskekultivering 65.000,- 20.000,- 

Dokksfløyvatnet 

fiske v/Skansen osv 

  0 

Aust-Torpa 

utmarkslag 

Vannprøver,utsetting av 

fisk,kultivering,rydding. 

10.000,- 5.000,- 

Nordre Land JF 

fiskegruppe 

Fiskekultivering 35550 20.000,- 

Sum   110.000,- 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  06.06.2017 

 

 



Jarle Snekkestad                                                                       

rådmann                                                                                       Olaf Sæthre 

         

 

 

 

 

 



















































Lnr.: 7043/17 

Arkivsaksnr.: 17/1394 

Arkivnøkkel.: 223 K40 
 

Saksbehandler: OLS    

 

Utskrift til: alle søkere 

 

SØKNAD OM KOMMUNALE VILTSTELLSMIDLER 2017  

 

Sammendrag: 

 

Det har kommet inn 8 søknader som alle foreslås innvilget. 

  

Vedlegg: 

 

Søknader  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen.  

 

Saksopplysninger: 

 

Søknad om tilskudd fra det kommunale kraftfondet og det kommunale viltfondet. 

Søknadsfrist var satt til 31.05., og har vært gjort kjent på Nordre Land kommune sin 

hjemmeside. Det foreligger 8 søknader. 

 

Vurdering: 

 

Søker Tiltak Egenandel Sum det søkes om 

Torpa fjellstyre Rypetaksering 45.000,- 10.000,- 

Torpa fjellstyre Registrering elgtrekk 7.000,- 7.000,- 

Aust-Torpa vald   3.000,- 

Østsinni vald   3.000,- 

Vest-Torpa vald   3.000,- 

Nordsinni vald   3.000,- 

Veståsen vald   3.000,- 

Nord Torpa vald   3.000,- 

Sum   35.000,- 

 

Torpa fjellstyre. 

Det søkes om midler til registrering av trekkende elg gjennom Torpa og Gausdal 

statsallmenninger over Vestfjellvegen. I Torpa gjelder dette strekningen fra Oppsjøhøgda i 

øst, til området ved Sæbu-Røssjøen i vest. Registreringen foregår i tidsrommet april – mai. 

Denne registreringen har foregått siden 1980. 

Dette er en positiv aktivitet med tanke på kunnskap om elgens bevegelser og også omfaget 

har betydning for forvaltningen av elg. 

Søknaden anbefales innvilget med kroner 7.000,- 



 

Det søkes også om midler til rypetaksering i Torpa statsallmenning og Fellesstrekningen. Det 

søkes om midler til administrasjon, gjennomføring og analysering av 24 takstlinjer på til 

sammen 65 kilometer. Takseringen foregår i starten og midten av august, og gir et estimat på 

tetthet av rype pr. kvadratk9ilometer og årets produksjon av rypekyllinger. 

Resultatet av dette legges til grunn for forvaltningen av småviltjakt i Torpa statsallmenning. 

 

Dette arbeidet er med på å sikre en god forvaltning av rypebestanden og det 

Innstilles på en positiv behandling. Det foreslås å bevilge kroner 10.000,- som omsøkt. 

 

Kraftfond. 

Alle 6 valdene har søkt om midler til skuddpremie på rødrev. Midlene kan også benyttes til å 

stimulere fangst av andre predatorer som f.eks kråke, mink osv. 

Dette er innenfor de krav som stilles for bruk av midler fra det kommunale kraftfond. 

Søknadene foreslås innvilget med kroner 3000,- til hver av valdene. 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å fatte slikt vedtak: 

 

Søker Tiltak Egenandel Sum det søkes om 

Torpa fjellstyre Rypetaksering 45.000,- 10.000,- 

Torpa fjellstyre Registrering elgtrekk 7.000,- 7.000,- 

Aust-Torpa vald   3.000,- 

Østsinni vald   3.000,- 

Vest-Torpa vald   3.000,- 

Nordsinni vald   3.000,- 

Veståsen vald   3.000,- 

Nord Torpa vald   3.000,- 

Sum   35.000,- 

 

Søknadene innvilges som vist i tabellen og tilskuddet utbetales etterskuddsvis, mot innsendte 

krav og rapport fra prosjektet. 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  06.06.2017 

 

 

Jarle Snekkestad                                                                      

rådmann                                                                             Olaf Sæthre              

         

 

 

















Lnr.: 7238/17 

Arkivsaksnr.: 17/1194 

Arkivnøkkel.: K40 
 

Saksbehandler: OLS    

 

Utskrift til: Søkerne 

 

BESTANDSPLANER 2017-2022 ELG  

 

Sammendrag: 

 

Det foreligger 7 bestandsplaner for godkjenning. 6 vald får sin plan godkjent, mens et vald 

ikke har nok areal for å få godkjenning. 

 

Vedlegg: 

  

Bestandsplaner. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 

 

Nordre Land kommune har 6 godkjente vald som også har bestandsplaner for elg. 

Dette er en femårig plan og gjelder fra 2017 -2022. Forrige plan var også femårig, men før 

det ble 3 års planer benyttet. 

Kommunen har leid inn Stenbrenden Vilt og skog på forhånd til å gå igjennom nødvendig 

tallmateriell for å bygge opp fornuftige mål for elgforvaltningen i kommunen. 

Disse mål er det valdene har brukt som bakgrunn for sine bestandsplaner. 

Dette har blitt fulgt opp  på en akseptabel måte fra valdene. 

 

Vurdering: 

 

Veståsen vald. 

