Vestre Toten kommune
MØTEINNKALLING
Utvalg:
UTVALG FOR TEKNISK DRIFT OG PLANSAKER
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 16.09.2019
Tid: 09:00 - 14:00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 15 33 00 / post@vestre-toten.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE
Saksnr.
62/19

Arkivsaksnr.
Tittel
19/2103
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

63/19

19/2103
MELDINGER FRA ADMINISTRASJONEN

64/19

19/2103
REFERATER

65/19

15/930
NY BRANNSTASJON I VESTRE TOTEN - PROSJEKTET OG
FRAMDRIFT

66/19

18/1306
KONSESJON - GIMLEVEGEN 121, BØVERBRU

67/19

19/1134
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV GÅRDSTUNET
PÅ ENG GNR. 38/8,9 VED NORDSET

 ÅPEN POST
Raufoss, 12. september 2019

Stian Pettersbakken
leder

Vegard Skogen
møtesekretær

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
19/2103

Arkiv: 026

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokollen fra møte 19.08.2019 godkjennes.

Trykte vedlegg:
Møteprotokoll - møte i utvalg for teknisk drift og plansaker den 19.08.2019

Bjørn Fauchald
rådmann

Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Utvalg for teknisk drift og plansaker
Møtested:
Møtedato:

Formannskapssalen
19.08.2019
Tid: 09:00 – 13:45

Innkalte:
Parti
AP
AP
AP
AP
SP
SP
H
FRP
MDG
AP

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Navn
Stian Pettersbakken
Kjell Magne Eriksen
Ann Marit Sandsengen
Trine Gravdahl Strande
Synøve Mjølnerød
Aage Midtbu
Arve Sørbo
Stein Rune Vinger
Marry Paula Elvesveen
Ingrid Lajla Tangen

Forfall Møtt for
FO
Fratrådte før sak 60

Ann Marit Sandsengen

Fra adm. (evt.
andre):

Rådmann Bjørn Fauchald, plansjef Eirik Røstadsand,
landbruksrådgiver Anders Kvaløy Olsen, arealplanlegger Ole
Tveiten, driftssjef Bodil Evenstad, driftsenhetsleder Per
Morten Aas Stenberg, arealplanlegger Anne Merethe
Andresen, miljøvernrådgiver Gaute Thomassen

Fra/til saknr.:

52 – 61/19

Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Raufoss, 22. august 2019

Underskrifter:
Stian Pettersbakken
leder

Bjørn Fauchald
rådmann

Postadresse: Vestre Toten kommune, Rådhuset, 2830 Raufoss
Tlf. sentralbord 61153300, Telefaks: 61153555,
E-post: Post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no

52/19
19/1912
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

Vedtak:
Protokollen fra møte 24.06.2019 godkjennes.

53/19
19/1912
MELDINGER FRA ADMINISTRASJONEN
Behandling:
Det ble orientert om følgende saker i møtet:

 Vedr. kjøp av tilleggstomt på kommunal boligtomt: Arealplanlegger Anne Merethe
Andresen orienterte innledningsvis. Utvalget er positiv til å starte omregulering
med tanke på bedre utnyttelse av tomta.


Status brygge/hytte Engenstranda: Arealplanlegger Anne Merethe Andresen

Vedtak:
Meldingene tas til orientering.

54/19
19/1912
REFERATER

Vedtak:
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Referatene tas til orientering.

55/19
17/3656
PÅLEGG OM MILJØUNDERSØKELSE PÅ HØRSRUD - VALG AV KONSULENT,
JUSTERING AV FRISTER
Behandling:
Representanten Mjølnerød ble erklært inhabil da hun er part i saken jfr fvl. §6.
Mjølnerød forlot møtet under behandlingen.
Saksbehandler Gaute Thomassen orienterte innledningsvis,
Vedtak:
1. Vedtak med hjemmel i forurensningslovens § 51, om miljøundersøkelse, datert
4.3.2019 opprettholdes. Med bakgrunn i fremlagt fremdriftsplan endres frist for
overlevering til kommunen til 31.12.2019.
2. Vedtak med hjemmel i forurensningslovens § 73, om tvangsmulkt, datert
4.3.2019 opprettholdes. Dersom overnevnte pålegg ikke imøtekommes innen
31.12.2019 effektueres tvangsmulkten fra og med 1.1.2020.

56/19
18/1139
SØKNAD OM KONSESJON - UTSATT BOPLIKT - NYGARD - NYGÅRDSVEGEN
85
Behandling:
Landbruksrådgiver Anders Kvaløy Olsen orienterte innledningsvis.
Representanten Pettersbakken fremmet følgende endringsforslag:
«Utvalget vektlegger søkers ønske om å beholde gården i familien og gir ytterligere
fem års utsettelse på personlig boplikt»,
Forslaget ble vedtatt med sju mot to stemmer
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Vedtak:
Utvalget vektlegger søkers ønske om å beholde gården i familien og gir ytterligere
fem års utsettelse på personlig boplikt

57/19
18/2576
KONSESJON - EINAVEGEN 1393, EINA
Behandling:
Landbruksrådgiver Anders Kvaløy Olsen orienterte innledningsvis.

Vedtak:
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1,2,9,9a og 11 samt gjeldende
delegasjonsbestemmelser, gir Utvalg for teknisk drift og plansaker Gunn
Skinderviken utsatt personlig boplikt i 5 år på eiendommen Nordengbakken,
Einavegen 1393, gnr 152, bnr 6 i Vestre Toten kommune.
Driveplikten kan oppfylles ved at jordbruksarealene leies bort som tilleggsjord til
annen landbrukseiendom i minst 10 år. Leieavtalen må være skriftlig og føre til en
driftsmessig god løsning.
Det pålegges et gebyr på kroner 2000 for behandling av konsesjonssak jf. Vedtak om
gebyr i kommunestyre den 23.2.2012.

58/19
19/883
KLAGESAK - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL
OFFENTLIG VEG - UTHUS GNR.59 BNR.2 HOLTHEVEGEN 318, 2846
BØVERBRU
Behandling:
Driftsenhetsleder Per Morten Aas Stenberg orienterte innledningsvis.
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Representanten Sørbo ba om at det ble protokollert følgende: «Det hadde vært
ønskelig med dialog mellom partene for å finne fram til omforent løsning».
Ved votering stemte sju for rådmannens innstilling, mens to stemte for å
imøtekomme klagen.
Vedtak:
Klage på avslag om dispensasjon fra byggegrense til offentlig veg avvises.
Vedtak av 04.07.2019 opprettholdes.

59/19
19/1656
HUSHOLDNINGSRENOVASJON VESTRE TOTEN - HARMONISERING GEBYRER
Behandling:
Driftssjef Bodil Evenstad og driftsenhetsleder Per Morten Aas Stenberg orienterte
innledningsvis.
Det ble reist spørsmål om i hvilken grad lag / foreninger er kompensert for bortfall av
dugnadsinntekter ved innsamling av papir. Besvares i neste møte.
Saksordfører: Marry Paula Elvesveen
Vedtak:
Ny gebyrordning i henhold til prinsipper foreslått i notat fra renovasjonsfaglig forum i
Gjøvikregionen vedtas for Vestre Toten kommune. Ordningen gjøres gjeldende fra
01.01.2020.

60/19
19/1901
OMDISPONERING AV DYRKA MARK - ØVERBYVEGEN 135, RAUFOSS
Behandling:
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Landbruksrådgiver Anders Kvaløy Olsen orienterte innledningsvis.
Representanten Pettersbakken foreslo at den midlertidige omdisponeringen settes til
10 år.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av jordlovens §§ 1 og 9, gitte forskrifter godkjenner Vestre Toten kommune
10 års midlertidig omdisponering av 0,9 dekar dyrket mark for anleggelse av
ridebane, slik det fremgår av søknad datert 7.8.2019.
Tillatelsen er gitt med forutsetning om at arealet går tilbake til jordbruksproduksjon
den dag hesteaktiviteten/ bruken av banen opphører. Tilbakeføring innebærer
fjerning av all tilkjørte dempende masser og at det tilbakelegges matjord tilsvarende
av det som fjernes ved etableringen.
Tillatelsen til omdisponering faller bort dersom arbeid med å etablere ridebane ikke er
satt i gang innen tre år fra vedtaksdato.

61/19
19/450
FORDELING AV MIDLER - LOKALE MILJØTILTAK 2019
Behandling:
Representantene Sørbo og Pettersbakken ble erklærte som inhabile, da de er part i
saken jfr. FVL. §6. Representantene fratrådte behandlingen.
Representanten Elvesveen foreslo å tildele de beløp foreningene hadde søkt om.
Ved votering ble forslaget fra Elvesveen enstemmig vedtatt.
Representanten Tangen foreslo at folkeakademiet tildeles samlet
6.000 kr
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen
Vedtak:
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Utvalg for Teknisk drift og Plansaker vedtar følgende fordeling av lokale miljøtilskudd
for 2019:
1. Folkeakademiet Vestre Toten
2. Ihle Turlag Tiltak 1. Beis til Gapahuk
Tiltak 2. Grus til sti
3. Thune skole
4. Udisponerte midler settes til bundet driftsfond

kr. 6.000,kr. 6.000,kr. 5.000,kr. 14.250,-

Tilskuddene utbetales når dokumenterte utgifter i henhold til søknad foreligger.
Beløpene belastes konto: 1.4700.75100.3601.
Tilskudd blir gitt under forutsetning av at rapport og regnskap for bruk av midlene blir
levert kommunen innen 1.12.2019. Tilskuddsmottagerne bes å redegjøre for
egeninnsats spesielt.

ÅPEN POST
Marry Paula Elvesveen:

Råd for funksjonshemmede har tatt opp
vinterbrøyting i Raufoss sentrum. Hvordan kan
dette gjøres bedre kommende vinter.
Besvart av driftsenhetsleder Per M Aas Stenberg:
Driftes i henhold til kontrakt. Storgata driftes av
Statens Vegvesen av entreprenører i henhold til
kontrakt. Kommunen kan forsøke å påvirke Statens
Vegvesen.

Stian Pettersbakken:

Spørsmål vedrørende gangveg over Bøvra –
gangveg. Følges opp av driftsavdelingen

Lajla Tangen:

Jernbaneovergangen ved gamle apoteket. Dårlig
forfatning. Hva kan gjøres? Bane Nord sitt ansvar.
De jobber med området nå. Har dialog om saken.
Ros: Overgang / bru som det var ønske om å få
gjort noe med ved Stadionløkka. Ros til kommunen
for å ha ryddet opp, asfaltert mv.

Stian Pettersbakken:

Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret om
habilitet og etiske retningslinjer. Sak til
kommunestyret i neste uke. To konkrete saker
vurdert. Presenterte kort sin vurdering av saken.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
19/2103

MELDINGER FRA ADMINISTRASJONEN
Rådmannens forslag til vedtak:
Meldingene tas til orientering.

Fakta:
Det vil bli orientert om aktuelle saker i møtet.

