
 

Vestre Toten kommune 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: UTVALG FOR TEKNISK DRIFT OG PLANSAKER  

Møtested: Formannskapssalen  

Møtedato: 07.10.2019 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. Arkivsaksnr.   

 Tittel  
69/19 19/2248    

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 

70/19 19/2248    

 REFERATER  
 

71/19 19/2248    

 MELDINGER FRA ADMINISTRASJONEN  
 

72/19 17/3748    

 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGTOMT - 

ØFSTÅS ØSTRE GNR. 64/3 VED BØVERBRU  
 

73/19 18/1143    

 BOPLIKT - SINNERUD - BØRSVOLLVEGEN 300  
 

74/19 19/2203    

 BOPLIKT - EINASTRANDA 508 OG 510  
 

75/19 19/2112    

 KONSESJON - BLÅVARPGUTUA 41, EINA  
 

 
 

• ÅPEN POST 
 
 
Raufoss, 27. september 2019 
 
 
Stian Pettersbakken 
leder Vegard Skogen 
 møtesekretær 



 

Vestre Toten kommune 
 

 

  19/2248   

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Vegard Skogen Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 19/2248    

 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
::: Sett inn innstillingen under denne linja  

Protokollen fra møte 16.09.2019 godkjennes. 
 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

 
 
 
Trykte vedlegg:  
Møteprotokoll - møte i utvalg for teknisk drift og plansaker den 16.09.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann  
 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  

 



 

Vestre Toten kommune 

 

 

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 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Utvalg for teknisk drift og plansaker 
 

Møtested: Formannskapssalen 
Møtedato: 16.09.2019 Tid: 09:00 – 11:50 
 

Innkalte: 
Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for 
AP Leder Stian Pettersbakken   
AP Nestleder Kjell Magne Eriksen   
AP Medlem Ann Marit Sandsengen   
AP Medlem Trine Gravdahl Strande   
SP Medlem Synøve Mjølnerød   
SP Medlem Aage Midtbu   
H Medlem Arve Sørbo   
FRP Medlem Stein Rune Vinger   
MDG Medlem Marry Paula Elvesveen   
 

 
 
Fra adm. (evt. 
andre): 

Rådmann Bjørn Fauchald, plansjef Eirik Røstadsand, 
arealplanlegger Ole Tveiten, landbruksrådgiver Anders 
Kvaløy Olsen, brannsjef Bjørn Sondra Kjelsrud, 
arealplanlegger Anne Merete Andresen og prosjektleder Ole 
Anders Hoff 

    
Fra/til saknr.: 62 – 68/19  
 
 
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
 
 
Raufoss, 16. september 2019 
 
 
 
Underskrifter: 
 
Stian Pettersbakken  
leder  

  
Bjørn Fauchald   
rådmann  
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62/19   
19/2103 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 
Behandling: 
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra møte 19.08.2019 godkjennes. 
 
 
 

 

63/19   
19/2103 

MELDINGER FRA ADMINISTRASJONEN  
 
Behandling: 
 
Det ble orientert om følgende saker i møtet: 
 

 Arealplanlegger Anne Merethe Andresen orienterte om søknad om 
omregulering / dispensasjon knyttet til bygging av ny brannstasjon på Raufoss. 
Saken vil bli behandlet slik: 

 
Administrativt: Dispensasjon fra krav om kjeller og avgrensning av tomta 
Politisk: Omregulering knyttet til adkomstveg til industriparken, Omfatter flere 
reguleringsplaner 

 
Utvalget tar saksbehandlingen til etterretning. 
 

 Leder etterlyste sak / søknad fra Erik Eriksrud. Denne har dratt ut i tid som 
følge av innspill og utsettelsesanmodninger fra eksterne parter. Kommer til 
behandling i oktobermøtet. 

 
 
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Meldingene tas til orientering. 
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64/19   
19/2103 

REFERATER  
 
Behandling: 
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Referatene tas til orientering. 
 
 
 
 
 

 

65/19   
15/930 

NY BRANNSTASJON I VESTRE TOTEN - PROSJEKTET OG FRAMDRIFT  
 
Behandling: 
 
Eiendomssjef Ole Petter Bergersen orienterte om saken innledningsvis. 
 
Saksordfører: Åge Midtbu 
 
 
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.  
 
 
 
 
 

 

66/19   
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18/1306 

KONSESJON - GIMLEVEGEN 121, BØVERBRU  
 
Behandling: 
 
Landbruksrådgiver Anders Kvaløy Olsen innledet innledningsvis 
 
 
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.  

 
 
 
 
 

 

67/19   
19/1134 

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

 

68/19   
19/1107 

BUDSJETT- OG AKTIVITETSOPPFØLGING 1. HALVÅR 2019  
 
Behandling: 
 
Rådmannen orienterte innledningsvis. 
 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret tar rådmannens budsjett- og aktivitetsrapport etter første halvår 2019 
til etterretning.  
 
 
 
 
 

 

ÅPEN POST 
 
Åge Midtbu: Spørsmål / refleksjoner knyttet til nytt planutvalg sin rolle ny 

politisk organisasjon. Besvart av rådmannen og drøftet.  
 
 
Stian Pettersbakken: Tok opp spørsmålet om erstatningsordning for avvikling av 

pelsdyrnæringen. Sak er på høring. Næringen krever full 
kompensasjon. Utvalgsleder anmodet om at det blir sendt et 
høringssvar fra kommunen som støtter næringens syn. Besvares 
administrativt i dialog med utvalgsleder.  



 

Vestre Toten kommune 
 

 

  19/2248   

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Vegard Skogen Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 19/2248    

 
 
REFERATER  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
::: Sett inn innstillingen under denne linja  

Referatene tas til orientering. 
 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

 
 
 
Trykte vedlegg:  
Administrative vedtak Planavdelingen 
Tilsagn om utrednings- og tilretteleggingsmidler – landbruksbrosjyre 
Vedtak i klagesak – Konsesjonsavslag – Midtbuvegen 160 

 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann  
 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  

 



 

Administrative vedtak – Planavd. 
 