Valdet referer til de kommunale mål for hjorteviltforvaltning. De har brukt dette som et 

utgangspunkt for sin bestandsplan og justert de punktene som valdet mener er riktig. 

Planen inneholder det som kreves for å kunne drifte et vald over en 5-års periode. 

Avskytingsplanen viser en økning på 30 dyr totalt for planperioden. 

Det er lagt opp til en avskyting med stigende antall de 3 siste åra. 

Det tildeles frie dyr, men det legges opp til en prosentvis fordeling av uttak av kalv/ungdyr 

og  voksne dyr som er i tråd med den avskytingsprofil, som kommunen har lagt opp til i sine 

mål. 

Det er også tatt med resultat av beitetakst foretatt i 2015 og det legges opp til at dette blir 

fulgt opp. 

 

 

 



Nordsinni vald. 

Planen inneholder det som er nødvendig for å kunne godkjennes. Det hadde vært ønskelig 

med noen flere tanker rundt det med beitetaksering.  

Det legges opp til et uttak på 365 dyr. Dette er det samme som i forrige plan. Det er også lagt 

opp til en avskytingsprofil som er identisk med forrige plan. Det blir benyttet ordet «bank» 

når det gjelder å spare dyr fra et år til et annet. Dette er noe man skal benytte i helt spesielle 

tilfeller i følge Miljødirektoratet. Det er ønskelig at dette fjernes fra planen. 

Valdet har en svakt økende elgstamme og man bør etterstrebe et høyt jaktpress for å unngå en 

ytterlig vekst av stammen. 

Beitetakst må også foretas og følges nøye,med tanke på elgstammen. 

 

Østsinni vald. 

Planen har tatt med de fleste punkter som er ønskelig for å kunne godkjenne den som 

et femårig planverktøy. Det savnes noen ord om CWD og valdets holdning til dette. 

Det opereres med mål som tilsier økt jakttrykk for å unngå beiteskader. Det er da litt underlig  

at man velger å gå ned på antall dyr i avskytingsplanen. Her er antallet redusert fra 275 dyr til 

230 dyr for perioden. Det er et gjennomsnitt på 0,51 på «sett elg pr. jegerdag» fra 2010 -2016 

og det tilsier at man bør ha mulighet til et større uttak enn det valdet legger opp til. 

Det er heller ikke nevnt noe om plan for beitetakst i kommende planperiode. Beitetakst bør 

foretas og følges nøye opp med tanke på resultat fra tidligere beitetakster. 

 

Vest-Torpa vald. 

Valdet har med denne planen vist ansvar, ved å øke tildeling av dyr fra 180 dyr forrige 

periode til 215 dyr i den kommende planperioden. 

Ut fra de resultater som foreligger med nesten 100% avskyting og en «sett elg pr. jegerdag» 

på 0,8 må dette være helt riktig grep som er foreslått. 

Det er også påvist store beiteskader som også er med å forsterke nødvendigheten av en 

økning når det gjelder avskyting. 

Planen inneholder ellers de nødvendige punkter som kreves for å bli godkjent. Kommunens 

målsetting for hjorteviltforvaltningen er fulgt opp. 

 

Aust-Torpa vald. 

Bestandsplanen for Aust-Torpa legger opp til en reduksjon i tildeling av elg. Dette utgjør en 

endring fra 225 dyr i forrige periode, til 200 dyr i den kommende perioden. Begrunnelsen for 

dette er tall som viser at man har en relativ lav fellingsprosent. Denne utgjør 71% fra forrige 

periode. 

Ellers har Aust-Torpa en del beiteskader, særlig på ROS-artene. Dette er en klar indikasjon 

på at elgbestanden i valdet er noe høg. Dette bør følges opp med nye beitetakser og at man tar 

resultatet av disse på alvor.  

Det var et ønske om at CWD skulle tas med, dette er ikke nevnt i planen. 

Planen har ellers med de nødvendige punkter sett ut fra de målsettinger som kommunen 

legger opp til. 

 

Nord Torpa vald. 

Valdet legger opp til en liten økning i avskyting. Totalarealet er noe redusert da man har 

trukket ut områder med hyttefelt, noe som utgjør ca. 3800 da.  

Det legges opp til et uttak med 2940 da bak hver tildelte elg. 

«Sett elg pr. jegerdag» har en stigende tendens. Den har steget fra 0,2 i 2002 og til 0,6 i 2016 

og bør derfor utgjøre et varsko for valdet.  



Man bør følge opp slaktevekter og beitekondisjon med tanke på den økningen, slik at man 

unngår fall i vekter og nedslitte beiter. 

CWD og valdet holdning til dette savnes. 

Ellers tilfredsstiller planen de krav som man har lagt opp til gjennom de kommunale mål. 

 

Synnfjell sameie. 

Synnfjell sameie fikk rett til å kalle seg et vald av Fylkesmannen i Oppland ca.2006. 

Det var da ikke noe krav om størrelse på valdet, noe som ble endret i Forskrift om 

forvaltning av hjortevilt M-478/2016. 

I §15 krav til bestandsplan for elg og hjort heter det: 

Vald eller bestandsplanområder som disponerer et tellende areal på minimum 20 ganger 

minstearealet kan søke kommunen om godkjenning av en flerårig, maksimalt femårig, 

bestandsplan for elg og/eller hjort. 

Ut fra dette må man disponere 50000 da for å kunne få en bestandsplan godkjent. 