Bjørn Fauchald
rådmann

Arkiv: 026

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
19/2103

Arkiv: 026

REFERATER
Rådmannens forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Trykte vedlegg:
Kommuneplanens arealdel 2019-2031 - orientering om offentlig ettersyn av
planforslag (500537)
Administrative vedtak Planavdelingen
Administrative vedtak Teknisk drift

Bjørn Fauchald
rådmann

Arealplan

Vestre Toten kommune
Postboks 84
2831 RAUFOSS

Deres ref.:

Vår ref.:
17/1980 - 41 / AAMI

Dato:
05.07.2019

Kommuneplanens arealdel 2019-2031 - orientering om offentlig ettersyn av planforslag
Formannskapet i Gjøvik kommune vedtok 19. juni 2019 i sak 94/2019 å legge forslag til revidert
arealdel av kommuneplanen ut til offentlig ettersyn.
Planforslaget er en del av Langtidsplan 2018, og samfunnsdelen av kommuneplanen ble vedtatt i
2018. Kommuneplanens arealdel har et 12-årspektiv for perioden 2019-2031, og er nå lagt ut til
offentlig ettersyn.
Denne orienteringen er sendt ut til de som har kommet med innspill til planarbeidet ved varsel om
oppstart, nabokommuner, offentlige myndigheter, politiske partier, råd og utvalg,
interesseorganisasjoner, og berørte grunneiere.
Informasjon om planarbeidet og plandokumentene ligger tilgjengelig på Gjøvik kommune sin
hjemmeside. Du finner dokumentene her:
https://www.gjovik.kommune.no/plan-og-utbygging/arealplan/arealplaner/kommuneplanensarealdel/
Høringsfrist er mandag 16. september 2019. Vi ber om at høringsuttalelser sendes til
postmottak@gjovik.kommune.no eller til Gjøvik kommune, Sektor samfunnsutvikkling – arealplan,
postboks 630, 2810 Gjøvik.
Ta kontakt med Åge André Michaelsen – age-andre.michaelsen@gjovik.kommune.no – eller Lars
Engelien – lars.engelien@gjovik.kommune, dersom du har noen spørsmål knyttet til planforslaget.

Kontoradr.:
Postadr.:
E-post:

Kauffeldsplass 1
Postboks 630, 2810 Gjøvik
postmottak@gjovik.kommune.no

Tlf:

61 18 95 00

Bank:
Foretaksnr.:
Hjemmeside:

6177 05 46809
940 155 223
www.gjovik.kommune.no

Med hilsen

Åge Andre Michaelsen
Arealplanlegger
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
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Administrative vedtak – Planavd.
Dato: 16.09.2019 Utvalg: UTP
Arkivsak Dato
Navn
Innhold

Saksnr.

Avd/Sek/Saksb.

Arkivkode
Resultat

19/1635

10.07.2019 DS 283/19
PL/PLA/TEONE
10.07.2019
Arkoconsult AS
TILLATELSE TIL TILTAK - OPPFØRING AV VERKSTED MED
VASKEHALL- EINAVEGEN 971

19/1737

15.07.2019 DS 288/19
PL/PLA/TEONE
15.07.2019
Hallmaker AS
TILLATELSE TIL TILTAK I ETT TRINN - TILBYGG INDUSTRIHALL,
BERGER INDUSTRIOMRÅDE

19/1749

22.07.2019 DS 298/19
PL/PLA/TEONE
22.07.2019
Øst-Tek Østlandske Byggeteknikk AS
RAMMETILLATELSE - TILBYGG TIL RAKETT TESTANLEGG,
BRADALSMYRA

18/2058

09.08.2019 DS 314/19
PL/PLA/TEUNT
09.08.2019
Sweco Norge AS
Søknad innvilget
MELDING OM VEDTAK - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE NY BRU
OVER HUNNSELVA MED TILHØRENDE GANGVEG, SAMT SANERING
VA-LEDNING

18/2946

12.08.2019 DS 315/19
PL/PLA/PAAJA
12.08.2019
Tor Ivar Gullord
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE IHLEVEGEN 166, BØVERBRU

17/1735

13.08.2019 DS 316/19
PL/PLA/TEUNT
13.08.2019
HUS ARKITEKTER AS
Søknad innvilget
MELDING OM VEDTAK - MIDLERITIDIG BRUKSTILLATELSE NY
UNGDOMSSKOLE

19/1551

13.08.2019

DS 317/19

PL/PLA/LBOLT

13.08.2019
Søknad innvilget
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - FRADELING AV
TILLEGGSAREAL FRA GNR. 10/242 TIL GNR. 10/24, RUDIVEGEN PÅ
RAUFOSS

18/2945

13.08.2019 DS 318/19
PL/PLA/PAAJA
13.08.2019
Tor Ivar Gullord
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE IHLEVEGEN 145, BØVERBRU

19/1885

13.08.2019 DS 319/19
PL/PLA/TEUNT
13.08.2019
Morten Ringstad
Søknad innvilget
MELDING OM VEDTAK - OPPFØRING AV GARASJE I SAGVEGEN 35
PÅ REINSVOLL

18/2126

14.08.2019 DS 320/19
PL/PLA/TEONE
14.08.2019
ESPEN ØSTVOLD
FERDIGATTEST GITT - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV UTHUS

18/1236

15.08.2019 DS 321/19
PL/PLA/TEUNT
15.08.2019
Nordbolig Innlandet AS
Søknad innvilget
MELDING OM VEDTAK - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE FOR
NEGARDSENGA 9

15/141

15.08.2019 DS 322/19
PL/PLA/TEONE
15.08.2019
Ødegård Kjell
TILLATELSE TIL TILTAK I ETT TRINN - RIVING AV ELDRE BOLIGHUS
- DOKKE

19/1761

16.08.2019 DS 323/19
PL/PLA/TEONE
16.08.2019
Martinsen Gym og Rehabiliteringssenter AS
TILLATELSE TIL TILTAK SOM KAN FORESTÅS TILTAKSHAVER DEKORERING AV VINDUER I STORGATA 25

19/1922

16.08.2019 DS 324/19
PL/PLA/TEUNT
16.08.2019
Tomasz Janusz Trochim
Søknad innvilget
MELDING OM VEDTAK - ETABLERING AV SOVEROM I BOLIG I
BJØRNV. 31

19/1688

16.08.2019 DS 325/19
PL/PLA/TEUNT
16.08.2019
Stian Pettersbakken
Søknad innvilget
MELDING OM VEDTAK - TILKNYTNING OFF. AVLØP OG REHAB.
VANNLEDNING I VESTRE TOTENVEG 1344

19/1479

19.08.2019 DS 326/19
PL/PLA/LBEUL
19.08.2019
Asist Sigmund Stikbakke
Søknad innvilget
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - SØKNAD OM GÅRDSVEI
GREFSRUD SØNDRE NEDRE , 164-1

18/2116

19.08.2019 DS 327/19
PL/PLA/TEONE
19.08.2019
Nordbohus Gjøvik AS
Søknad innvilget
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - DEL AV INFRASTRUKTUR
VADLIA

19/944

20.08.2019 DS 328/19
PL/PLA/TEUNT
20.08.2019
Sweco Norge AS
Søknad innvilget
MELDING OM VEDTAK - OPPARBEIDELSE AV AVKJØRSELSVEG
FOR OMRÅDE B13 I DRAGERLIA, RAUFOSS

19/1778

22.08.2019 DS 330/19
PL/PLA/LBOLT
22.08.2019
Robin Wara Åmot
Søknad innvilget
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - FRADELING AV AREAL
TIL EKSISTERENDE GANG- OG SYKKELVEG, ROSETSVINGEN 3 PÅ
RAUFOSS

16/1561

22.08.2019 DS 331/19
PL/PLA/LBRIL
22.08.2019
TOTEN EIENDOM AS
Søknad innvilget
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - KILDEN ØVRE 2

16/1561

22.08.2019 DS 332/19
PL/PLA/LBRIL
22.08.2019
TOTEN EIENDOM AS
Søknad innvilget
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - KILDEN ØVRE 19

19/1859

23.08.2019 DS 333/19
PL/PLA/TEUNT
23.08.2019
Tina Desiree Knutzen
Søknad innvilget
MELDING OM VEDTAK - TILBYGG BOLIG I SKOGHEIMVEGEN 32.

19/1772

23.08.2019 DS 334/19
PL/PLA/TEPAH
23.08.2019
Advokatfirma Lohne Krokeide AS
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - SEKSJONERING - VADLIA
B2, EINA

18/2947

27.08.2019 DS 335/19
PL/PLA/PAAJA
27.08.2019
Tor Ivar Gullord
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE IHLEVEGEN 220, BØVERBRU

18/1553

28.08.2019 DS 337/19
PL/PLA/TEONE
28.08.2019
Mesterprosjekt AS
FERDIGATTEST GITT - OPPFØRING AV BOLIG - FURUSETHVEGEN
48

19/2013

28.08.2019 DS 338/19
PL/PLA/TEONE
28.08.2019
Entreprenør Odd Steinar Hansen AS
TILLATELSE TIL TILTAK I ETT TRINN - REHABILITERING AV
INNSTIKK VA - VILDÅSVEGEN 3

18/3092

28.08.2019 DS 339/19
PL/PLA/TEONE
28.08.2019
Nordbohus Gjøvik AS
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - VADLIA 3B OG VADLIA 5B

18/2788

02.09.2019 DS 341/19
PL/PLA/LBRIL
02.09.2019
BYGGMESTER MAGNE FJELLHAUG AS
MELDING OM VEDTAK - FERDIGATTEST - ENEBOLIG, ØSTVEGEN
25, RAUFOSS

19/1431

02.09.2019 DS 342/19
PL/PLA/LBRIL
02.09.2019
Bengt Ivar Olsen
MELDING OM VEDTAK -FERDIGATTEST - TERRASSE, SEVERIN
OLSENS VEG 63, RAUFOSS

19/1588

02.09.2019 DS 343/19
PL/PLA/LBRIL
02.09.2019
Multiconsult Norge AS
Søknad innvilget
MELDING OM VEDTAK - TILLATELSE TIL RIVING AV LAGERBYGG,
HOLE KALKVERK

16/170

02.09.2019 DS 344/19
PL/PLA/TEONE
02.09.2019
Bjørn Ivan Sethne Ødegård
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - TILBYGG RUSTADVEGEN 64

18/1611

02.09.2019 DS 345/19
PL/PLA/TEONE
02.09.2019
Helgesen Tekniske Bygg AS
IGANGSETTELSESTILLATELSE 3 - VENTILASJONSARBEIDER EINAVEGEN 971

18/2948

03.09.2019 DS 346/19
PL/PLA/PAAJA
03.09.2019
Tor Ivar Gullord
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE IHLEVEGEN 230, BØVERBRU

18/568

03.09.2019 DS 347/19
PL/PLA/LBRIL
03.09.2019
Even Markestad
MELDING OM VEDTAK -FERDIGATTEST DRIFTSBYGNING IHLEVEGEN 250, BØVERBRU