Dato: 07.10.2019 Utvalg: UTP 
 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

  Navn     Resultat 

  Innhold       
 

 

19/2027 09.09.2019 DS  356/19 PL/PLA/LBOLT 09.09.2019 

 Skattum Eiendom AS Søknad innvilget 

MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - FRADELING AV 

VEGAREAL M.V.  I ØVRE DEL AV  UTBYGGINGSOMRÅDET 

DRAGERSKOGEN NORD  
 

19/1811 09.09.2019 DS  358/19 PL/PLA/TEONE 09.09.2019 

 Aleksander Nordsetmoen  

TILLATELSE TIL TILTAK I ETT TRINN - TILBYGG OG PÅBYGG BOLIG 

- ROGNERUDVEGEN 16  
 

17/1418 10.09.2019 DS  360/19 PL/PLA/TEONE 10.09.2019 

 Anne Veronica Sandvold  

 FERDIGATTEST GITT - TILBYGG BOLIG - PARKVEGEN 5, EINA  
 

19/2110 11.09.2019 DS  361/19 PL/PLA/LBEUL 11.09.2019 

 Gunhild Oddlaug Valleseter Søknad innvilget 

MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - 

FORPAKTNINGSKONTRAKT  
 

19/1999 11.09.2019 DS  362/19 PL/PLA/LBRIL 11.09.2019 

 Trond Martin Arntsen  

MELDING OM VEDTAK -TILLATELSE TIL TILTAK - REHAB 

VANNLEDNING OG TILKNYTNING TIL KOMMNALT AVLØPSNETT  
 

18/2809 11.09.2019 DS  363/19 PL/PLA/TEONE 11.09.2019 

 Øst-Tek Østlandske Byggeteknikk AS  

 FERDIGATTEST GITT - STØYVOLL METALLCO  
 

 
 



 

18/285 11.09.2019 DS  364/19 PL/PLA/LBRIL 11.09.2019 

 May Britt Holmlund  

 FERDIGATTEST GITT - SØKNAD OM FERDIGATTEST  
 

19/1975 12.09.2019 DS  365/19 PL/PLA/TEONE 12.09.2019 

 Anders Sørum Sveen  

TILLATELSE TIL TILTAK SOM KAN FORESTÅS TILTAKSHAVER - 

GARASJE SEVERIN OLSENS VEG 25A  
 

19/1386 12.09.2019 DS  366/19 PL/PLA/TEONE 12.09.2019 

 TOTEN EIENDOM AS  

TILLATELSE TIL TILTAK I ETT TRINN - RIVING AV LÅVE OG 

REDSKAPSBOD  
 

18/2949 12.09.2019 DS  367/19 PL/PLA/PAAJA 12.09.2019 

 Tor Ivar Gullord  

MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - SØKNAD OM 

UTSLIPPSTILLATELSE IHLEVEGEN 233, BØVERBRU  
 

19/1837 12.09.2019 DS  368/19 PL/PLA/PAAJA 12.09.2019 

 Erik Strande  

MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - UTSLIPPSTILLATELSE - 

EINASTRANDA 679, 2843 EINA.  
 

19/2015 13.09.2019 DS  369/19 PL/PLA/TEONE 13.09.2019 

 Entreprenør Odd Steinar Hansen AS  

TILLATELSE TIL TILTAK I ETT TRINN - RIVING AV ENEBOLIG MED 

GARASJE - SEVERIN OLSENS VEG 41  
 

16/2122 16.09.2019 DS  370/19 PL/PLA/LBRIL 16.09.2019 

 Sweco Norge AS  

 FERDIGATTEST GITT - SØKNAD OM FERDIGATTEST  
 

17/1674 17.09.2019 DS  371/19 PL/PLA/LBRIL 17.09.2019 

 BRØDRENE GUDBRANDSEN AS Søknad innvilget 

FERDIGATTEST GITT - TILKOBLING OFFENLIG VA - IHLEVEGEN 251, 

BØVERBRU  
 
19/219 17.09.2019 DS  372/19 PL/PLA/LBRIL 17.09.2019 

 SBG Byggprosjekt AS Søknad innvilget 

 FERDIGATTEST GITT - SØKNAD OM FERDIGATTEST  



 

16/1561 19.09.2019 DS  374/19 PL/PLA/LBRIL 19.09.2019 

 TOTEN EIENDOM AS Søknad innvilget 

MELDING OM VEDTAK - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - KILDEN 

NEDRE 4A  
 

19/1737 20.09.2019 DS  375/19 PL/PLA/TEONE 20.09.2019 

 Hallmaker AS  

 ENDRINGSTILLATELSE - TILTAKSKLASSER  
 

18/3092 23.09.2019 DS  376/19 PL/PLA/TEONE 23.09.2019 

 Nordbohus Gjøvik AS Søknad innvilget 

 MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - VADLIA 3A  
 

19/2180 23.09.2019 DS  377/19 PL/PLA/LBRIL 23.09.2019 

 O.k. Byggtjenester Ole Kasper Løkken Søknad innvilget 

MELDING OM VEDTAK - TILLATELSE TIL TILTAK - REHABILITERING 

AV PIPE, KVARTSVEGEN 15, RAUFOSS  
 

17/3170 24.09.2019 DS  380/19 PL/PLA/TEUNT 24.09.2019 

 Bolig Partner AS avd. Gjøvik Søknad innvilget 

MELDING OM VEDTAK -  MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - 

BJERKEVEGEN 25A, RAUFOSS  
 

19/1249 24.09.2019 DS  381/19 PL/PLA/TEUNT 24.09.2019 

 Knut Egil Thorvaldsen Søknad innvilget 

 MELDING OM VEDTAK -  FERDIGATTEST VERANDATILBYGG BOLIG  
 
 

 

 



       
       
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 

  Vår dato:  Vår ref: 

  05.09.2019  2019/16010 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Torgeir Onsrud, 61 26 61 46 
  
 
 
  

Vestre Toten kommune 
Postboks 84 
2831 RAUFOSS 
 
 

  

Tilsagn om Utrednings- og tilretteleggingsmidler - Landbruksbrosjyre - 
Vestre Toten kommune 

Saksnr.: 19A037 
 
Fylkesmannen i Innlandet har 5.9.2019 fattet følgende vedtak 
 
VEDTAK: 
Fylkesmannen i Innlandet innvilger Vestre Toten kommune inntil kr 50.000 i tilskudd fra UT-
midlene til prosjektet «Landbruksbrosjyre». Tilskuddet er begrenset til 51 % av godkjent 
kostnadsoverslag på kr 98.600. 
 