Synnfjell sameie ble gjort kjent med dette og har søkt om dispensasjon fra arealkravet. 

Dette kravet står fast og dispensasjonen avslås. 

Det vil derfor bli tildelt elg direkte hvert år i henhold til minsteareal i kommunen og det 

gjeldende areal som Synnfjell sameie diponerer. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde  hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å fatte slikt vedtak: 

 

Bestandsplanene til 6 av valdene i kommunen godkjennes med de bemerkninger som 

foreligger. Synnfjell sameie sin bestandsplan kan ikke godkjennes, da valdets areal er for lite 

I henhold til forskrift som det er vist til i vurderingen. 

  

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  06.06.2017 

 

 

Jarle Snekkestad                                                                          

Rådmann                                                                          Olaf Sæthre 

 

 

 



Lnr.: 7156/17 

Arkivsaksnr.: 17/1235 

Arkivnøkkel.: GNR. 95/1 
 

Saksbehandler: HAA    

 

Utskrift til:  

Torpa IL, v/ Anders Rønningen, 2881 AUST-TORPA 

Eiendomsavd, Rådhuset 

 

 

KLAGE PÅ SAKSBEHANDLINGSGEBYR, GNR. 95 BNR. 1 - SØKNAD OM 

DISPENSASJON TIL OPPARBEIDING AV LYSLØYPE I ELVEROM  

 

Sammendrag: 

 

Rådmannen anbefaler at gebyrets størrelse på 6.250,- for behandlingen av dispensasjon til 

opparbeiding av lysløypa i Elverom opprettholdes. Dette begrunnes ut fra at det er samsvar 

mellom medgåtte kostnader til saksbehandling og gebyrets størrelse. 

 

Rådmannen anbefaler at det opprettes en dialog med Torpa Idrettslag for å finne en løsning i 

forhold til hvem som skal betale byggesaksgebyret.  

  

Vedlegg: 

  

Søknad om fritak for faktura, Torpa Idrettslag 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen.  

 

Saksopplysninger: 

 

Torpa Idrettslag har klaget på mottatt behandlingsgebyr på byggesak – D-166/17 og søkt om 

fritak fra gebyret. Gebyret på 6.250,- var for behandlingen av søknad om opparbeiding av 

lysløypa i Elverom.  

 

Innkrevd gebyr er i henhold til vedtatte gebyrsatser for behandling av søknaden som omfattet 

følgende forhold : 
 

 § 19-2 Dispensasjon fra LNF-området for enkle tiltak (garasje, 

tilbygg,osv) i kommuneplanens arealdel/ reg.planer - Uten høring  

 

1250  

§ 20-3, jf.§ 20-1k Vesentlig terrenginngrep, tiltaksklasse 1  3 500  

§ 21-10 Ferdigattest  1 500  

 

Torpa Idrettslag begrunner sin søknad utfra bakgrunnen for byggesøknaden. Behovet for 

omlegging av eksisterende og opparbeidingen av ny lysløype oppstod i forbindelse med 

tilrettelegging av nye boligtomter i Elverom. Prosjektet har skjedd i et nært samarbeid 



mellom Nordre Land kommune og Torpa Idrettslag. Søknaden om fritak er vedlagt saken i 

sin helhet. 

 

Søknaden er behandlet som en ordinær byggesak, men med dispensasjon fra gjeldende 

reguleringsplan. Løypetraseen er i henhold til et planforslag til ny reguleringsplan, men siden 

denne ikke er endelig vedtatt er saken behandlet som en byggesak med dispensasjon fra 

gjeldende plan iht mottatt søknad. Saken er ikke sendt på høring da den er vurdert som en 

enkel dispensasjonssak da høringspartene har uttalt seg om løypetraseen gjennom 

høringsrunden på ny reguleringsplan.  

 

Vurdering: 

 

Byggesaksbehandling er en oppgave som staten har pålagt kommunene. Byggesak er et eget 

selvkostområde og alt arbeid kommunen gjør etter loven kan dekkes med gebyr. Dette 

innbefatter i tillegg til selve saksbehandlingen også øvrige kostnader (tilleggsytelser og 

støttefunksjoner) som eksempelvis administrasjon, kontorutgifter, IKT mv. Kommunestyret 

har vedtatt at byggesaksområdet i Nordre Land skal finansieres gjennom gebyr på behandling 

av søknader. 

 

Det er et prinsipp i loven at de faktisk påløpte kostnadene til en sak må ha en sammenheng  

med gebyret som kreves inn. I denne konkrete saken er det krevd et gebyr på 6.250,- 

 

Beregnet timespris for byggesaksbehandling inkludert byggesak sin andel av kommunens 

fellesutgifter er ca 1200 kr/time 

 

For denne konkrete saken er medgått tid beregnet på følgende måte : 

 

  

Oppgave  Tidsbruk 
(timer) 

Forarbeid  0,5 

Registrering og dokument kontroll  1 

Saksbehandling 3 

 Ferdigattest 1  

sum  5 

 

Dette gir en kostnad i saksbehandlingen på 6.000,-. Rådmannen vurderer derfor at det er en 

rimelig sammenheng mellom medgåtte kostnader og gebyret som er krevd. 

 

Klagen på gebyret i denne saken er hovedsakelig begrunnet ut fra at det er kommunen som 

bør dekke gebyret med grunnlag i at det er utbyggingen av tomtefeltet som har utløst behovet 

for omlegging av lysløype.  

 

Det er et viktig prinsipp at betalingssatsene for byggesaker er like uansett hvem som søker. 