17/3864

03.09.2019 DS 348/19
PL/PLA/LBRIL
03.09.2019
SWECO Norge AS
MELDING OM VEDTAK - FERDIGATTEST PARKERINGSPLASS
RAUFOSSHALLEN

18/2948

04.09.2019 DS 349/19
PL/PLA/PAAJA
04.09.2019
Tor Ivar Gullord
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - SØKNAD OM
UTSLIPPSTILLATELSE - IHLEVEGEN 231, 2846, BØVERBRU

19/1823

04.09.2019 DS 350/19
PL/PLA/LBRIL
04.09.2019
Steinar Andre Storhaugen
Søknad innvilget
MELDING OM VEDTAK - TILLATELSE TIL OPPFØRING AV
TRAKTORGARASJE

19/1864

05.09.2019 DS 351/19
PL/PLA/LBRIL
05.09.2019
Svein Olav Pedersen
Søknad innvilget
MELDING OM VEDTAK - TILLATELSE TIL PÅ/TILBYGG TIL BOLIG,
FRAMSTADVEGEN 31 A, RAUFOSS

19/673

05.09.2019 DS 352/19
PL/PLA/LBRIL
05.09.2019
Terje Plassen
MELDING OM VEDTAK - TILLATELSE TIL TILTAK - TILBYGG BOLIG,
ØVERBYVEGEN 180, RAUFOSS

19/1949

05.09.2019 DS 353/19
PL/PLA/LBRIL
05.09.2019
Vidar Enger
MELDING OM VEDTAK -TILLATELSE TIL TILBYGG BOLIG OG
OPPFØRING AV GARASJE, MOLTESTIEN 12, BØVERBRU

19/1924

06.09.2019 DS 355/19
PL/PLA/PAAJA
06.09.2019
ØST-TEK ØSTLANDSKE BYGGETEKNIKK AS
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - REDEGJØRELSE FOR
SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE, NAMMO AIR BREATHER
ANLEGG

18/1891

09.09.2019 DS 357/19
PL/PLA/LBRIL
09.09.2019
Berg Stein Jørann
ENDRINGSTILLATELSE - SØKNAD OM ENDRING - UTVIDELSE AV
BALKONG.

15/825

09.09.2019 DS 359/19
PL/PLA/LBRIL
09.09.2019
Byggmester Magne Fjellhaug AS
ENDRINGSTILLATELSE - MELDING OM ENDRING AV
ANSVARSRETTER

Administrative vedtak- Teknisk drift
Dato: 16.09.2019 Utvalg: UTP
Arkivsak Dato
Navn
Innhold

Saksnr.

Avd/Sek/Saksb.

Arkivkode
Resultat

18/2907

13.08.2019 DS 21/19
TD/TDA/TEPMS
13.08.2019
Haavi`s Flis & Mur Tjenester
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - KLAGEBEHANDLING GARASJE - VESTRE TOTEN VEG 588, GJØVIK

19/1885

13.08.2019 DS 22/19
TD/TDA/TEPMS
13.08.2019
Jeanette Kristiansen Ringstad
Søknad innvilget
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - DISPENSASJON FOR
BYGGING AV GARASJE

19/1954

16.08.2019 DS 23/19
TD/TDA/TEVEJ
16.08.2019
Mjelstad og Stokke Rørleggerforretning AS
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - SØKNAD OM
PÅSLIPPSTILLATELSE FOR OLJEHOLDIG AVLØPSVANN METALLCO
EINA

19/1811

06.09.2019

DS 24/19

TD/TDA/TEPMS

06.09.2019
Søknad innvilget
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - DISPENSASJON FRA
BYGGEGRENSE TIL VEG -TILBYGG BOLIG - ROGNERUDVEGEN 16,
RAUFOSS

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Petter Bergersen
15/930

Arkiv: 550

NY BRANNSTASJON I VESTRE TOTEN - PROSJEKTET OG FRAMDRIFT
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar bygging av ny brannstasjon til en netto kostnadsramme på
52,0 mill kroner ekskl mva.
2. Korrigert investerings- og finansieringsramme legges inn i økonomiplanen i årene
2020 og 2021
3. Før kontrakt inngås må det foreligge dispensasjon fra krav om kjeller i bygget,
samt mindre omdisponering til kjørearealer.
4. Kommunestyret ber om at løsning for innsatsveg avklares raskest mulig og at
formannskapet tar stilling til endelig løsning, herunder økonomi.

Utrykte vedlegg:
Saksprotokoll fra sak 21/19 – Forprosjekt for ny brannstasjon
Fakta:
Skisseprosjekt ny brannstasjon ble utarbeidet i 2015 og reguleringsplanen som
omfatter plassering av brannstasjonen ble vedtatt i juni 2018.
Et forprosjekt ble utarbeidet høsten/vinteren 2018/2019, og dette ble presentert i UTP
14. januar og i FSK den 23. januar i år. Saken var til behandling i kommunestyret den
21. februar, der det ble vedtatt å legge prosjektet ut på anbud som en totalentreprise.
Det er avsatt 41,2 mill kr ekskl mva i eksisterende investeringsplan, mens
kostnadsrammen til forprosjektet var på 49,6 mill kr ekskl mva. Kommunestyret
valgte og ikke øke kostnadsrammen i investeringsplanen før en anbudskonkurranse
var gjennomført og faktisk kostnad var avklart.
Ved anbudsfristens utløp var det kommet inn fem anbud. Tilbudene lå prismessig
veldig tett og også tett opptil kostnadsrammen som ble presentert da saken var oppe
til politisk behandling i januar og februar.
Vi har avholdt dialogmøter med fire tilbydere der det også ble åpnet for å komme
med et prisavslag.
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Etter å ha evaluert tilbud og gjort avklaringer i dialogmøter er vi nå i gang med å
innstille på en entreprenør som vi ønsker å inngå kontrakt med. Selv om entreprenør
ennå ikke er valgt ser vi at kostnadsrammen fra forprosjektet vil holde.
Planen er å undertegne kontrakt midt i oktober, med byggestart i februar 2020 og
ferdigstillelse i mars 2021
Det er jobbet med å få på plass en løsning for innsatsveg inn i industriparken fra
brannsatsjonstomta. Dette ligger som en forutsetning i reguleringsplanen. Dette
arbeidet har vært komplisert og tidkrevende da planlagt trase kom i konflikt med
Benteler sitt behov for bruk av de arealene, samt krav til avstand fra en trafostasjon i
området. Det er sett på flere løsninger for trase og vi er enda ikke helt i mål med
dette arbeidet, og dermed heller ikke fått avklart fordeling av kostnader til denne
vegen. Vi er i ferd med å lande et endelig trase-valg og den løsningen vil bli
presentert i forbindelse med den politiske behandlingen av denne saken
Det er også jobbet med å avklare mulighet for å knytte oss til fjernvarmeanlegget i
parken. Dette ser det ut til at vi skal få til. Imidlertid så avhenger kostnadene til
fremføring av rør også av trase-valget for ny innsatsveg. Dette er derfor ikke nøyaktig
kostnadsberegnet, men vil ligge på i størrelsesorden ca 1,6 mill. kroner ekskl mva.
Denne summen er tatt inn i budsjettet og vil komme i tillegg til kostnadsrammen fra
forprosjektet. Det må imidlertid påpekes at dette ikke er en ren tilleggskostnad da
annen energiløsning også ville krevd vesentlige investeringer. (Jordvarmeanlegg el).
Det er søkt om reguleringsendring for å unngå å bygge en kjeller under
brannstasjonen da en kjeller er kostbar, samt at en flat tomt som dette gjør det ekstra
kostbart med nedkjøringsramper etc. Vi har derfor prosjektert en garasjerekke på
baksiden av brannstasjonen. Det er forventet at svar på søknaden vil bli gitt medio
oktober.

Vurdering:
Det har vært god respons fra markedet med fem tilbydere på prosjektet. I
dialogmøter har kommunen gjort avklaringer rundt de tilbudene som er innlevert,
samt fått prisavslag. Rådmannen mener derfor at det beste tilbudet som nå ligger til
grunn for saken gjenspeiler riktig pris i markedet. I møtene i utp, formannskapet og
kommunestyret vil prosjektbudsjettet bli nærmere gjennomgått. Sannsynlig løsning
for vegadkomst til industriparken vil også bli presentert.
Kostnadene for prosjektet er høyere enn det som ligger inne i vedtatt økonomiplan,
men på nivå med det som framkom i forprosjektet som ble behandlet i
kommunestyret i vinter og som var grunnlaget for å gå videre med en anbudsrunde.
På dette grunnlag vil rådmannen anbefale at prosjektet gjennomføres innenfor en
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kostnadsramme på 52 millioner kroner ekskl mva. I dette ligger ca 1,6 mill kroner i
kostnader til framføring av fjernvarme.

Bjørn Fauchald
rådmann

Ole-Petter Bergersen
Eiendomssjef

15/930

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Anders Kvaløy Olsen
18/1306

Arkiv: GNR 62/7

KONSESJON - GIMLEVEGEN 121, BØVERBRU
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1,2,9,9a og 11 samt gjeldende
delegasjonsbestemmelser, gir Utvalg for teknisk drift og plansaker Kristian Styrvold
Elseth og Camilla Maria Ericson konsesjon på erverv av eiendommen Østre Nærsten
II, Gimlevegen 121 , gnr 62 , bnr 7 i Vestre Toten kommune.
Det er et vilkår at søkeren bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor og
driver eiendommen sammenhengende i fem år. Driveplikten kan også oppfylles ved
at jordbruksarealene leies bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom i minst 10
år. Leieavtalen må være skriftlig og føre til en driftsmessig god løsning.
Det pålegges et gebyr på kroner 5000 for behandling av konsesjonssak jf. Vedtak om
gebyr i kommunestyre den 23.02.2012.
Trykte vedlegg:
1. Søknad om konsesjon, datert 12.8.2019, innsendt av megler Jan Endre
Strandbakken ved Koppang Landbruks- og Næringsmegling AS
2. Kjøpekontrakt datert 12.8.2019 mellom selger Bernt Sigmund Ringvold og kjøpere
Kristian Styrvold Elseth og Camilla Maria Ericson
3. Landbrukstakst, datert 4.7.2019 fra Amund Forset – Uavhengig takstmann.
5. Kart over eiendommen.
6. Oversiktskart over eiendommen.
Fakta:
Eiendom:
Søknaden gjelder erverv av Østre Nærsten II, Gimlevegen 121 , gnr 62 , bnr 7 i
Vestre Toten kommune. Eiendommen består av 45 dekar fulldyrket jord, 72 dekar
produktiv skog. Totalarealet for eiendommen er 120 dekar ifølge gardskart.no.
Beliggenhet:
Gården ligger på Bøverbru i krysset mellom Gimlevegen og Nærstenvegen.
Erverver:
Kristian Styrvold Elseth og Camilla Maria Ericson. Kristian kommer i fra Raufoss og
jobber i Gjøvik. Camilla har gått 1 år med naturbruk og 1 år med hest og
hovslagerlinja og har dermed fagbrev i hest og hovslagerfaget. Hun har videre jobbet
3 år med dette. Begge er i 20-årene.
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Overdrager:
Bernt Sigmund Ringvold
Kjøpesum:
Kroner 3 499 000,Formål:
Eiendommen skal benyttes som bolig og etter hvert dyrke jorda selv. Enkelt dyrehold
i nær fremtid.
Bebyggelse:
Eiendommen er bebygd med enebolig/våningshus oppført i 1921, Driftsbygning/låve
oppført i 1915, uthus oppført i 1936. For mer detaljert beskrivelse av bygningene
henvises det til vedlagte landbrukstakst og boligsalgsrapport.
Verdi (takst):
Eiendommens markedsverdi ved omsetning i fri handel som samlet enhet under
hensyn til de begrensninger som ligger i konsesjonsloven er av taksmann satt til kr 3
270 000.
Lovgrunnlaget:
Konsesjonsloven 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, jf. konsesjonsloven § 1.
Loven er et redskap som bygger opp om samfunnspolitiske mål. Bestemmelsen gir
en vid ramme for hvilke hensyn som kan trekkes inn. Loven selv nevner uttrykkelig
framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn,
hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser og hensynet til
bosettingen. I lovens formålsbestemmelse er det ikke foretatt noen differensiering
eller eksemplifisering hvor enkelte samfunnsinteresser framheves som viktigere enn
andre.
Konsesjonsloven § 9 angir momenter som særlig skal vektlegges ved søknad om
konsesjon for erverv av eiendom som skal benyttes til landbruksformål.
1.
2.
3.
4.