Arbeidsfristen for gjennomføring av tiltaket er 30.6.2020. 
 
Det er en forutsetning at investering og virksomhet for øvrig tilfredsstiller krav fra offentlige 
myndigheter. 
 
Som grunnlag for vedtaket viser vi til at tiltaket anses å være i tråd med målsettingene i Regionalt 
bygdeutviklingsprogram 2019-2022 for Innlandet og i Regionalt næringsprogram for samme periode. 
Innlandet skal ha et bærekraftig og attraktivt landbruk som bidrar til kvalitetsproduksjon, vekst og 
utvikling i hele fylket. Landbruket skal utvikle matproduksjonen i takt med etterspørselen og 
befolkningsøkningen, samt øke omfanget og verdiskapingen innen landbruksbaserte næringer. 
 
Regionalt Næringsprogram klargjør at hovedmålgruppe for bruken av utrednings- og 
tilretteleggingsmidlene er samarbeidsprosjekter som direkte eller indirekte er med på å styrke og 
videreutvikle det samlede ressursgrunnlaget i tilknytning til landbrukseiendommene. Midlene skal 
bidra til regional mobilisering, primært i innledende faser, og til tiltak tidlig i verdikjeden. Midlene 
skal primært rettes mot prosjekter som bygger opp under økt produksjon og/eller økt verdiskaping i 
primærlandbruket, legger til rette for satsinger på landbruksbaserte næringer, bidrar til 
kompetanseutvikling for en næring, klynger, fagmiljøer eller til fellesprosjekter av betydning for 
landbruksbaserte næringer. 
 
Fylkesmannen anser det omsøkte prosjektet å være i tråd med disse føringene. Tiltaket er et 
samarbeidsprosjekt mellom kommunen og flere faglag og må kunne antas indirekte å være med å 
styrke grunnlaget for landbruket i kommunen. Brosjyren vil være et godt tiltak for å informere 
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befolkningen i kommunen om landbrukets betydning og muligheter. Vestre Toten er en stor 
landbrukskommune, men kunnskap om landbruket er ikke nødvendigvis like stor i alle deler av 
befolkningen siden kommunens arbeidsliv i veldig stor grad preges av industrien. Spesielt er det 
positivt at kommunens unge kan stimuleres til å vurdere landbruksrelatert utdanning og yrke. Det er 
viktig at informasjonen blir presentert med et språk og med illustrasjoner som er tilpasset denne 
målgruppen. Innlandets muligheter innen videregående skole naturbruk, voksenagronomutdanning 
og landbruksrelatert høyere utdanning bør synliggjøres i brosjyren. 
 
Det er av avgjørende betydning at brosjyren presenteres og markedsføres aktivt i fora og 
sammenhenger der en kan nå den unge målgruppen. Skoler, ungdomsorganisasjoner og andre 
møteplasser for unge vil være viktige arenaer. 
 
Fylkesmannen har ikke godkjent hele det stipulerte budsjettet. Det er redusert med beløpet for 
merverdiavgift da dette må holdes utenom som grunnlag for tilskudd. Det forventes at 
kontantfinansiering og egeninnsats fra kommunen samt arbeidsinnsats fra samarbeidende faglag 
utgjør til sammen mer enn 25 %. 
 
Det forutsettes at søkeren er kjent med Regionalt bygdeutviklingsprogram 2019 – 2022 for 
Innlandet.  
 
Arbeidsfristen er 31.12. året etter innvilgningen, når ikke annet framgår av vedtaket. 
 
Tilskuddet bortfaller dersom Fylkesmannen ikke har mottatt anmodning om utbetaling i løpet av 
innvilgningsåret og det påfølgende år. Fylkesmannen kan i spesielle tilfelle forlenge fristen for 
utbetaling av tilskuddet med inntil 1 år. 
 
Fylkesmannen i Innlandet forbeholder seg rett til å iverksette kontroll med at tilskuddet nyttes etter 
forutsetningene. 
 
Vedtaket kan påklages til Landbruksdirektoratet. En eventuell klage sendes Fylkesmannen i 
Innlandet som vurderer saken på nytt. Dersom nytt vedtak ikke blir truffet, skal Fylkesmannen sende 
saken videre til Landbruksdirektoratet som treffer endelig vedtak i saken. 
 
Tilskuddet utbetales herfra med inntil 75 % som delutbetalinger etterhvert som tiltaket blir 
gjennomført. Minst 25 % av tilskuddet holdes tilbake til godkjent regnskap og rapport foreligger. Det 
skal føres eget regnskap for bruken av tilskuddet som skal revideres av kommunens 
landbruksforvaltning, bank eller regnskapskontor. Det skal også lages en rapport som viser 
resultatet av det arbeid som er utført ved hjelp av tilskuddet.  
 
Tilskuddet utbetales etter skriftlig henvendelse til Fylkesmannen i Innlandet. 
 