Gebyrene skal gjenspeile arbeidet med å behandle søknaden. Hvem som skal betale gebyret i 

dette tilfellet skal ikke påvirke gebyrets størrelse. Rådmannen oppfordrer derfor til at det 

opprettes en dialog mellom Torpa Idrettslag og kommunens eiendomsavdeling i forhold til 

hvem som skal dekke gebyret for behandling av byggesaken.  

 



 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde  Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å fatte slikt vedtak: 

 

1. I medhold av vedtatte betalingssatser for behandling av saker iht Plan og 

bygningsloven opprettholdes vedtaket om gebyrets størrelse på 6.250,- for 

behandlingen av dispensasjon til opparbeiding av lysløypa i Elverom. Dette 

begrunnes ut fra at det er samsvar mellom medgåtte kostnader til saksbehandling og 

gebyrets størrelse. 

2. Hovedutvalget oppfordrer til en dialog mellom Torpa Idrettslag og Rådmannen for å 

finne en løsning i forhold til hvem som skal betale byggesaksgebyret.  

 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 06. juni 2017 

 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Halvor Askvig 

 

 

 

 

 



 
 
Fra: Torpa Idrettslag [mailto:torpaidrettslag@gmail.com]  

Sendt: 1. juni 2017 08:35 
Til: Postmottak 

Kopi: pol-lund@online.no 

Emne: Til Teknisk Hovedutvalg: Fritak for faktura ifbm. dispensasjon til opparbeiding av lysløype. 

 

Hei. 

 

Vi har over tid hatt en prosess gående for å bli enig om ny trasé og en 

avtale for utarbeiding av ny lysløype i Elverom. Foranledningen er at 

daværende lysløype ble forringet da kommunen bygget nytt boligfelt, og 

kommunen lovet å bidra inn mot en ny og forbedret løsning. 

 

Etter initiativ fra kommunen hadde vi et møte for å "bli ferdige med 

saken". Det var et konstruktivt møte der Torpa IL opplevde at begge var 

fornøyd med utfallet. 

 

For å ha klar ny trasé til vinteren ønsker vi å komme i gang med jobben 

fortest mulig. Reguleringsplanen for Elverom er imidlertid ikke klar, og 

det er en hindring. Vi valgte derfor å sende inn en dispensasjons-søknad 

i håp om å kunne begynne jobben nå i sommer. 

 

Vi fikk innvilget søknaden vår, men fikk også en faktura på 6250,-. Vi 

føler at jobben med ny trasé er et felles prosjekt med kommunen, selv om 

Torpa IL har tilbudt/godtatt å stå for prosjektledelsen. Som nevnt var 

det også NLK som hadde æren for at vi fikk litt fortgang i prosessen 

igjen. Håper derfor dere kan revurdere denne fakturaen. 

 

 

-- 

Mvh, 

Leder Torpa Idrettslag 

Anders Rønningen 

 



Lnr.: 7220/17 

Arkivsaksnr.: 16/2152 

Arkivnøkkel.: GNR. 66/191,193 
 

Saksbehandler: HAH    

 

Utskrift til:  

Kjell-Ivar Gjerdalen, Laumannsveg 14, 2607 VINGROM 

Berit Sæther Gjerdalen, Moabakken 1 A, 2607 VINGROM 

Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER 

Oppland fylkeskommune, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER 

 

 

GNR. 66 BNR. 191 OG 193 I NORDRE LAND - DISPENSASJON TIL SØKNAD OM 

FRADELING AV BOLIGTOMT - B1  

 

Sammendrag: 

 

Kjell-Ivar Gjerdalen og Berit Sæther Gjerdalen søker om fradeling av tomt B1 fra 

eiendommen gnr. 66, bnr. 191 og 193. Tomta ligger innenfor reguleringsplanen “Hugulia 

T4”, vedtatt av Nordre Land kommunestyre i sak 2/01 den 20.01.2001.  Tomta er regulert til 

boligbebyggelse med en tillatt T-BRA på 210 m². Regulert tomtestørrelse er ca. 1400 m
2
. 

 

Tomta skal ha adkomst fra Dølsvegen (privat veg) i henhold til reguleringsplan for Hugulia 

T4, se kartutsnitt der tomt B1 er merket.  

  

 
  

Når det gjelder reguleringsplanen for Hugulia T4 så ble denne vedtatt opphevet i Nordre 

Land kommunestyre i møte 18.10.2016, sak 73/16 slik at kommunedelplan for Synnfjell Syd, 

vedtatt i Nordre Land kommunestyre i møte 18.10.2016, sak 63/16 er nå gjeldende plan for 

området. I følge kommunedelplan for Synnfjell Syd vil tomta bli liggende innenfor et område 

avsatt til LNF-område. 



 

Det som er det springende punktet i denne saken er om fradelingen skal behandles etter 

gammel reguleringsplan eller ny kommunedelplan. Mottatt søknad om fradeling ble postført 

den 08.11.2016. Dette er etter at reguleringsplan for Hugulia T4 ble vedtatt opphevet. I dette 

tilfelle hadde tiltakshaver tatt kontakt med arealplanlegger Håvard Telstø samme dag som 

oppheving av reguleringsplanen skulle behandles (som vedlegg 2 viser), der de ønsket å få 

fradelt tomt for bolig/ kårbolig etter godkjent reguleringsplan.  