Om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området
om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning
om erverver anses skikket til å drive eiendommen
om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet

Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i
eiendommen, eller antall sameiere økes.
Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på
hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket.
Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer
enn 35 dekar fulldyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til
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momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen
tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling
Hvorvidt en konsesjonssøknad skal innvilges eller ikke beror på en individuell og
konkret vurdering. Ingen har krav på å få konsesjon, men konsesjon skal gis med
mindre det er saklig grunn til å avslå. Konsesjon kan gis som omsøkt, eller konsesjon
kan gis med vilkår, jf. § 9a.
Vurdering:
Kjøpesum:
I henhold til Landbruks- og matdepartementets rundskriv M-3/2017 skal prisvurdering
unnlates for bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen
er under 3,5 millioner kroner. Beløpsgrensen gjelder eiendommer med
boligbebyggelse som har en brukbar standard slik at kjøperen kan tilflytte
eiendommen. Konsesjonsboligen har i henhold til vedlagte takst en god standard.
Kjøpesum er satt til 3 499 000 kroner og priskontroll skal unnlates.
Hensynet til bosetting i området:
Det er sannsynlig at bosettingen på garden blir mest stabil og eiendommens
ressurser og kulturlandskap på sikt blir best tatt vare på når gardens eiere selv bor
der. Søker oppgir at formålet med ervervet er å bo på eiendommen og hensynet til
bosetting blir ivaretatt.
Hensynet til en driftsmessig god løsning:
Søkerne har forskjellige planer for drift på gården. Huset skal benyttes som bolig og
dyrka mark skal etter hvert drives selv. Enkelt dyrehold i nær fremtid.
Driveplikt:
Jorda er bortleid i dag, driveplikten imøtegås med jordleieavtale.
Om erververen anses skikket til å drive eiendommen:
Eiendommens størrelse tatt i betraktning er det ikke gjort en vurdering av skikkethet i
denne saken.
Om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet:
Jorda skal drives som før uten kjente planer for endring av bygningsmasser eller
kulturlandskapet.
Annet:
Det er ikke gjort vurdering i forhold til naturmangfoldloven eller folkehelseloven da
dette ikke har relevans for saken
Samlet vurdering:
Hensynet til bosetting ivaretas ved at søker ønsker å bo på gården og veier tungt for
å gi konsesjon. Driveplikten imøtegås gjennom jordleieavtale og etter hvert ved egen
drift. Hensynet til kulturlandskapet og ressursforvaltning og driftsmessig god løsning
veier også positivt for å gi konsesjon.
Vedtak:
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Rådmannen anbefaler at Vestre Toten kommune innvilger konsesjon til Kristian
Styrvold Elseth og Camilla Maria Ericson for erverv av eiendommen Østre Nærsten
II, Gimlevegen 121 , gnr 62 , bnr 7 i Vestre Toten kommune.
Bjørn Fauchald
rådmann

Eirik Røstadsand
plansjef
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Målestokk 1: 4000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 21.08.2019 13:31
Eiendomsdata verifisert: 21.08.2019

GÅRDSKART 0529-60/24/0
Tilknyttede
60/24/0

grunneiendommer:

13:31

=
5
6
w

Markslag (AR5) 7 klasser
TEGNFORKLARING

AREALTALL (DEKAR)

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

44.9
0.0
0.0
71.7
1.3
2.5
0.0
120.4

Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen

man har søkt på. I tillegg vises

bakgrunnskart
44.9
71.7

for gjenkjennelse.

Arealstatistikken

viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen.
avrundingsforskjeller

3.8
0.0
120.4

Ajourføringsbehov

meldes til kommunen.

Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt

Det kan forekomme

i arealtallene.

Målestokk 1: 7500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 21.08.2019 13:33
Eiendomsdata verifisert: 21.08.2019

GÅRDSKART 0529-60/24/0
Tilknyttede
60/24/0

grunneiendommer:

13:31

=
5
6
w

Markslag (AR5) 7 klasser
TEGNFORKLARING

AREALTALL (DEKAR)

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

44.9
0.0
0.0
71.7
1.3
2.5
0.0
120.4

Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen

man har søkt på. I tillegg vises

bakgrunnskart
44.9
71.7

for gjenkjennelse.

Arealstatistikken

viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen.
avrundingsforskjeller

3.8
0.0
120.4

Ajourføringsbehov

meldes til kommunen.

Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt

Det kan forekomme

i arealtallene.

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Tveiten
19/1134

Arkiv: GNR 38/8

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV GÅRDSTUNET PÅ ENG
GNR. 38/8,9 VED NORDSET
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 punkt m innvilges
dispensasjon og tillatelse til fradeling av eksisterende, bebygd gårdstun på Eng gnr.
38/8, 9 til egen boligeiendom.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
 Ny eiendom kan maksimalt være 3.000 m².
 Før ny eiendom kan etableres skal gnr. 38 bnr. 8 og bnr. 9 slås sammen til én
eiendom.
Begrunnelse:
I denne saken legges det vekt på at det dreier seg om en bruksrasjonalisering i
landbruket, der tunet etter en samlet vurdering er vurdert til å kunne fungere som
selvstendig boligeiendom.
Offentlige høringsinstanser har ikke merknader til det konkrete forholdet.
Samlet sett vurderes de samfunnsmessige fordelene til å være større enn
ulempene. Hensynet bak bestemmelsen vurderes til ikke å bli vesentlig
tilsidesatt.
Dette vedtaket er gyldig i tre år fra vedtaksdato.

Vedlegg:
1. Søknad om fradeling/begrunnelse
2. Kartvedlegg
3. Oversiktskart
4. Samlet saksfremstilling – konsesjonsbehandling i 2017
5. Adm. vedtak – jordlovsbehandling
6. Høringsuttalelse fra Statens Vegvesen
7. Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune
8. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet
9. Nabomerknad fra eier av Ånnerud gnr. 38 bnr. 1
Fakta:
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Eng gnr. 38 bnr. 8 (inkl. gnr. 38 bnr. 9 og gnr. 44 bnr. 6) er en landbrukseiendom på
ca. 137 dekar, hvor av ca. 54 dekar fulldyrka jord og ca. 77 dekar produktiv skog.
Tunet ligger ved fv. 82 Nordsetvegen, og består av bolighus, låve og uthus.
Dagens eier bor på landbrukseiendommen Grønvold gnr. 44 bnr. 31 m.fl., en
landbrukseiendom som utgjør ca. 285 dekar, hvor av ca. 185 dekar fulldyrka jord, 52
dekar innmarksbeite og 26 dekar skog. Denne eiendommen har to bolighus, samt
driftsbygninger.
Dagens eier fikk konsesjon på Eng i 2017, jfr. UTP-vedtak 34/17 den 8.5.2017. I
saksfremstillingen står bl.a. følgende:
Det framgår i søknaden at hensikten ved ervervet er å kjøpe Eng som
tilleggsjord til gården Grønvold. Kjøper har ikke til hensikt å flytte til Eng og
søknaden reiser dermed spørsmål rundt personlig boplikt. Boplikten er en del
av strukturvernet for landbruket og skal sikre at det i stor grad bor folk med
landbrukstilknytning på bygda og hindre at enkeltpersoner kan eie mange
gårder samtidig. I tillegg har gården best forutsetning for å bli tatt vare på
gjennom at eier selv bor der.
Det er ikke ønskelig å åpne opp for passivt eierskap av gårder i Vestre Toten.
Hvis en beboelig gård skal kjøpes og benyttes som tilleggsjord for en annen
gård, må tunet fradeles gjennom en påfølgende delingssak etter § 12 i jordloven
og plan- og bygningsloven. Det er derfor naturlig at vurderingsmomentene som
skal gjøres i en delingssak også gjøres i denne saksbehandlingen. Hvis det ikke
ligger til rette for å kunne tillate en fremtidig deling, og erverver ikke har til
hensikt å bosette seg på eiendommen, bør det ikke gis konsesjon.
Det må presiseres at en søknad om deling skal behandles etter både jordloven
og plan- og bygningsloven. Hvis behandling etter plan- og bygningsloven gir et
avslag, er det kjøper som sitter med konsesjonsansvaret og konsesjonsrisiko og
det vil da bli nødvendig med ny konsesjonsbehandling. Den ideelle rekkefølgen
er derfor at nåværende eier søker om fradeling, men det er ikke gjort i dette
tilfellet.