 
Med hilsen 
 
Bente Odlo (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Torgeir Onsrud 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent



       
       
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 

  Vår dato:  Vår ref: 

  19.08.2019  2019/14860 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  25.06.2019  18/1470 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Kjell Ove Aarestrup, 61 26 61 56 
  
 
 
  

Vestre Toten kommune 
Postboks 84 
2831 RAUFOSS 
 
 

  
 

Vedtak i klagesak- Konsesjonsavslag - Midtbuvegen 160 - 181/3 - Vestre 
Toten kommune 

Sammendrag 
 
Kort om sakens bakgrunn 
Søknaden gjelder erverv av Midtbuvegen 160, gbnr 181/ 3 i Vestre Toten kommune. Eiendommen består 
av totalt 258 dekar fordelt på følgende arealfordeling:  
 

 
 
Audun Blegen har søkt om konsesjon for erverv av gården. Blegen bebor og driver gården Sandbakke 
gbnr 77/1 i Smågarda, Pålsetvegen 28. Her driver han kornproduksjon. Blegen ønsker å kjøpe Midtstuen 
for å drive arealene sammen med drifta på Sandbakke. I dag er det gras- og kjøttfeproduksjon på 
Midtbustuen.  
 
Overdrager er Knut Øystein Berg 
  
Kjøpesum er kr. 5 375 000,-  
 
Formålet med ervervet er å utnytte kapasiteten på egen gård og legge om drifta på Midtbustuen til 
kornproduksjon.  
 
Boplikt skal ivaretas gjennom utleie av boligen. 
  
Eiendommen er bebygd med enebolig/våningshus med ukjent byggeår. Gården har to driftsbygninger 
hvorav den eldste er oppført i 1946 og et nytt ammekufjøs er oppført i 2015. Hovedhuset er i 
tilstandsrapport vurdert til å ha en lavere standard. Låven er vurdert til å ha en tilfredsstillende standard. 
Ammekufjøs har god stand og har gode potensialer for alternativ bruk. For mer detaljert beskrivelse av 
bygningene henvises det til vedlagte landbrukstakst og boligsalgsrapport.  
  
Eiendommens verdi er av takstmann satt til kr 5 300 000. 
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Situasjonsskisse over konsesjonseiendom 181/3 og kjøper 77/1: 

 
 
I arkivsak nr. 18/1470 den 1.april 2019 avslo kommunen søknaden med begrunnelse av høy pris, 
driftsmessige fordeler med bruksrasjonalisering veier ikke opp for boplikten som vil følge av et salg. 
Vedtaket ble påklaget av søker innen klagefrist den 23.april 2019. Klagen ble 
supplert av advokatfirmaet Buttingsrud DA den 29.mai 2019. 
Rådmannens innstilling til vedtak var ikke å ta klagen til følge og opprettholde 
avslag om konsesjon. Klagen ble behandlet i UTP den 24.juni 2019 hvor vedtak 
om avslag ble opprettholdt med 6 mot 3 stemmer og saken ble til 
Fylkesmannen i Innlandet for endelig klagebehandling. 
 
Fylkesmannen viser ellers til alle sakens dokumenter og gjengir dem ikke her. 
 
Klagen: 
Klagen går kort ut på at avslaget hindrer en god bruksrasjonalisering da avstanden mellom 
eiendommene ikke er mer enn 280 m og adkomsten til dyrka areal vil bli sikret ved avtale med eier av 
gbnr 181/2 
 
Det er hevdet at det er urealistisk at evt. kjøper av eiendommen vil bygge opp ny besetning og investere 
i maskiner og løsøre for å oppta drift. 
 
Dersom eiendommen skal opprettholdes som egen driftsenhet, så er faren for at arealet blir leiejord, 
noe som ikke er i tråd med nasjonale mål. 
 
Kjøper av eiendommen har behov for kårbolig og utvidelse av bygningsmassen, men dette kan ivaretas 
ved kjøp av 181/3. 
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Nydyrkingstillatelse på skogsområdet er gått ut, men det må legges til grunn at der ikke er skog på 
bruket og at arealet er et nydyrkingsareal under opparbeidelse. 
 
Det er vist til at konsesjonsprisen er satt for lavt og at ved prisfastsettelsen skal en tillegge verdien av 
tilleggsjord inntil 50% ved god bruksrasjonalisering, jf. prisrundskriv M-3/2002. Verdien skal være 
kr.1 300 000.- 
 
Forøvrig vises til sakens dokumenter som vi forutsetter partene er kjent med, jf. forvaltningsloven § 
(fvl.) 18.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
Klager har klagerett og klagen er fremsatt innen fristen, jf. fvl. §§ 28 og 29. 
Fylkesmannen sin myndighet i klagesaker følger av fvl. § 34. Klageinstansen skal vurdere de 
synspunktene som klageren kommer med, men kan prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye 
omstendigheter. Hensynet til det kommunale selvstyret skal vektlegges ved prøving av det frie 
skjønn, jf. fvl. § 34 andre ledd. 
 
Formålet med konsesjonsloven (konsl.) går fram av lovens § 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, bl.a. 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. 
 
Loven er et redskap som skal bygge opp om samfunnspolitiske mål. Å styrke bosettingen i distriktene 
er et av målene. Dette kommer også fra av konsl. §§ 9 og 9a som gjelder erverv av 
landbrukseiendommer: 
Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen, 
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
9a. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 
 
Det skal legges vekt på hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket. 
 
I tillegg vises det til rundskriv M-3/2017 om konsesjon, priskontroll og boplikt, samt prisrundskriv M-
3/2002. 
 
Vurdering: 
Klager mener kjøpet gir en god bruksrasjonalisering ved at brukene ligger så nær og at det er gjort avtale 
om vegrett over gbnr 181/2. Ifølge kommunen medfører dette ikke riktighet, da eier av gbnr 181/2 ikke 
har inngått slik avtale, samtidig som han mener det ikke er aktuelt å anlegge veg for dagens 
landbruksmaskiner over hans eiendom. På bakgrunn av at det ikke er en reell veiforbindelse mellom 
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teigene, kan Fylkesmannen ikke legge vesentlig vekt på at eiendommene ligger nær. God arrondering er 
avhengig god forbindelse mellom teigene. 
 
Klager mener det er urealistisk å tro at noen kan gjenoppta driften på eiendommen. Det er nylig gitt 
tilskudd til bygging av nytt ammekufjøs på bruket, og kommunen har vurdert at det er drivverdig med en 
rett eier. Vi viser til at dette er et mellomstort bruk i Vestre Toten og kommunen har vurdert at det er 
realistisk med bosetting på et slikt bruk også i framtiden. Fylkesmannen er enig med kommunen i at det 
finnes alternative produksjoner som gjør bruket drivverdig og legger vesentlig vekt på kommunens 
vurderinger.  
 