 

Som HU LMT kjenner til så har kommunen en pågående sak om fradeling av 9 tomter til 

fritidsboliger i området etter eldre plan, slik at kommunen må ha en likhetsbehandling av 

disse søknadene. Det er likevel forskjell på disse søknadene da det i denne saken foreligger 

en fullstendig søknad. Da det foreligger en fullstendig søknad ville administrasjonen utfra 

vedlagt forslag til delegert vedtak (vedlegg 4) gi godkjenning til fradeling av tomt B1 

ettersom tiltakshaver hadde snakket med planavdelingen før vedtaksdato for oppheving av 

plan, og at en fradeling av tomt B1 kunne godkjennes fradelt i henhold til reguleringsplan for 

Hugulia T4. 

 

Ettersom Oppland fylkeskommune i sin uttale mener at denne skal behandles etter gjeldende 

kommunedelplan for Synnfjell Syd blir denne saken lagt frem politisk i HU LMT. Utfra en 

total vurdering vil rådmannen gi dispensasjon til fradeling av omsøkt boligtomt B1 på vilkår. 

Dette grunngis med at det foreligger en fullstendig søknad, og at likhetsprinsippet må veie 

tungt i denne saken. Når det gjelder presedens faren for dispensasjon etter en så ny plan så er 

den reel i senere saker. Men etter rådmannens vurdering hadde denne saken blitt godkjent 

fradelt etter reguleringsplanen dersom om en fullstendig søknad hadde kommet en dag før 

reguleringsplanen ble vedtatt opphevet. Dispensasjon fra gjeldende plan må derfor vurderes 

fra sak til sak etter konkret søknad og vurdering.  

 

Vedlegg: 

1. Kartutsnitt av tidligere godkjent reguleringsplan for Hugulia T4. 

2. Kartutsnitt fra gjeldene kommunedelplan for Synnfjell Syd 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Kopi av e-post fra tiltakshaver Kjell-Ivar Gjerdalen til arealplanlegger Håvard Telstø, 

mottatt 18.10.2016  

2. Søknad om fradeling av grunneiendom – Boligtomt B1, postført 08.11.2016 

1. Kartutsnitt av tidligere godkjent reguleringsplan for Hugulia T4. 

3. Kartutsnitt fra gjeldene kommunedelplan for Synnfjell Syd 

4. Kopi av forslag til delegert vedtak i sak D-65/17, datert 24.02.17 

5. Høringsbrev til Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune, datert 14.03.2017 

6. Høringsuttale fra Oppland fylkeskommune, datert 31.03.2017, postført 24.04.2017 

7. E-post fra Torunn B. Gjerdalen med kopi av privatrettslig avtale, mottatt 04.05.2017 

 

Saksopplysninger: 

 

Gjelder : §20-1m. opprettelse av ny grunneiendom eller opprettelse av ny festegrunn 

for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. 

matrikkellova – Fradeling av boligtomt - B1 

Eiendom : Gnr. 66   , bnr. 191 og 193 



Tiltakshaver : Kjell-Ivar Gjerdalen og Berit Sæther Gjerdalen  

Kjell-Ivar Gjerdalen og Berit Sæther Gjerdalen søker om fradeling av tomt B1 fra 

eiendommen gnr. 66, bnr. 191 og 193. Tomta ligger innenfor reguleringsplanen “Hugulia 

T4”, vedtatt av Nordre Land kommunestyre i sak 2/01 den 20.01.2001, og opphevet i sak 

73/16 den 18.10.2016. Tomta er regulert til boligbebyggelse med en tillatt T-BRA på 210 m². 

Regulert tomtestørrelse er ca. 1400 m
2
. 

 

Tomt B1 grenser mot avgivereiendommen og mot privat veg mot nord, og det er derfor ikke 

sendt nabovarsel da fradelingen er i henhold til reguleringsplan for Hugulia T4. Kommunen 

vil i dette tilfelle gi fritak fra nabovarling etter pbl. § 21-3 andre ledd når arbeidet ikke, eller i 

liten grad berører interessene til naboer og gjenboere. Ved oppmålingsforretningen vil evt. 

berørte naboer/parter få anledning til å ivareta sine interesser. I tillegg skal det før fradeling 

gjøres rede for om avgivereiendommen er 66/191 eller 66/193.  

 

I følge reguleringsplanens bestemmelser pkt. 2 står det følgende for vann og avløp: 
 

Nye byggeområder innenfor planområdet H1 tomt 1, H2, H3, B1 og F1 forutsetter 

«høystandardbebyggelse» med innlagt strøm, vann og avløp. Vannkilden skal være fellesanlegg 

som dekker all ny bebyggelse, sikret mot forurensning ved innsig av overflatevann og 

forurenset grunnvann, og vannprøve skal innsendes for analyse og godkjenning. 

Avløp skal skje til eksisterende renseanlegg ved «Hugulia fjellstue» eller til annet omsøkt, 

opparbeidet og godkjent renseanlegg. Kapasitet skal dokumenteres og skriftlig avtale som kan 

tinglyses skal framlegges. 

 

Videre står det følgende i bestemmelsene til område for boligbebyggelse: 
1. På tomta, ca. 1,4 daa, kan føres opp boligbebyggelse med bebygd grunnflate, inkl. garasje, 

uthus med mer inntil 170 m2 i 1 etasje og underetasje eller i 1 ½ etasje. 

2. Eiendommen tillates ikke benyttet til fritidsbolig av eier eller leietager. Den som bebor, eier 

eller på annen måte disponerer eiendommen skal også ha sin bostedsadresse der. 