På bakgrunn av dette har kommunen den 2.5.2019 mottatt søknad om fradeling av
gårdstunet på Eng, i alt ca. tre dekar tomt. Søker ønsker å selge tunet som
boligeiendom, mens dyrka mark og skog skal tillegges søkers driftsenhet gnr. 44 bnr.
31. Se ellers vedlagte søknad og begrunnelse.
Saksbehandling etter plan- og bygningsloven (pbl):
Den berørte eiendommen er en landbrukseiendom. Fradelinger må derfor først
vurderes etter jordloven. I de tilfeller der det gis tillatelse etter jordloven, skal saken
deretter behandles etter plan- og bygningsloven. For behandling etter jordloven i
denne konkrete saken vises det til adm. vedtak 3/19 den 27.5.2019.
I kommuneplan for Vestre Toten 2012-2023 er området avsatt til landbruk (LNFR for
tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag). Fradeling av arealer til boligformål er ikke i
tråd med dette LNFR-formålet. Søknaden må derfor behandles som dispensasjoner
fra arealformålet (pbl. § 19-2). Arealet inngår dessuten i hensynssone for
kulturlandskap, og dispensasjonsbehandlingen må inkludere en vurdering av dette
formålet.
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Dersom det kan innvilges dispensasjon, skal søknaden også vurderes etter pbl. § 201 punkt m. Det skal da påses at nye eiendommer får hensiktsmessige grenser,
nødvendig tilgang til offentlig veg, tilfredsstillende løsninger for vann og avløp m. v.
Dispensasjonsbehandling:
En dispensasjon innebærer at et tiltak i strid med plan- og bygningsloven tillates,
men at planen som sådan forblir uendret. Det kan ikke gis generelle unntak fra plan
gjennom dispensasjoner. Det kan ikke gis dispensasjoner dersom hensynene bak
planens bestemmelser blir vesentlig tilsidesatt.
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Det bør særlig bemerkes at det er samfunnsmessige fordeler og ulemper
som skal vurderes i dispensasjonsbehandlingen. Private og/eller økonomiske
fordeler og ulemper skal kun unntaksvis tillegges vekt i saksbehandling etter plan- og
bygningsloven.
Vurdering:
Vurderingstema er om de hensyn som ligger bak bestemmelsene det er søkt
dispensasjon i fra blir vesentlig tilsidesatt. Hensyna bak LNFR-formålet er i hovedsak
å verne om samfunnsinteresser knyttet til landbruk, natur og friluftsliv. Det er ønskelig
å unngå uheldig omdisponering og fragmentering av landbruksområdene og annen
grønnstruktur.
I vurderinga skal det legges vekt på konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet
og tilgjengelighet. Det vises ellers til kommuneplanens kapittel 3.4.4 for retningslinjer
knyttet til dispensasjonsbehandling, bl.a. i forhold til fradelinger i landbruksområder.
Arealbruk og bosetning:
Området er avsatt til landbruk (LNFR), der den primære hensikten er å sikre
hensiktsmessig drift for jord- og skogbruk. I tillegg skal kulturlandskaps- og
naturverdier sikres, sammen med allmennhetens tilgang til friluftsområder. Fradeling
av selvstendige boligeiendommer er ikke i tråd med dette formålet.
Tunet ligger i luftlinje ca. 2-3 kilometer fra Raufoss og Reinsvoll, og området kan ikke
sies å være truet av fraflytting. Mot Reinsvoll ligger tunet i enden av et tilnærma
sammenhengende belte med boliger langs Nordsetvegen, Sagvegen og Nils Juls
gate, ned til Reinsvoll sentrum. En fradeling til boligformål vil dermed være med til å
ytterligere utviske Reinsvoll som et klart definert sentrumsområde. Eventuelle
utvidelser av kommunens tettsteder skal primært skje gjennom et kommuneplan/reguleringsarbeid. Samtidig må det vektlegges at arealdisponeringen i området
hovedsakelig har skjedd på 1960- og 1970-tallet, og at det i dette konkrete tilfellet
dreier seg om et eksisterende, bebygd gårdstun.
Jordvern:
Saken er vurdert etter jordloven i egne vedtak, og det vises i all hovedsak til disse for
en nærmere vurdering av landbruksinteresser. I dispensasjonsbehandlingen er
likevel jordvern et av forholdene som skal vurderes spesielt.
Fradeling av et gårdstun til egen boligtomt kan være med på å styrke grunnlaget for
aktive driftsenheter i landbruket. En bruksrasjonalisering i landbruket er likevel ikke
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udelt positivt. Dels kan bruksenheter bli uhensiktsmessig store, dårlig arrondert og
medføre økt trafikk mellom teiger på offentlig veger. Mindre bruksenheter kan være
egnet for alternative former for landbruksdrift.
Samtidig vil en fradeling medføre at gårdstunet ikke lenger er underlagt
konsesjonsbehandling. Det vil derfor være en viss fare for at eiendommen kan stå
ubebodd eller tas i bruk til feriehus e.l., noe som vil svekke bosetningen i området.
Tunet vil som egen boligeiendom grense mot dyrka mark på tre sider, og det må
derfor påregnes framtidige drifts- og miljømessige ulemper knyttet til dette. Ettersom
hele tunet vil utgjøre ei romslig boligtomt på ca. tre dekar, må en eventuell
vegetasjonsskjerm mot dyrka mark legges på boligeiendommens egen grunn.
Naturinteresser:
Omsøkt tiltak er vurdert, og prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfaldslova er lagt til
grunn ved vurderinga. Det er registrert rødlistearter og naturtyper (slåttemark) i
nærområdet. Det er også registrert fremmedarter i form av hageluppin langs
Nordsetvegen.
Det er ikke registrert naturverdier eller artsforekomster på det konkrete arealet som
søkes fradelt. En dispensasjon vurderes til ikke å ha konsekvenser for naturmangfold
i området.
Kulturminner:
På nabogården Ånnerud er et våningshus vedtaksfreda etter daværende lov om
bygningsfredning i 1924. Et eldre kalkbrudd øst for tunet på Ånnerud er regulert til
bevaring.
Det er ikke registrert kulturminner på eller i umiddelbar nærhet til det omsøkte
arealet. Oppland fylkeskommune har ikke merknader til en dispensasjon. En
dispensasjon vurderes til ikke å ha konsekvenser for kulturminner.
Trafikkforhold og skoleveg:
Denne eiendommen ligger innenfor Reinsvoll skolekrets. Barn vil ha ca. 3,6 kilometer
skoleveg til Reinsvoll barneskole, og 5-6 kilometer til Raufoss ungdomsskole. Barn i
1. trinn og på ungdomsskoletrinnene vil ha rett på skoleskyss.
Skoleveg mot Reinsvoll barneskole vil primært være langs Sagvegen, Nils Juls gate
og S.E. Strandlis veg. De to sistnevnte er omtalt i gjeldende trafikksikkerhetsplan
(2018-2021) som strekninger med behov for utbedring med tanke på sikker skoleveg.
Nils Juls gate er preget av høy fart, og har ikke fortau eller gang- og sykkelveg. S. E.
Strandlis veg har flere systemskifter og behov for utbedringer av eksisterende
løsning for gående og syklister.
Statens vegvesen har klassifisert fv. 82 som en lokal samleveg med mindre streng
holdning til ny avkjørsler. De har derfor ikke merknader til søknaden, men påpeker at
det ved en evt. fradeling må søkes om avkjøringstillatelse på nytt gårds- og
bruksnummer. Det vil i den forbindelse bli stilt krav om at avkjørselen oppfyller
dagens krav til utforming og sikt.
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I forhold til vurdering av trafikkforhold og skoleveg må det i denne konkrete saken
legges vekt på at det dreier seg om en eksisterende bolig, og at en dispensasjon for
fradeling ikke endrer de faktiske forholdene slik de er i dag.
Støy:
Vestre del av tunet på Eng, bl.a. deler av bolighuset, ligger i gul støysone langs fv.
82. Gul støysone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å
tillate etablering av bl.a. nye boliger. I utgangspunktet bør det bare tillates boliger her
dersom alle boenheter får en stille side på boligen, samt uteoppholdsareal med
tilfredsstillende støyforhold. I dette tilfellet har eksisterende bolighus en stille side, og
fradelt tomt vil ha relativt romslige uteareal utenfor gul sone.
Vann og avløp:
Eiendommen er knyttet til offentlig vannforsyning. Det er privat avløpsanlegg med
ukjent standard på eiendommen. Ettersom det ikke finnes registreringer av anlegget
antar en at anlegget er forholdsvis gammelt og må utbedres. En må derfor påregne
at det vil bli krav om utbedring ved et tilsyn.
Eiendommer og tomtestørrelse:
På kommunens kartgrunnlag framstår landbrukseiendommen i dag som et
«kommabruk», dvs. en eiendom med flere bruksnummer. Før arealer kan fradeles
må eksisterende eiendomsforhold avklares. Dette gjøres enklest ved at gnr. 38 bnr. 8
og bnr. 9 slås sammen til en eiendom. Eiers øvrige eiendom ligger på annet
gårdsnummer, og det anses derfor ikke som hensiktsmessig å slå sammen disse.
Det er søkt om fradeling av boligtomt på ca. 3 dekar. Av hensyn til arealeffektivitet
bør tomtestørrelse normalt sett begrenses. Samtidig må det i denne konkrete saken
vektlegges at det dreier seg om et gårdstun med påstående bygninger, og at
arronderingen ut fra dette synes hensiktsmessig.
Høring:
Søknaden er sendt på høring til Statens Vegvesen, Oppland fylkeskommune og
Fylkesmannen i Innlandet.
Statens Vegvesen har ikke merknader til saken, men ber om at det søkes om
avkjørselstillatelse når nytt gårds- og bruksnummer foreligger for tunet.
Oppland fylkeskommune har ikke merknader til saken.
Fylkesmannen i Innlandet påpeker de generelle ulempene ved en dispensasjon til
boligformål i et landbruksområde. På bakgrunn av at en bruksrasjonalisering allerede
er gjennomført ved UTPs vedtak fra 2017, vil Fylkesmannen ikke motsette seg en
dispensasjon i dette konkrete tilfellet.
Rådmannens vurdering: Høringsinnspillene tas til etterretning.
Nabovarsel:
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I forbindelse med høring er søknaden også nabovarslet. I den forbindelse har
kommunen mottatt kommentar fra tilgrensede nabo på Ånnerud gnr. 38 bnr. 1.
Denne berører primært tre forhold:
1. En evt. framtidig fradeling av tunet på Grindstad gnr. 37 bnr. 8.
2. Diverse korrigeringer av faktaopplysninger i vedtaket etter Jordloven.
3. Nabo ønsker at fradelt boligeiendom kommer til salg på det åpne markedet,
slik at nabo får mulighet til å kjøpe det.
Rådmannens vurdering:
1. En evt. framtidig fradeling av tunet på gnr. 37 bnr. 8 må vurderes på
selvstendig grunnlag, dersom det kommer inn en konkret søknad på dette.
2. Disse tas til etterretning.
3. Det vil være opp til eier av gnr. 38 bnr. 8 å bestemme om en fradelt
boligeiendom skal legges ut til salg på det åpne markedet. Som tidligere nevnt
er en av ulempene med bruksrasjonalisering at tunet kan disponeres fritt av
eier, og ikke lenger vil være gjenstand for konsesjonsbehandling.
Konklusjon:
Kommuneplanen legger opp til at denne delen av Vestre Toten skal ha hovedfokus
på landbruksinteresser. I dispensasjonsbehandlingen skal de samfunnsmessige
fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
I denne saken legges det vekt på at det dreier seg om en bruksrasjonalisering i
landbruket, der tunet etter en samlet vurdering er vurdert til å kunne fungere som
selvstendig boligeiendom.
Offentlige høringsinstanser har ikke merknader til det konkrete forholdet.
De samfunnsmessige fordelene vurderes til å være større enn ulempene. Hensynet
bak bestemmelsen vurderes til ikke å bli vesentlig
tilsidesatt.
Dette forutsetter følgende vilkår for dispensasjon til fradeling:
 Ny eiendom kan maksimalt være 3.000 m².
 Før ny eiendom kan etableres skal gnr. 38 bnr. 8 og bnr. 9 slås sammen til én
eiendom.
Dette vedtaket er gyldig i tre år fra vedtaksdato.