Dersom bruket får ny eier hevder kjøper at faren for at driveplikten blir opprettholdt ved utleie og dette 
er ikke i tråd med nasjonal politikk. Kommunen har vist til at det er enkelt å fylle opp ammekufjøset med 
innkjøpte dyr og grasproduksjon foregår ofte ved hjelp av leiekjøring. Kommunen er den nærmeste til å 
kunne vurdere dette. Fylkesmannen mener derfor at kommunen har god mulighet til å gi konsesjon til 
en kjøper som ønsker å drive gården. 
 
Når det gjelder kårbolig, så skal behovet vurderes av kommunen. I dette tilfellet har kommunen vurdert 
at behovet ikke er til stede nå. Det skal vanligvis ikke gis tillatelse til oppsetting av kårbolig langt fra 
hovedtunet, da det er erfaring for at det ofte kommer søknad om omdisponering og delingstillatelse for 
slike kårboliger etter kort tid. Fylkesmannen viser ellers til kommunens vurderinger angående behov for 
bygningsmassen og er enig i dem. Vi viser til at kommunen mener det er viktig å sikre fast bosetting ved 
å opprettholde et slikt bruk. 
 
I klagen er det framholdt at der ikke er skog på bruket og at det må legges til grunn at det er et 
nydyrkingsfelt. Fylkesmannen viser til kommunens vurderinger og skjønn og kan ikke se at 
verdifastsettelsen av arealet er feil. Det er tatt hensyn til mulighetene arealet gir. 
 
Det er vist til at konsesjonsprisen er satt for lavt og at ved prisfastsettelsen skal en tillegge verdien av 
tilleggsjord inntil 50% ved god bruksrasjonalisering, jf. prisrundskriv M-3/2002. Dette tillegget må 
vurderes konkret i den enkelte sak. Tillegget kan generelt brukes der teigene grenser til hverandre og 
bruksrasjonaliseringen ellers er god. I dette tilfellet grenser arealene ikke til hverandre og rettigheter for 
adkomst til arealene er ikke avklart. Kommunen kan derfor velge å ikke bruke dette skjønnsmessige 
tillegget. Vi viser til kommunens vurderinger angående taksten. 
 
Fylkesmannen kan etter en samlet vurdering ikke se at klagen har tilført nye opplysninger som kan føre 
til at vedtaket kan endres. 
 
Vedtak 
Klagen har ikke ført frem, og kommunens vedtak av 1.april 2019 (sak 18/1470) stadfestes.  
Fylkesmannen legger vekt på det kommunale selvstyret, og har ingen merknader til kommunens 
vurdering om bruksrasjonalisering, pris, bosetting og variert bruksstruktur.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. fvl. § 28. 
 
Med hilsen 
 
Øyvind Gotehus (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Kjell Ove Aarestrup 
seniorrådgiver 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Vegard Skogen Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 19/2248    

 
 
MELDINGER FRA ADMINISTRASJONEN  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
::: Sett inn innstillingen under denne linja  

Meldingene tas til orientering. 
 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

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

... Sett inn saksutredningen over denne linja  

 



 

Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ole Tveiten Arkiv: GNR 64/3  
Arkivsaksnr.: 17/3748    

 
 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGTOMT - ØFSTÅS 
ØSTRE GNR. 64/3 VED BØVERBRU  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslås søknad om dispensasjon for 
fradeling av tomt fra gnr. 64/3 til ny boligeiendom. 
 
Begrunnelse: 
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.  
 
Kommunen bør ikke dispensere når en eller flere direkte berørte statlige eller 
regionale myndigheter har uttalt seg negativt til søknaden, jfr. pbl. 19-2, fjerde ledd. I 
dette tilfellet har Fylkesmannen i Innlandet og Oppland fylkeskommune frarådd å gi 
dispensasjon. 
 
Ut fra den vedlagte saksutredningen finner Rådmannen ikke grunnlag for å kunne 
innstille på dispensasjon i dette konkrete tilfellet. 
 

 

Vedlegg: 
1. – 5.  Søknad om fradeling med vedlegg 
6.  Situasjonskart 
7. – 8. Høringsuttalelse og befaringsrapport fra Oppland fylkeskommune 
9. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland 
10. Høringsuttalelse fra Statens Vegvesen 
 
Fakta: 

 
Bakgrunn: 
Vestre Toten kommune mottok høsten 2017 søknad om fradeling av boligtomt fra 
gnr. 64/3. Saken ble behandlet etter Jordloven i UTP den 30. april 2018 (sak 40/18). 
Saken ble deretter tatt opp til behandling etter plan- og bygningsloven, og var på 
høring til offentlige myndigheter i mai - juni 2018. I forbindelse med UTP-møte den 
20. august 2018 ble det avholdt befaring på eiendommen (se ellers UTP sak 57/18 
den 25. juni til 20. august 2018 for saksframlegg og høringsuttalelser).  
 
UTP anmodet administrasjonen om å så på en helhetlig løsning for området, 
herunder søkers ønske om boligtomt, trafikksituasjonen rundt Sangnes trevare m.v. 
Det ble blant annet foreslått regulering av området. 
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Møte med berørte parter ble gjennomført den 18. oktober 2018. Her ble det 
konkludert med at de aktuelle forholdene bør behandles enkeltvis som 
dispensasjonssaker. På bakgrunn av dette ble søknad om fradeling trukket, og ny 
revidert søknad sendt inn den 7. desember 2018. 
 
Etter UTPs befaring er søknaden endret med hensyn til vegadkomst. Søknad fra 
2017 legger opp til adkomst via eksisterende gutu over gnr. 64/3, mens ny søknad 
legger opp til adkomst lengre vest, langs kanten av dyrka mark inn på eksisterende 
adkomstveg ved boligeiendommen gnr. 64/53. Tidligere omsøkt vegtrasé er vist med 
blå stiplet linje i vedlegg 6. Ny vegtrasé er vist med rød heltrukken strek.  
 