3. For øvrig gjelder bestemmelsene i pkt. 2, 3, 4, 5 og 6 for H1, H2 og H3 samt 

fellesbestemmelser. 

 
25.1.1 BYGGEOMRÅDER 

Områder for hytter/ fritidsbebyggelse H1, H2 og H3 

1. På hver enkelt tomt innenfor feltene kan oppføres fritidsbebyggelse med bebygd grunnflate 

inkl. evt. anneks, uthus med mer inntil 150 m2, i en etasje, maks. 3 bygg. 

2. Bygg skal ha utforming, materialbruk, dimensjoner og fargebruk som passer inn i det lokale 

bygningsmiljø. Farger og flater skal være mørke og matte, bygningene skal ha saltak 18-30 

grader, tekkemateriale skal være torv, tretak eller grå pappshingel, evt. skifer og alle bygg 

på samme tomt skal ha samme takvinkel og tekkemateriale. 

3. Hovedmøneretning på hovedhytta skal tilnærmet følge terrengkotene, bebyggelsen 

plasseres lavest mulig i terrenget, grunnmurshøyde maks. 1,0 m, planert terreng skal ikke 

ha større stigning enn 1:2 uten steinplastring eller andre sikringstiltak og evt. støttemurer 

skal utføres som stablesteinmur. Flaggstenger tillates ikke på tomtene. 



4. Byggegrense er vist på plankartet med 6,0 m fra tomtegrense mot privat veg og 4,0 m fra 

tomtegrense for øvrig, samt 8,0 m avstand mot plangrense, og ingen bebyggelse kan 

plasseres nærmere tomtegrense enn byggegrense viser. 

5. Situasjonsplan vedlagt søknad om tillatelse til tiltak skal være i målestokk 1:500 og vise 

bebyggelsens plassering, terrenginngrep m. evt. støttemur samt kabler og rør for strøm, 

vann og avløp. Det skal også vises min. 2 biloppstillingsplasser på hver tomt. 

6. Ingen tomt, med unntak av eksist. Tomt H1-1 tillates større enn 1,5 daa. Nye tomter skal 

ikke godkjennes utskilt, overskjøtet eller bebygd før tekniske anlegg er opparbeidet og 

godkjent. Vegrett samt avtale/ rettighet for veg, vann og avløp skal tinglyses sammen med 

skjøtet på den enkelte nye tomt. 

Fellesbestemmelser er å forstå som en del av planområdets bestemmelser. 

 

Når det gjelder reguleringsplanen for Hugulia T4 så ble denne vedtatt opphevet i Nordre 

Land kommunestyre i møte 18.10.2016, sak 73/16 slik at kommunedelplan for Synnfjell Syd, 

vedtatt i Nordre Land kommunestyre i møte 18.10.2016, sak 63/16 er nå gjeldende plan for 

området. I følge kommunedelplan for Synnfjell Syd vil tomta bli liggende innenfor et område 

avsatt til LNF-område. I tillegg ligger tomta innenfor hensynsone H390_1 for annen fare med 

følgende bestemmelse: 

 

B36 - Bestemmelser til henynssoner annen fare H390 (jf. PBL § 11-

8 bokstav a) 
Innenfor hensynssonene H390_1 og H390_2 er det stor sannsynlighet for forurensende 

svartskifer i berggrunnen. Innenfor sonene gjelder følgende bestemmelser: 

 Sprengning, pigging og knusing av berggrunnen er ikke tillatt. 

 Ved nybygg skal det benyttes membran klasse A som radonsperre. 

 Ved søknad om bygging på ubebygde tomter skal det gjøres nærmere 

grunnundersøkelse for å avklare eventuell risiko for forurensning som følge av 

planlagte tiltak. 

 

Etter at administrasjonen først hadde konkludert med at omsøkt fradeling kunne behandles 

uten dispensasjon etter opphevet plan for Hugulia T4, ble administrasjonen noe usikker om 

denne saken også skulle behandles med dispensasjon. Men etter å ha drøftet denne saken 

nøyere internt ble det tilslutt besluttet at denne søknaden om fradeling også skal behandles 

med dispensasjon fra LNF-formålet i gjeldende kommunedelplan for Synnfjell Syd. 

 

Denne saken ble derfor sendt på høring til Fylkesmannen i Oppland og Oppland 

fylkeskommune den 15.03.2017 sammen med følgebrev datert 14.03.2017 som statlige 

berørte instanser i slike saker for å komme med en uttale før endelig behandling av saken der 

kommunen stilte spørsmål om denne saken skulle behandles med eller uten dispensasjon? 

Kommunen ønsket i tillegg til uttale på dispensasjonen også merknader/ kommentarer på 

andre ting som en må ta hensyn til ved behandling av omsøkt tiltak med frist til 05.04.2017. 

Når saken har vært på høring hos berørte instanser vil kommunen vurdere videre behandling 

av denne saken. 

 

Når det gjelder konsekvensutredning så vil dette ikke få store konsekvenser for omsøkt tiltak, 



men kommunen har likevel tatt følgende vurdering etter §§ 8-12 i Naturmangfoldloven 

ovenfor berørte instanser: 

 

§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)  

Kart i forhold til Naturbase, Artsdata, MIS og kulturminnesøk/Askeladden er sjekket ut og 

tiltaket kommer ikke i konflikt med dokumenterte miljøverdier.  

 

Sammenstilt med kommunens base over naturtyper og artsdata vurderes kunnskaps-

grunnlaget som tilfredsstillende. 