Bjørn Fauchald
rådmann

Eirik Røstadsand
plansjef
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Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av
grunneiendom (KF-648)
Referansenummer: AINUM5

Registrert dato:02.05.2019 19:02:01

Antall vedlegg: 1

Innledning
Rekvisisjonen / søknaden gjelder
Gnr

38
Bnr

8,9
Er eiendommen festet?
B

Nei

Er eiendommen seksjonert?
B

Nei

Bruksnavn/adresse

Nordsethveien 277
2840 Reinsvoll
Det søkes om
B

Deling

Deling i henhold til Plan- og bygningsloven § 20-1
D

Fradeling av grunneiendom

Søkes det dispensasjon, jf Plan- og bygningsloven § 19?
B

Nei

Begrunnelse

Dette gjelder eiendommen 38/8+9 og 44/6,Eng, Nordsethveien 277, Reinsvoll.

Jeg er eier og driver av landbrukseiendommen Grønvold 44/31,og div andre gårds/bruks nr. Vi har drevet Eng i en
årrekke og kjøpte eiendommen av slekt i april 2017. Da kårboligen på "hjemgården" Grønvold er besittiget av min
mor,har vi brukt boligen på Eng som røkterbolig. Med tiden,så vil behovet endre seg......
Derfor ønsker vi å fradele bygningsmassen med tilhørende tomt/tun på Eng ,fra jord/skog arealet.
Tunet er pr kart i dag på 2,8 daa. Ved en eventuell fradeling /korrigering av tunet,vil den aktuelle tomta bli ca 3 daa.
Skal prøve å sende inntegning på kart elektronisk nå....
Etter det jeg har forstått,vil det ved fradeling,bli nytt gårds/bruks nr på boligmassen/tunet.
Tar gjerne imot innspill/forslag fra dere i planavd,da jeg ønsker å gjøre dette på mest mulig korrekt måte.

Arealoppgave
Arealoppgave i dekar (for landbruksmyndigheten og Statistisk Sentralbyrå)
Type areal
D

Bebygd areal

Bebygd areal
Totalt

3
Ønskes fradelt/bortfestet

3
Sum areal totalt
Totalt

137
Ønskes fradelt/bortfestet

3

Andre opplysninger
Hjemmelshaver
Navn

Knut Tore Grønvold
Adresse

Nils Juls gt 113
Postnummer

2840
Poststed

REINSVOLL
Telefon

90542657
E-post

groenvoldcharolais@gmail.com
Har hjemmelshaver samme navn og adresse som fakturamottaker?
B

Ja

Rekvirent
B

har grunnbokshjemmel som eier

Tidspunkt
B

Matrikulering innen frist nærmere avtalt med kommunen

Parseller
Parsell(er) det er søkt fradeling for
Parsellen(e) skal benyttes til

D

Bolighus

Atkomst - pbl. § 27-4 og vegloven §§ 40-43

D

Riks-/fylkesveg

Vannforsyning - pbl. § 27-1

D

Offentlig vannverk

Avløp - pbl. § 27-2

D

Offentlig avløpsanlegg

Beskriv

A

Nei

ble plutselig usikker....er det tilkoblet offentlig der? Eller kum med spredegrøfter og tømming fra kommunen?
Avløpet må være sikret i henhold til vedlagt dokument og utslippstillatelse må vedlegges

Spesifikasjon av parseller det er søkt om fradeling for
Parsell nr.

Areal ca kvm

Parsell skal benyttes til

Navn og adresse på ev.
kjøper/fester

38/8

3000

Vedlagt dokumentliste
Eng.pdf

Tun/bolig

Målestokk 1: 500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 02.05.2019 19:40
Eiendomsdata verifisert: 02.05.2019

GÅRDSKART 0529-38/8/0
Tilknyttede grunneiendommer:
38/8/0-44/6/0

19:36

=
5
6
w

Markslag (AR5) 7 klasser
TEGNFORKLARING

AREALTALL (DEKAR)

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

53.7
0.0
0.0
77.4
2.7
3.7
0.0
137.5

Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen

man har søkt på. I tillegg vises

bakgrunnskart
53.7
77.4

for gjenkjennelse.

Arealstatistikken

viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen.
avrundingsforskjeller

6.4
0.0
137.5

Ajourføringsbehov

meldes til kommunen.

Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt

Det kan forekomme

i arealtallene.
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SITUASJONSKART
Gnr: 0
Eiendom:

Bnr: 0

Fnr: 0

Snr: 0

Adresse:

Hj.haver/Fester:
VESTRE
TOTEN
KOMMUNE

Dato: 20/8-2019

Sign:

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser,
kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid
må undersøkes nærmere.

Målestokk
1:10000

ledninger/kabler,

20.08.2019https://kart1

Vestre Toten kommune

SAMLET SAKSFRAMSTILLING
Arkivsak: 17/1553
KONSESJON - NORDSETHVEGEN 277, REINSVOLL

Saksbehandler: Anders Kvaløy Olsen
Saksnr.: Utvalg
34/17
Utvalg for teknisk drift og plansaker

Arkiv: GNR 38/8
Møtedato
08.05.2017

Innstilling:
I medhold av konsesjonsloven, gitte forskrifter og delegasjonsbestemmelser gir
Utvalg for teknisk drift og plansaker konsesjon til Knut Tore Grønvold for erverv av
eiendommen Nordsetvegen 277, gården Eng , gnr 38, bnr 8,9 og gnr. 44, bnr 6 i
Vestre Toten kommune.
Det er et vilkår at søkeren bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor
og driver eiendommen sammenhengende i fem år. Driveplikten kan også oppfylles
ved at jordbruksarealene leies bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom i
minst 10 år. Leieavtalen må være skriftlig og føre til en driftsmessig god løsning.
Det pålegges et gebyr på kroner 5000 for behandling av konsesjonssak jf. Vedtak
om gebyr i kommunestyre den 23.02.2012.
Behandling/vedtak i Utvalg for teknisk drift og plansaker den 08.05.2017 sak
34/17
Behandling:
Anders Kvaløy Olsen orienterte.
Avstemning:
Rådmannens forslag ble vedtatt mot en stemme.
Vedtak:
I medhold av konsesjonsloven, gitte forskrifter og delegasjonsbestemmelser gir
Utvalg for teknisk drift og plansaker konsesjon til Knut Tore Grønvold for erverv av
eiendommen Nordsetvegen 277, gården Eng , gnr 38, bnr 8,9 og gnr. 44, bnr 6 i
Vestre Toten kommune.
Det er et vilkår at søkeren bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor
og driver eiendommen sammenhengende i fem år. Driveplikten kan også oppfylles
ved at jordbruksarealene leies bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom i
minst 10 år. Leieavtalen må være skriftlig og føre til en driftsmessig god løsning.
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Det pålegges et gebyr på kroner 5000 for behandling av konsesjonssak jf. Vedtak
om gebyr i kommunestyre den 23.02.2012 .
Utredning:
Trykte vedlegg:
1. Søknad om konsesjon, datert 31.3.2017
2. Kjøpekontrakt datert 1.4.2017 mellom selger Ole Fauske og kjøper Knut Tore
Grønvold
3. Kart over eiendommen (målestokk 1:3000).
4. Oversiktskart over eiendommen (målestokk 1:10 000).
5. Kart over Grønvold (målestokk 1:10 000)
5. Kart over arealer knyttet til drift på Grønvold.
Fakta:
Eiendom:
Søknaden gjelder erverv av Nordsetvegen 277, gården Eng , gnr 38, bnr 8,9 og gnr.
44, bnr 6 i Vestre Toten kommune.
Eiendommen består av 53 dekar fulldyrket jord, 77 dekar skog og 7 dekar bebygd
areal. Totalarealet for eiendommen er 137 dekar ifølge gardskart.no.
Beliggenhet:
Gården ligger 300 meter sør for Nordsetkrysset.

Erverver:
Søker om konsesjon er Knut Tore Grønvold. Knut Tore driver gården Grønvold gnr.
44, bnr. 31 i Nils Juls Gate. Drifta er 19 melkekuer, 40 ammekuer og 139 øvrige
storfe. Gården disponerer totalt 851 daa fulldyrket jord (65 % av jorda som drives er
leiejord).
Overdrager:
Ole Fauske
Kjøpesum:
NOK 2 400 000
Formål:
Øke ressursgrunnlag på Grønvold og redusere andelen leiejord.
Bebyggelse:
Eiendommen er bebygd med våningshus, garasje oppført i 1982 og en låve.
Verdi (takst):
Det foreligger ingen takst.
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Lovgrunnlaget
Konsesjonsspørsmålet skal i første rekke vurderes i forhold til konsesjonslovens § 1:
“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, blant annet for å tilgodese:
1. framtidige generasjoners behov
2. landbruksnæringen
3. behovet for utbyggingsgrunn
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser
5. hensynet til bosettingen“.
Bestemmelsene i jordloven har betydning for vurderingen av konsesjonssaker som
gjelder landbrukseiendommer.
Jordlovens § 1 lyder:
“Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med
skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursene), kan verte brukt på den måten
som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.
Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert
bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar.
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal
disponerast ut frå framtidige generasjoner sine behov. Forvaltninga av
arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om
jordsmonnet som produksjonfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som
grunnlag for liv, helse og trivsel, for dyr og planter”.
Konsesjonsloven § 9 omhandler særlige forhold for landbrukseiendommer:
“Ved avgjørelsen 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 den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet
Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i
eiendommen, eller antallet sameiere økes.
Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på
hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket.”
Konsesjonslovens § 11 omhandler vilkår for konsesjon:
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“Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd
av hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter
søknad”.