Ny søknad ble behandlet etter Jordloven i UTP sak 20/19 den 4. mars 2019. I brev 
datert 7. mars 2019 varsla Fylkesmannen i Innlandet mulig overprøving av dette 
vedtaket. Saken sto dermed i bero til begynnelsen av juni 2019. 
 
Dispensasjonssøknaden ble deretter sendt på høring den 24. juni 2019, med 
høringsfrist 5. august 2019. Kommunen ble i høringsperioden kontaktet av Oppland 
fylkeskommune, som ba om utsatt frist for å gjennomføre befaring av det omsøkte 
arealet og ny vegtrasé. Ny høringsfrist ble satt til utgangen av august 2019. 
 
Søknaden:  
Søknaden gjelder fradeling av boligtomt på ca. to dekar, og begrunnes med ønske 
om bolig i forbindelse med generasjonsskifte på gnr. 64/3. Det vises for øvrig til 
vedlagte søknadspapirer for nærmere detaljer omkring søknaden. 
 
Gården Øfstås østre gnr. 64/3 er på ca. 690 dekar, hvor av ca. 250 dekar er fulldyrka 
jord, ca. 20 dekar er innmarksbeite og ca. 400 dekar er skog med hovedsakelig høg 
og middels bonitet. Tunet på gården ligger ca. 1,2 kilometer nordøst for Bøverbru 
sentrum. Den aktuelle tomta ligger ca. 220 meter nord for tunet på gården. 
  
Saksbehandling etter Jordloven og 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 UTP sak 20/19 den 4. mars 2019. 
 
I kommuneplan for Vestre Toten 2012-2023 er området avsatt til landbruk, natur og 
friluftsliv (LNF for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag). Fradeling av arealer til 
boligformål er ikke i tråd med dette LNF-formålet. Søknaden må derfor behandles 
som dispensasjoner fra arealformålet (pbl. § 19-2). Arealet inngår dessuten i 
hensynssone for kulturlandskapsområde, og dispensasjonsbehandlingen må 
inkludere en vurdering av dette forholdet.  
 
Dersom det kan innvilges dispensasjon, skal søknaden også vurderes etter pbl. § 20-
1 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 pbl. tillates, men at planen som 
sådan forblir uendret. Det kan ikke gis generelle unntak fra plan gjennom 
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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 for å kunne innvilge 
dispensasjon.  
 
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 LNF-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.  
 
Arealbruk:  
Området er avsatt til landbruk, natur og friluftsliv, 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 boligtomter fra landbrukseiendommer er ikke i tråd med LNF-formålet.  
 
Området ligger relativt nære Bøverbru sentrum. Her må tilgangen på tomtearealer 
regnes som god, i form av regulerte boligtomter på Gjestrum boligområde, 
Hagenfeltet og Kytdalen, samt flere uregulerte områder i gjeldene kommuneplan.  
 
Søknaden gjelder boligtomt på ca. to dekar. Det vises i den forbindelse til UTPs 
vedtak etter Jordloven, der maksimal tomtegrense settes til 1,0 dekar. Dette vilkåret 
vil ligge til grunn for evt. fradeling etter pbl.  
 
Landskapsvirkning og forhold til kulturminner: 
Tomta som søkes fradelt ligger på et markert høgdedrag, der det er registrert flere 
kulturminner i from av gravhauger fra jernalder. Området ligger i hensynssone for 
kulturlandskap i gjeldende kommuneplan, der hensyn til kulturlandskap og 
kulturminner skal tillegges særlig vekt.  
 
Kulturarvenheten i Oppland fylkeskommune har gjennomført befaring av området 
sammen med søker. Fylkeskommunen anser plasseringa av tomta som uheldig med 
tanke på kulturlandskap og fjernvirkning, og ikke i tråd med statlige retningslinjer for 
spredt utbygging. 
 
Tomta er i konflikt med freda kulturminner, og en evt. tiltak må behandles som 
dispensasjon fra Kulturminneloven. Rådmannen viser i den forbindelse til tidligere 
sak rundt fradeling av tomt fra den nærliggende eiendommen Kapperanbakken gnr. 
64/17, der slik dispensasjon ble avslått av Riksantikvaren. 
 
Fylkeskommunen anser omsøkt vegtrasé som mer uheldig enn tidligere foreslått 
trasé langs den gamle gutua. Ny trasé kan komme i konflikt med kulturminner. 
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Rådmannen viser ellers til vedlagte uttalelse og befaringsrapport for nærmere 
detaljer rundt forholdet til kulturminner. 
 
Fylkesmannen etterlyser en nærmere vurdering av fjern- og nærvirkningene av 
tiltaket. Ut ifra en foreløpig vurdering vil Fylkesmannen fraråde at det gis 
dispensasjon ut fra landskapshensyn. 
 
Landbruksinteresser:  
Saken er vurdert etter jordloven i egne saksframlegg til UTP. Det vises til dette for en 
nærmere vurdering av landbruksinteresser. 
 
Det er i søknaden vist til forhold rundt generasjonsskifte i landbruket som grunnlag 
for etablering av bolig i en viss avstand fra gårdstunet. Slike forhold vil ha relevans 
ved en evt. etablering av kårbolig på en landbrukseiendom, men skal ikke tillegges 
vekt ved en dispensasjonsbehandling knyttet til fradeling av en boligtomt.  
 
Fylkesmannen vurderer omsøkt areal til å ha landbruksmessig verdi, og at 
jordvernhensyn tilsier at det ikke bør gis dispensasjon til omsøkte fradeling.  
 
Naturinteresser:  
Omsøkt tiltak er vurdert og prinsippene i §§ 8 – 12 i Naturmangfoldsloven er lagt til 
grunn ved vurderinga. Det er ikke registrert naturverdier eller artsforekomster på de 
direkte berørte arealene.  
 