 

§ 9. (føre-var-prinsippet)  

Kunnskapsgrunnlaget om miljøverdiene i området er gode og inngrepet er begrenset i 

omfang. Det er derfor ikke grunnlag for å vektlegge føre-var - prinsippet vesentlig i denne 

saken.    

  

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)  

Ikke relevant i forhold til inngrepets omfang. 

 

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  

Når det gjelder vann og avløp som nevnt ovenfor så skal tomta ha godkjent vannforsyning og 

avløpsløsning. Kommunen vil ikke sette krav om at tomta skal ha vannforsyning fra et 

fellesanlegg, men at det skal være sikker vannforsyning mot forurensning ved innsig av 

overflatevann og forurenset grunnvann, og vannprøve skal innsendes for analyse og 

godkjenning. I tillegg vil kommunen heller ikke sette krav om at avløp skal tilknyttes 

eksisterende renseanlegg ved «Hugulia fjellstue» eller til annet omsøkt, opparbeidet og 

godkjent renseanlegg. Det skal sendes inn egen søknad om utslippstillatelse til privat avløps-

anlegg på tomta etter gjennomførte grunnundersøkelser. Denne søknaden blir behandlet i 

egen sak, og det er ikke tillatt å legge inn vann eller utslipp fra bolig før det foreligger 

godkjent utslipps-/ områdetillatelse. 

 

I følge ny overordet plan skal kommunen sjekke ut om det er noen andre potensielle forhold 

som en må ta hensyn til ved nye tiltak i gjeldende område. Etter å ha kjørt en samlet ROS-

analyse på utvalgte tema i forhold til samfunnssikkerhet, landbruk, miljø og kultur så er det 

ingen andre spesielle hensyn å ta stilling til for omsøkt tomt annet enn at bebyggelsen ligger 

innenfor et område med særlig høy radonaktsomhet jf. bestemmelse B36 ovenfor.  

Kommunene oppfordres til å ta radonfaren på alvor jf. TEK10 §13-5. Det skal da for bygg til 

beboelse utføres tiltak i grunnen som hindrer radonstråling dersom tiltaksgrensen overskrider 

200 Bq/m³. 

 

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  

Inngrepet er svært begrenset i omfang.  

 

Vurdering: 

 

Pr. d.d. foreligger det ingen høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland til gitt frist. De har 

da antagelig glemt saken eller at de ikke har noen merknader ved passivitet. Men Oppland 

fylkeskommune ved Regionalenheten har i brev datert 31.03.2017, postført 24.04.2017 gitt 

følgende uttale: 

 



 

 

 

 
 

Økonomi er ikke blitt vurdert i denne saken. Tiltaket er tiltakshavers ansvar og alle 

kostnader vil bli belastet tiltakshaver. Gebyrer for behandling av bolig og utslippstillatelse i 

kommunen vil bli belastet kjøper av eiendommen som er oppgitt til å være Torunn Beate 

Gjerdalen (søster og datter av tiltakshaver). I tillegg må tiltakshaver påregne ekstra kostnader 

i forbindelse bygging, som grunnundersøkelser og sikringstiltak da den aktuelle tomta ligger 

innenfor område med særlig høy radonaktsomhet.  

 

Universell utforming er ikke blitt vurdert i denne saken. Men til oppføring av evt. ny bolig 

på tomten skal det legges opp til at brukbarheten for bygning, utearealer, atkomst og 



planløsninger skal ivaretas på en god måte ved all planlegging. Forskriftskrav skal ivaretas, 

og dette er ansvaret til den prosjekterende for tiltaket. Det er da den ansvarshavende sitt 

ansvar å følge TEK10 kap. 12, og medfølgende bestemmelser. Dette punktet skal være 

tilfredsstilt så langt det lar seg gjøre. Hvis det skulle oppstå problemstillinger rundt UU, bør 

Veileder til teknisk forskrift brukes som rettesnor.  

 

Miljø må tas hensyn til ved at det må søkes om utslippstillatelse for etablering av separat 

avløpsanlegg for boligtomten. Når det gjelder radon så må det som nevnt ovenfor for 

boligbygg gjøres tiltak i grunnen som hindrer radonstråling. Dersom det er forekomst av 

svart-/ alunskifer på tomta må kommunen vurdere om det skal stilles særskilte krav til 

massehåndtering, for å unngå forurensning av tilliggende vassdrag. Tomta drenerer ut i 

Maribekken.  

 

Det som er det springende punktet i denne saken er om fradelingen skal behandles etter 

gammel reguleringsplan eller ny kommunedelplan. Mottatt søknad om fradeling ble postført 

den 08.11.2016. Dette er etter at gjeldende plan for Hugulia T4 ble vedtatt opphevet i Nordre 

Land kommunestyre i møte den 18.10.2016, sak 73/16. I dette tilfelle hadde tiltakshaver tatt 

kontakt med arealplanlegger Håvard Telstø samme dag som vedtatt reguleringsplan ble 

opphevet (som vedlegg 1 viser) der de ønsker å få fradelt tomt for bolig/ kårbolig etter 

tidligere godkjent plan.  

 

Da kommunen har en pågående sak om fradeling av 9 tomter til fritidsboliger i området etter 

eldre plan må kommunen ha en likhetsbehandling på disse søknadene. I denne pågående 

saken har det også vært spørsmål om søknadstidspunktet og om mottatt søknad er å regne 

som en fullstendig søknad. I tillegg er det flere forhold bl.a. å være med i fellestiltak for 

utarbeiding av reg.plan, som tilsier at administrasjonen har gitt avslag til fradeling, mens 

politikerne i Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk er positive til en fradeling. I dette 

tilfelle ligger alle tomtene innenfor LNF-område etter ny overordnet plan, men etter 

administrasjonens vurdering er det likevel forskjell på disse søknadene da denne saken 

gjelder fradeling av kun 1 tomt og til boligformål, samt at det er ikke krav til fellestiltak for 

boliger.  