Vurdering etter jordlovens § 12 Deling.
Det framgår i søknaden at hensikten ved ervervet er å kjøpe Eng som tilleggsjord til
gården Grønvold. Kjøper har ikke til hensikt å flytte til Eng og søknaden reiser
dermed spørsmål rundt personlig boplikt. Boplikten er en del av strukturvernet for
landbruket og skal sikre at det i stor grad bor folk med landbrukstilknytning på bygda
og hindre at enkeltpersoner kan eie mange gårder samtidig. I tillegg har gården best
forutsetning for å bli tatt vare på gjennom at eier selv bor der.
Det er ikke ønskelig å åpne opp for passivt eierskap av gårder i Vestre Toten. Hvis
en beboelig gård skal kjøpes og benyttes som tilleggsjord for en annen gård, må
tunet fradeles gjennom en påfølgende delingssak etter § 12 i jordloven og plan- og
bygningsloven. Det er derfor naturlig at vurderingsmomentene som skal gjøres i en
delingssak også gjøres i denne saksbehandlingen. Hvis det ikke ligger til rette for å
kunne tillate en fremtidig deling, og erverver ikke har til hensikt å bosette seg på
eiendommen, bør det ikke gis konsesjon.
Det må presiseres at en søknad om deling skal behandles etter både jordloven
og plan- og bygningsloven. Hvis behandling etter plan- og bygningsloven gir et
avslag, er det kjøper som sitter med konsesjonsansvaret og konsesjonsrisiko
og det vil da bli nødvendig med ny konsesjonsbehandling. Den ideelle
rekkefølgen er derfor at nåværende eier søker om fradeling, men det er ikke gjort i
dette tilfellet.
Jordlovens § 12, avsnitt tre:
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om
delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga
inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei
driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for
landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under
formålet i jordlova

Vern av arealressursene
Kommunen har et overordnet mål at andelen leiejord skal reduseres. I dette tilfellet
er det dagens leietaker som søker om konsesjon. Det er sannsynlig at jorda og
arealressursene blir bedre ivaretatt, med nødvendig grøfting og vedlikehold, når eier
og driver er samme person. Jorda har i hovedsak vært brukt til grasproduksjon og
det vil den fortsatt bli brukt til etter deling. Det er tenkelig at såpass knappe
jordressurser vil bli drevet bedre med et driftsapparat av en viss størrelse kontra som
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selvstendig enhet. Hensynet til arealressursene taler for å kunne overføre
arealressursene til Grønvold gjennom et delingsvedtak.
Driftsmessig god løsning
Gården Eng ligger om lag 2 km fra Grønvold. Det kan sies å være en beskjeden
avstand, men kjøring til og fra jordene, i våronn og i slåttene, blir i sum ikke
ubetydelig. Det hadde vært en bedre driftsmessig løsning om en av nabogårdene til
Eng hadde tatt over dyrkamarka. I midlertid har Grønvold allerede tilleggsjord på
eiendommen Myrjordet gnr. 44, bnr. 27, som ligger halvveis opp mot Eng. Dette taler
for at drifta og kjøringa ikke forandres betydelig ved at Grønvold overtar
arealressursene ved deling. Man kan si at deling vil kunne gi en nokså god løsning.
Drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området.
Det framgår ikke i søknaden at ervervet vil føre til endringer av drifta på Grønvold.
Ervervet handler i hovedsak om at allerede tilgjengelig leiejord går over til gårdens
ressursgrunnlag. Det er mange år siden Eng hadde egen drift. Drifta blir som før,
dermed er vurdering av dette momentet ikke relevant.
Oppsummering.
En tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket kan være å legge til rette for mer
robuste gårdsbruk. Knut Tore Grønvold driver en relativt stor gård og har en
arbeidsplass for seg selv og for en gårdsarbeider. Gården Grønvold kan vise til gode
resultater og den vil på sikt være tjent med å redusere andelen leiejord. Eng kunne
vært et utgangspunkt for en som ønsker å starte opp med småfehold eller lignende.
Små gårder har vi mange av i kommunen og gjeldende landbrukspolitikk er ønsker
om flere robuste bruk. Hensynet til vern av arealressursene taler for å tillate en
fremtidig deling. Hensynet til en driftsmessig god løsning taler svakt for å tillate
deling. Drifta på Grønvold endres ikke og tas ikke med i vurderingen. Samlet sett ser
det tilsynelatende ut som at det kan ligge til rette for å tillate deling etter § 12 i
jordloven, hvor tunet fradeles og arealressursene går over til Grønvold. Denne
konklusjonen er ikke endelig og vurderingene må gjøres selvstendig i en
delingssak.

Vurdering etter konsesjonslovens § 9
Kjøpesum:
I henhold til Landbruks- og matdepartementets rundskriv M-2/2016 skal
prisvurdering
unnlates for bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen
er under 3,5 millioner kroner. Beløpsgrensen gjelder eiendommer med
boligbebyggelse som har en brukbar standard slik at kjøperen kan tilflytte
eiendommen.
Konsesjonsboligen er etter sigende i normal standard og avtalt kjøpesum er på
2 400 000 kroner.
Det foretas dermed ikke priskontroll i denne saken.
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Hensynet til bosetting i området:
Det er sannsynlig at garden blir tatt best vare på når gjennom at eier selv bor der.
Søker oppgir at boligen skal nyttes som bolig for en ansatt. Den personlige boplikten
kommer ikke til å bli innfridd og det ligger som sagt i kortene at tunet på Eng må
fradeles. Tunet vil etter en delingssak bli en boligeiendom uten boplikt. Ofte er det
negativt for bosetting i et område at hus ikke blir bebodd eller går over til å bli
fritidsbolig, men området rundt Nordseth vurderes til å ha liten fare for fraflytting med
sin nærhet til både Raufoss og Reinsvoll.
Hensynet til en driftsmessig god løsning:
Her vurderes det på samme måte som etter jordlovens § 12. Eng ligger om lag 2 km
fra Grønvold. Grønvold har allerede tilleggsjord på eiendommen Myrjordet gnr. 44,
bnr. 27, som ligger halvveis opp mot Eng. Dette taler for at drifta ikke forandres
betydelig ved salg.
Hensynet til kulturlandskapet og helhetlig ressursforvaltning.
Erfaringsmessig er det positivt for kulturlandskapet og forvaltninga av ressursene at
jorda blir eid og drevet av samme person.
Om erververen anses skikket til å drive eiendommen:
I dag disponerer Knut Tore Grønvold 921 daa (851 daa fulldyrka og 70 daa
innmarksbeite). Av 851 daa fulldyrket er 557 daa leide arealer. Han eier 19
melkekuer, 40 ammekuer og 139 øvrige storfe og ansees av kommunen å være
skikket til og drive videre.
Annet:
Det er ikke foretatt vurdering i forhold til naturmangfoldloven eller folkehelseloven da
dette ikke har relevans for saken.

Oppsummering:
Samlet sett taler hensynet til bosetting i området og hensynet til driftsmessig god
løsning til en viss grad mot å gi konsesjon. Salget tjener ikke hensynet til
bosettingen i området, men ut i fra lav fraflyttingsfare vektlegges dette hensynet lavt.
At Grønvold kjøper Eng vil kunne gi en nokså god driftsmessig løsning.
Målet om å redusere andel leiejord og ønsker om en tjenlig og robust bruksstruktur
veier tungt og gir avgjørende tyngde for å kunne innvilge konsesjon. Avgjørelsen er i
tråd med gjeldende landbrukspolitikk.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at Vestre Toten kommune innvilger konsesjon til Knut Tore
Grønvold for erverv av eiendommen Nordsetvegen 277, gården Eng , gnr 38, bnr 8,9
og gnr. 44, bnr 6. Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i Lov om konsesjon ved erverv av
fast eiendom.
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Bjørn Fauchald
rådmann

Ola Langedal
plansjef
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KNUT TORE GRØNVOLD

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
Direkte innvalgtlf::
Arkivkode:

19/1134-2
TEAKO
61 15 34 58
GNR 38/8

2840 REINSVOLL
Dato:

27.05.2019

MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - FRADELING AV
GRUNNEIENDOM - NORDSETVEGEN 277, REINSVOLL
Saksnummer 3/19.
Administrasjonen har fattet følgende vedtak i saken:
Vestre Toten kommune vurderer at omsøkt fradeling av gårdstun/
grunneiendom ikke er i strid med jordlovens § 12.
Begrunnelse for vedtaket:
Saksopplysninger:
Knut Tore Grønvold søkte om fradeling av grunneiendom den 2.5.2019.
Søknaden gjaldt fradeling av gårdstunet på landbrukseiendommen Eng som
ble ervervet i 2017 og ble en del av driftsenheten til Grønvold 44/31.
Søknaden behandles her etter jordlovens § 12.
Søker er heltidsbonde og driver i dag med melk og kjøttproduksjon på gården
Grønvold. Gården disponerer totalt 851 daa fulldyrket jord hvorav 65 % av
jorda som drives er leiejord før erverv av Eng. Gården er arbeidsplass for
Knut Tore, kona Berit og en ansatt fjøsrøkter.
Arealgrunnlag:

Adresse: P.B. 84, 2831 RAUFOSS
Telefon 61153300, Telefaks 61153555
E-post: Post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no
Giro: 2050.39.38228 Orgnr. 971 028 300

Vurdering:
For fradeling av grunneiendom i LNF- området kreves det samtykke til deling
etter jordloven § 12 samt plan- og bygningsloven. Vurderingen i dette
vedtaket tar kun for seg jordloven.
Rundskriv M – 1/2013 Omdisponering og deling – Lov om jord (jordlova) 12.
mai 1995 nr 23 §§ 9 og 12 angir nærmere hvilke momenter som skal inngå i
vurderingen.
Det må ifølge jordloven § 12 foretas en vurdering av omsøkte deling sett i
forhold til;
 vern av arealressursene,
 om deling fører til en driftsmessig god løsning
 om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i
området.
 I tillegg kan det legges vekt på andre hensyn dersom de faller inn
under formålet i jordlova. Bosettingshensynet kan tillegges vekt jf.
fjerde ledd.

Vurdering av omsøkte deling sett i forhold til vern av arealressursene:
Formuleringen «omsynet til vern av arealressursene» gjør det mulig for
forvaltningen å treffe en avgjørelse som kan hindre at det oppstår enheter
som det er vanskelig å drive rasjonelt og opprettholde som aktive bruk.
En oppdeling av en landbrukseiendom i flere enheter er i de fleste tilfeller ikke
i tråd med Jordloven. Unntak kan være hvis dette er et ledd i
bruksrasjonalisering der naboer overtar deler av eiendommen og en kan
oppnå arronderingsmessige fordeler.
I denne saken er omsøkt tomt allerede bebygget. Vurdering etter dette
forholdet gjøres derfor ikke.
Vurdering av om delingen fører til en driftsmessig god løsning:
Arealgrunnlaget på Eng er på 54 dekar fulldyrka jord og 77 dekar produktiv
skog og kan karakteriseres som en relativt liten gård som selvstendig enhet.
Ved å dele i fra tunet vil arealressursene overføres til Grøvold gård og øke
ressursgrunnlaget til et melkebruk i aktiv drift med tre heltidsansatte.
Etter erverv av Eng har gården Grønvold tre bolighus. Søkeren legger fram at
det ikke er formålstjenlig å ha tre boliger knyttet til eiendommen. Som
argument for å dele fra en kårbolig trekkes det ofte fram at unødvendig
bygningsmasse på en gård er en hemsko som «stjeler» ressurser som kunne
vært brukt til andre formål. Tunet på Eng ligger også så pass langt unna
driftssenteret på Grønvold at det i praksis er å anse som en egen eiendom
etter ervervet. Dette momentet ilegges positiv tyngde.
Vurdering av om delingen kan føre til drifts – eller miljømessige ulemper for
landbruket i området:
I en vurdering av de drifts- eller miljømessige ulempene fradelingen kan få,
skal kommunen vurdere dette ut i fra dagens drift og samtidig ta høyde for