Nærmeste registrerte lokaliteter er Øfståsbruddet (artsforekomst – fjellvåk) ca. 200 
meter vest for tomta, og Steffensrudtjernet (utvalgt naturtype – kalksjø) ca. 230 meter 
nord for tomta. Fylkesmannen fraråder dispensasjon ut fra at tomta ligger innenfor 
nedbørsfeltet til Steffensrudtjertnet. 
 
Friluftsinteresser: 
Ett av hensynene bak LNF-formålet i kommuneplanen er å verne om 
samfunnsinteresser knyttet til friluftsliv. Det går merka turløype og skiløype på arealet 
som er søkt fradelt. Ved en dispensasjon kan det være nødvendig å legge om 
traséen for turløypa.  
 
Fylkesmannen anser dette som et forhold som taler mot dispensasjon. 
 
Trafikkforhold og skoleveg:  
Området ligger innenfor Bøverbru skolekrets, ca. 1,5 kilometer fra barneskolen på 
Bøverbru. Det er nylig etablert gang- og sykkelveg langs deler av strekningen 
(Bøverbru sentrum – Nærsten). 
 
Ei evt. tomt vil ha adkomst via privat veg Blåflatvegen fra fylkesveg 82 
Nærstenvegen. Statens vegvesen har klassifisert fylkesveg 82 som en lokal 
samleveg med mindre streng holdning til nye avkjørsler. De har derfor ikke 
merknader til søknaden, men påpeker at ved en fradeling må de søke 
avkjøringstillatelse på nytt, slik at tillatelsen blir registrert på riktig gnr. /bnr.  
 
Som nevnt er det i tidligere søknad skissert adkomst lang ei eldre gutu nordover fra 
tunet på Øfstås. Revidert søknad har skissert adkomst i ny trasé lengre vest (se 
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vedlegg 6 – kart). Oppland fylkeskommune fraråder sterkt dette trasévalget, jfr. 
forhold til kulturminner. Se ellers vedlagte uttalelse fra fylkeskommunen.  
 
Vann og avløp:  
Søker ønsker primært å knytte tomta til offentlig avløp og Sivesind vannverk. Ved en 
fradeling må tekniske løsninger for dette avklares på forhånd, herunder kapasitet, 
trasévalg og dimensjonering. 
  
Nabovarsel og offentlig høring:  
Søknaden er nabovarslet. Det har ikke kommet inn merknader til varslet.  
 
Søknaden er sendt på høring til Statens Vegvesen, Fylkesmannen i Oppland og 
Oppland fylkeskommune:  

 Statens vegvesen har ikke merknader til saken, ut over at det må søkes 
avkjørselstillatelse for nye eiendommer.  

 Fylkesmannen fraråder at det gis dispensasjon for fradeling, bl.a. av hensyn til 
jordvern og framtidige driftsulemper for landbrukseiendommen.  

 Oppland fylkeskommune fraråder dispensasjon for fradeling, jfr. vurdering av 
kulturminner ovenfor. 

 

Fylkesmannen og fylkeskommunen ber om kopi av et evt. dispensasjonsvedtak, med 
tanke på eventuell klage.  

 
Konklusjon:  
Kommuneplanen legger opp til at denne delen av Vestre Toten skal ha hovedfokus 
på landbruks-, natur- og friluftsinteresser. I dispensasjonsbehandlingen skal de 
samfunnsmessige fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Ut fra saksutredning synes ulempene å være vesentlig større enn 
fordelene i dette konkrete tilfellet. 
  
Kommunen bør heller ikke dispensere når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt til søknaden, jfr. pbl. 19-2, fjerde ledd. I dette tilfellet 
har Fylkesmannen i Innlandet og Oppland fylkeskommune frarådd å gi dispensasjon. 
 
Ut fra den vedlagte saksutredningen finner Rådmannen ikke grunnlag for å kunne 
innstille på dispensasjon i dette konkrete tilfellet. 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Eirik Røstadsand 
 plansjef 
 

 



Øfstås 11/11/2018 

 

Søknad om fradeling av tomt til boligformål på Øfstås g.nr.64 b.nr 3 

Viser til tidligere søknad som vi i samtaler  med kommunen ble enig om å trekke. 

De argumenter og faktiske forhold som fremkommer der står fortsatt fast.  

Videre det faktum at et enstemmig UTP (sak 292/18) vedtok at fradeling ikke er i strid med jordloven. 

Med samtaler med kommunen og nabo Kjetil Sangnes har vi kommet fram til at et veivalg som vist i 

kartskisse (vedlegg 2) også kan være med å  løse  veiproblematikken for industriområdet. Dette 

veivalget vil medføre at vi så vidt berører dyrket mark i 2 hjørner. Antar at vi da må legge beslag på ca 

200m2. Hjørnet lengst nord har berg nesten i dagen. 

Håper dette er tilstrekkelig, og dersom det skulle være mangler hører vi fra dere snarest slik at vi 

med hjelp fra dere kan rette opp i det. 

Erik Eriksrud 

 



Øfstås 11,05,2017 
 
Fradeling fra Øfstås 64-3 
Vi ønsker å forsøke og overdra gården til vår sønn. En forutsetning for dette er at vi 
slipper å bo i telt. En ny bolig på tunet vil fordyre eiendommen betraktelig og alle 
fraråder "slippers avstand" til den nye bruker. Var på kurs om eiendomsoverdragelse 
i regi av Bondelaget, der ble dette sterkt presisert.  Vi ønsker å fortsette å bo i 
nærheten av mange grunner  .Bl.a. ønsker jeg å være deltagende i gårdsdriften etter 
eget ønske, videre har vi gode naboer som vi ønsker god kontakt med. 
  