 

Denne saken er blitt lagt frem for landbruksavdelingen. De var i første omgang opptatt av 

hvem som skulle ha tomta pga. tomtas beliggenhet i forhold til landbruk rundt berørt tomt og 

nærhet til garden. Men på bakgrunn av terrengets beskaffenhet og det i mottatt søknad er 

oppgitt at Torunn Beate Gjerdalen (søster og datter av tiltakshaver) er oppgitt eier/kjøper av 

tomta hadde de ingen merknader. Her mottok kommunen i tillegg en e-post den 04.05.2017 

fra ny eier/ kjøper med kopi av en privatrettslig avtale datert 28.12.2009 mellom berørte 

parter. 

 

I tillegg til omsøkt boligtomt var også området innenfor Hugulia T4 regulert til 

fritidsbebyggelse. Som Oppland fylkeskommune oppgir i sin uttale så savner de en nærmere 

redegjørelse for hvilke hensyn som lå bak at denne konkrete tomta ikke er videreført i 

kommunedelplanen, og hva som tilsier at den nå kan bebygges allikevel. Dette spørsmålet 

ble lagt frem for arealplanlegger Håvard Telstø som har gitt følgende svar: 
 
Tidligere reguleringsplan T4 ble opphevet samtidig som ny kommunedelplan ble vedtatt. 
Begrunnelsen var at området ikke var et satsningsområde for videre utbygging. Det ble også lagt 



vekt på nærheten til landbruksdrift og at grunnen inneholder mye alunskifer med stor risiko for 
radon og utslipp av tungmetaller til grunnen ved grunnarbeider. 

 

Da tidligere reguleringsplanen ble vedtatt har det hele tiden vært planer om at Torunn Beate 

Gjerdalen (søster og datter av tiltakshaver) skulle ha denne tomten. 

 

Konklusjon: 

Ettersom Oppland fylkeskommune i sin uttale mener at denne saken skal behandles etter 

gjeldende kommunedelplan for Synnfjell Syd blir denne dispensasjonssaken lagt frem 

politisk i HU LMT. 

 

Plan- og bygningslovens § 19-2 sier bl.a. at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak 

bestemmelsene det dispenseres fra, eller lovens formål, blir vesentlig tilsidesatt.  I tillegg må 

fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.   

Det skal legges særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Statlige og regionale rammer og mål skal også tillegges særlig vekt.  

 

Utfra en total vurdering vil rådmannen gi dispensasjon til fradeling av omsøkt boligtomt B1 

på vilkår. Dette grunngis med at det foreligger en fullstendig søknad etter at 

reguleringsplanen ble vedtatt opphevet, men at tiltakshaver hadde tatt henvendelse pr. tlf. og 

e-post med planavdelingen samme dag som vedtaksdato for oppheving av plan, og at en 

fradeling av tomt B1 kunne godkjennes fradelt i henhold til reguleringsplan for Hugulia T4 

som ble vedtatt opphevet i Nordre Land kommunestyre i møte 18.10.2016, sak 73/16. I 

tillegg må likhetsprinsippet veie tungt i denne saken. I tillegg er Oppland fylkeskommune 

ikke negative til at det blir gitt en dispensasjon.  

 

Når det gjelder presedens faren for dispensasjon etter en så ny plan så er den reel i senere 

saker. Men etter rådmannens vurdering hadde denne saken blitt godkjent fradelt etter 

reguleringsplanen dersom om en fullstendig søknad hadde kommet en dag før 

reguleringsplanen ble vedtatt opphevet. Dispensasjon fra gjeldende plan må derfor vurderes 

fra sak til sak etter konkret søknad og vurdering.  

 

Dette betinger at en byggesøknad for oppføring av bolig på tomta må følge nye bestemmelser 

og retningslinjer og behandles med dispensasjon fra LNF formålet i gjeldende 

kommunedelplan for Synnfjell Syd, vedtatt i Nordre Land kommunestyre i møte 18.10.2016, 

sak 63/16. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å fatte slikt vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslova §§ 19-1, 26-1 blir det gitt dispensasjon og 

godkjenning til fradeling av tomt B1 fra eiendommen gnr. 66, bnr. 191 og 193.  Fradelingen 

godkjennes i henhold til kommunedelplanen med et areal på ca. 1400 m
2
 på følgende vilkår: 

 

1. Før fradeling skal det gjøres rede for om angivereiendommen er 66/191 eller 66/193  

2. Tomta skal ha sikret vegrett og adkomst til privat veg. 



3. Tomta skal ha sikret vannrett med tilgang av vann med tilfredsstillende vannkvalitet. 

Vann og avløp skal være sikret i samsvar med kravene gitt i B4 for Synnfjell Syd. 

4. Framtidig byggesøknad for oppføring av bolig skal følge gjeldende bestemmelser og 

retningslinjer jf. kap. 5, og behandles med dispensasjon fra LNF formålet til 

gjeldende kommunedelplan for Synnfjell Syd. 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 06.06.2017  

 

Jarle Snekkestad 

Rådmann       Hallgeir Hovdet 

        Byggesaksbehandler 
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