endringer i framtiden. En fradeling må ikke skape ulemper for en framtidig eier
som ønsker å satse på en annen type produksjon som kan gi andre
utfordringer med lukt, støv, støy og behov for areal.
At denne eiendommen tas ut av driftsenheten vil lite trolig ha negativ
betydning for drifta eller for miljøet. Tunet grenser mot dyrket mark på tre av
sidene og har veien som fjerde barriere for mulig ekspandering og utbygging.
Generelt er det negativt at en fritt omsettelig eiendom ligger helt inntil dyrket
mark, da dette potensielt kan skape konflikt med driver. Gården er så pass
langt ute på bygda at det er rimelig å forvente at en annen fremtidig eier
forstår hva det vil innebære å bo i et jordbruksområde. Samtidig er det flere
frittstående eiendommer langs Ihlevegen. Slike eiendommer er ikke uvanlig
for området. Dette momentet ilegges positiv tyngde i vurderingen.
Vurdering av omsøkte deling sett i forhold til bosetting:
Formuleringen «hensyn til bosetting» gir kommunen mulighet til å tillate
fradeling av eiendom til boligformål i visse områder. Samtykke kan gis der det
for eksempel er nedgang i folketallet som kan svekke aktiviteten og utvikling i
området eller lokalsamfunnet med sikte på en økning i folketallet, eller sikre
folketallet området allerede har.
Gården ligger like ved Raufoss hvor det er tilgjengelige tomter i umiddelbar
nærhet. Dette er ikke et område som har utfordringer med fraflytting.
Kommunen vurderer at det ikke er grunnlag for å tillate deling ut i fra hensyn
til bosetting i dette området.
Oppsummering:
Vurdering av driftsmessig god løsning ilegges en positiv tyngde i en samlet
vurdering. Vurdering av om fradeling kan føre til driftsmessige ulemper gis en
også en positiv tyngde. Hensynet til bosetting kan ikke benyttes i dette
området.
En samlet oppveiing av momentene i vurderingen viser klart at det er overvekt
av positive momenter som taler for å kunne tillate fradeling av tunet på Eng
gård. Omsøkt fradeling er ikke i strid med jordlovens § 12 og kan derfor
godkjennes.
Gebyr:
I henhold til kommunens gebyrregulativ skal søker betale kroner 2000 for
behandling av søknad om fradeling etter jordlovens § 12.
Hjemmel for vedtaket:
Jordloven § 12.
Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra De mottar melding om vedtaket.
Klagen skal sendes til den avdelingen som har fattet vedtaket. Der vil De også få nærmere
opplysninger om klageretten og behandlingsmåten for klager.

Vi gjør oppmerksom på at saken også skal behandles etter Plan- og
bygningsloven. Arbeidet er påbegynt og endelig svar vil komme etter at
regionale myndigheter har uttalt seg i saken.
Med hilsen
Eirik Røstadsand
plansjef

Anders Kvaløy Olsen
landbruksrådgiver

Etter våre rutiner er dette brevet sendt og godkjent elektronisk uten underskrift.
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Vestre Toten kommune
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Behandlende enhet:
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Robert Rønning / 47062905
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Vår dato:
23.08.201 9

HØRING - SØKNAD OM DISPENSASJONFOR FRADELINGAV GÅRDSTUN TIL
BOLIGFORMÅL, ENG. 38 BNR 8 NORDSETVEGEN277 I VESTRETOTEN
KOMMUNE
Viser til høringssak datert 1 1 .07.201 9
Saken gjelder fradeling av gårdstun til boligformål.
Statens vegvesen vil ikke motsette seg at fradeling gjennomføres men da
avkjøringstillatelsen
er gjennomført.
til utforming

følger gnr/bnr må det søkes om endret bruk av avkjørsel da fradelingen

Det vil i den forbindelse bli stilt krav til at avkjørselen oppfyller dagens krav

og sikt.

Plan og trafikk Oppland
Med hilsen

Hans Martin Asskildt
seksjonssjef

Rønning Robert
avdelingsingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Emne: Uttale fra Oppland fylkeskommune- HØRING - SØKNAD OM DISPENSASJON
FOR FRADELING AV GÅRDSTUN TIL BOLIGFORMÅL, ENG. GNR. 38/8, 9,
Vi viser til henvendelse fra Vestre Toten kommune datert 12.07.2019.
Saken berører hensynet til kjente kulturminner. Oppland fylkeskommune har
ingen merknader til saken.
Vennlig hilsen
Torill Skillingsaas Nygård
Konservator/arkeolog Oppland fylkeskommune
Tlf: 61 28 93 17
Mobil: 915 557 75
E-post: torill.nygaard@oppland.org<mailto:torill.nygaard@oppland.org>
www.oppland.no<http://www.oppland.no/>
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Saksbehandler, innvalgstelefon

Vestre Toten kommune
Postboks 84
2831 RAUFOSS

Kjell Aarestrup, 61 26 61 56

Vestre Toten kommune - Dispensasjon - Fradeling av gårdstun til
boligformål gbnr 38/8 - Nordsetvegen 277
Fylkesmannen viser til brev av 11. juli 2019 med ønske om høringsuttalelse i forbindelse med
dispensasjon for fradeling av gårdstunet fra gbnr 38/3 Eng i Vestre Toten.
Saksframstilling
Eiendommen Eng ble i 2017 ervervet av driftsenheten Grønvold gbnr 44/33. Søker ønsker nå å selge
unna tunet med ca. tre daa tomt som boligeiendom, mens de andre arealressursene blir liggende til
driftsenheten.
Søker (Knut Tore Grønvold) er heltidsbonde og driver i dag med melk og kjøttproduksjon på gården
Grønvold. Gården disponerer totalt 851 daa fulldyrket jord hvorav 65 % av jorda som drives er leiejord
før erverv av Eng. Eng består av 53,7 daa fulldyrka jord, 77,4 daa produktiv skog, 6,4 daa annet markslag,
til sammen 137,5 daa. Gården er arbeidsplass for Knut Tore, kona Berit og en ansatt fjøsrøkter.
Søknaden om deling er vurdert etter jordloven §12. Det er lagt vekt på at boligen ligger langt fra
driftstunet og unødvendig bygningsmasse er en hemsko for drifta ellers. Det er påregnelig med drifts- og
miljømessige ulemper som kan legge press på landbruket. Det er likevel funnet overvekt av momenter
som taler for deling.
I kommuneplan for Vestre Toten er området avsatt til landbruk, med hensynssone landskap. Innenfor
denne sonen skal det tas særlig hensyn til bl.a. byggeskikk, bygningsmiljø og kulturlandskap.
Kommunen har vurdert søknaden i henhold til naturmangfoldloven §§ 8-12 og kommet til at tiltaket ikke
vil ha nye konsekvenser.

Situasjonsskisse:

E-postadresse:
fminpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 987
2604 Lillehammer

Besøksadresse:
Gudbrandsdalsvegen 186,
Lillehammer
Parkgata 36, Hamar

Telefon: 61 26 60 00
www.fylkesmannen.no/in
Org.nr. 974 761 645

Side: 2/3

Saken er sendt til høring hos regionale myndigheter.
Fylkesmannen viser ellers til alle vedlagte sakspapirer og gjengir dem ikke her.
Grunnlag for dispensasjon
Søknad om dispensasjon krever grunngitt søknad, jf. § 19-1 i plan- og bygningsloven. Videre kan
dispensasjon “ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større
enn ulempene etter en samlet vurdering.“ Ved en slik vurdering skal det legges særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, samt statlige og
regionale mål. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Det kan ikke dispenseres fra
saksbehandlingsregler.
Fylkesmannen ser slik på saka
Bestemmelsen om dispensasjon inneholder 2 kumulative vilkår, og begge må være oppfylt for at
dispensasjon skal kunne gis. Det betyr at det først må vurderes om planens bestemmelser blir vesentlig
tilsidesatt.
Området er avsatt til LNF-område i kommuneplanen, og eiendommen er en landbrukseiendom.
Arealformålet LNF hvor det kun er tillatt med tiltak som er nødvendige for utnytting av eiendommens
ressurser. Tiltakene skal blant annet ivareta hensynet til byggeskikk, bygningsmiljø og kulturlandskap.
Tiltaket medfører omdisponering til boligformål, noe som fører til at det oppstår en fritt omsettelig
boligeiendom i LNF-område. Slike eiendommer vil ofte utvikle seg på en annen måte enn det som
landbruksformålet tilsier. Fylkesmannen konkluderer med at hvis det blir gitt dispensasjon i dette
tilfellet, kan hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, kunne bli tilsidesatt.
Videre må det, i henhold til pbl. § 19-2 andre ledd andre punktum, vurderes om fordelene ved å gi
dispensasjon er klart større enn ulempene.
Ved enhver dispensasjon følger faren for presedens for liknende tiltak i hele kommunen. Også i denne
forbindelse er det viktig å se til fagmyndighetens behandling av saken etter jordloven.
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Ofte er det private hensyn i slike saker. Slike hensyn kan tillegges vekt i helt spesielle forhold, men vil
ikke være av avgjørende betydning. I dette tilfellet er det privat begrunnelse for fradelingen, da det er
sett på som en urasjonell og tyngende belastning å eie omsøkt hus med tomt.
Fradeling og omdisponering av bolighus som ligger i nærheten av den dyrka marka og beite er uheldig i
forhold til formålet med arealplanen og på bakgrunn av drifts- og miljømessige ulemper som kan oppstå
for resteiendommen og landbruket i området. De drifts- og miljømessige konsekvensene slik som lukt,
støv, støy, husdyr på beite, sikkerhet og innsektplager fra landbruket skal vurderes konkret når
boligeiendommen grenser til dyrka mark. Det er i dette tilfellet påregnelig med nevnte drifts- og
miljømessige ulemper. Selv om dagens eiere kan være tolerante mot disse ulempene, er det i dette
området erfaring for at ved eventuelt eierskifte kan det ofte oppstå ønsker som medfører begrensninger
for landbruksdriften. Dette kan på sikt sette arealformålet til sides. Dette er ulemper som oftest gjør seg
gjeldende i pressområder. I dette tilfellet ligger tomten i utkanten av et område hvor det kan bli mye
landbrukstransport forbi boligfelt.
På bakgrunn av dette kan det være uheldig å opprette nye boligeiendommer utenom planlagte områder.
Samtidig er det uheldig å opprette driftsenheter som er avhengig av transport forbi boligeiendommer,
men dette er allerede gjort.
Generelt vil en fradeling og oppretting av boligeiendommer være er en uheldig utvikling som kan skape
presedens for liknende tilfeller. Utviklingen av kulturlandskapet kan på sikt endre seg og dermed
undergrave arealplanen som styringsverktøy. Fradeling ved bruksrasjonalisering bør generelt vurderes
ved konsesjonsvurderingen for å unngå driftsmessig uheldige løsninger med hensyn til
transportsikkerhet, støv, støy og lukt.
Konklusjon
Ettersom det allerede er gjennomført en bruksrasjonalisering, vil Fylkesmannen etter en samlet
vurdering ikke motsette seg at det blir gitt dispensasjon for fradeling og omdisponering til boligmål som
omsøkt i dette tilfellet.

Med hilsen
Kjell Joar Rognstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Kjell Aarestrup
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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