Størrelsen er på ca 2,5 da. Fjell, svært grunt  ,derfor kjørt stein dit. Tomten er 
plassert der av flere grunner. Vi ser at dette området ikke er aktuelt i 
jordbrukssammenheng. Med denne plasseringen tar vi hensyn til eksisterende 
tur/skiløypetrasse. Ser at avstand fra eksisterende veg etc medfører ekstra 
kostnader. Vi har her mulighet til å føre fram kommunalt vann og avløp. Privat anlegg 
kan være alternativ. Fremføring av strøm er avklart med Eidsiva.   
Tilførselsveg er tenkt i den randen langs gjerde der det er tippet stein over en lengre 
periode. 
Deler av veg er i gammel "gutu" der turstien går i dag. Bruken av den delen av veien 
som "tursti" kan selvsagt fortsette. Ser på et annet alternativ der vi har noe felles veg  
med  Sangnes. Dette er ikke avklart. 
Da håper vi på en positiv innstilling og en rask avgjørelse. 
  
Er det mangler ved søknaden , gi beskjed umiddelbart. 
 
MVH 
Erik Eriksrud 



Vestre Toten kommune

Planavdelingen

Postboks 84, 2831 Raufoss

Fnr.

Reguleringsplan Dispensasjonssøknaden skal begrunnes særskilt, jfr. plan- og

Side 1 av 2

Dekar

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søknad om deling i medhold av plan- og bygningsloven og rekvisisjon av oppmålingsforretning i medhold av matrikkelloven
-jfr. kap.3 og 7 i matrikkelloven med tilhørende forskrift og § 20-1.ledd m) jf. §§ 26-1 tom 27-4 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008.

Matrikkelmyndighet Kommunens sak-/journalnr.

Gnr.
1. Eiendom

Snr.

Adresse

Adresse

2. Det søkes om / rekvirering av oppmålingsforretning

Gnr.

Bnr.

Bnr.

Fnr.

Fnr.

Snr.

Oppmåling m.m.

3. Søknad om utsatt oppmålingsforretning, kan gjelde alt. A - D. Må begrunnes

A. Fradeling av grunneiendom
B. Fradeling av anleggseiendom / volumeiendom
C. Arealoverføring
D. Festegrunn

E. Grensejustering
F. Klarlegging av eksisterende grense
G. Uteareal av eierseksjon
H. Matrikulering av jordsameie

Begrunnelse:

4. Fradelt parsell skal benyttes til:

Søknad om utsatt oppmåling og merking

markslg

Bnr.

Bolighus

Fritidshus

Selvstendig eiendom Tilleggsareal til
Gnr.

Landbruk / Fiske

Naturvern

Produktiv skog Annet Sum
5. Arealfordeling ved fradeling / bortfesting av areal fra landbrukseiendom - jordloven §§ 9 og 12

Fulldyrka areal Overflatedyrka
areal

6. Dispensasjonssøknad

Industri / Bergverk

Varehandel / Bank / Hotell / Restaurant
Offentlig virksomhet Annet kommunikasjonsanlegg / Teknisk anlegg

Offentlig friluftområde

Offentlig veg

Fradeling

areal
Areal som
ønskes fradelt

Innmarksbeite

Husk å merke av for dispensasjon på nabovarselet.

Kommuneplan
Annet (lov, forskrift, vedtekt, plan)

byggesaksloven § 19-2 av 27.06.2008. Begrunnelsen for
dispensasjonen skal gis på eget ark.



Nei Ja

Dato Underskrift

Dato Underskrift

NB! Ved grensejustering må alle partene underskrive
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Regning sendes til:______________________________________________________________________________________

Epost:_________________________________________________________________

Adresse:___________________________ Navn:__________________________ Postnr.:_______

______________ ________________________________

______________ ________________________________

Sted:__________________

12. Opplysninger / beskrivelse av tiltaket

13. Underskrift av eier (e) / evntuelt med fullmakt .

Gjenpart av nabovarsel

Avtaler, Dokumentasjon, Private servitutter (bruksretter)

Søknad om dispensasjoner

Firmaattest

Beskrivelse av søknaden / tiltaket

Annet

Fullmakt

Offenlig avløpsanlegg

Rettighet / avtale på annen eiers grunn vedlegges

Privat enkeltanlegg / fellesanlegg

10. Byggegrunn, miljøforhold - pbl. § 28 - 1

Er eiendommen som skal fradeles lokalisert til et område med fare for flom, skred eller andre naturfarer / miljøforhold?

Hvis ja, redegjør på eget vedlegg hvilke faremomenter som gjelder og beskriv kompenserende tiltak.

Kart / Delingsplan

11. Vedlegg (Kryss av)

Privat vannverk

Annen, eventuelt rettighet / avtale på annen eiers grunn vedlegges

9. Avløp - pbl. § 27 - 2

8. Vannforsyning - pbl. § 27 - 1

Offentlig vannverk

Søknad om avkj. Tillatelse vedlegges

Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

Privat veg

Atkomst sikret ifølge vedlagt dokument

Riks- /fylkesveg

Ny avkjørsel fra offentlig veg

Avkjørselstillatelse gitt

Kommunalveg

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



Målestokk 1: 1000 ved A3 utskrift
Utskriftsdato: 30.10.2018 18:23
Eiendomsdata verifisert: 30.10.2018 18:02

Gårdskart 0529-64/3/0

64/3/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=
5
6
w

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

248.3
0.0

17.6
385.3

22.8
15.3

0.0
689.3

265.9

689.3

385.3

38.1
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) Kartet viser valgt type gårdskart for

eiendommen man har søkt på. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

Driftssenterpunkt



Øfstås 19/10,2017 

 

Ang. søknad om fradeling av tomt fra  g.nr. 64 b.nr 3 Øfstås i Vestre Toten. 

Vi har vurdert å overdra vår landbrukseiendom til vår sønn Even Furseth Eriksrud, 

Da melder behov for bolig seg. Vi ønsker fortsatt å bo i nærområdet der vi har mange venner og trevs 

godt. På gården finnes ingen kårbolig. Vi deltok i vår på et kurs om gårdoverdragelse i regi av Norges 

Bondelag for å få best mulig grunnlag for videre planlegging. Der ble det sterkt fokusert på at dersom 

man hadde mulighet måtte man ikke bygge i «slippersavstand» Videre trenger man ikke være 

hverken rakettforsker eller rådmann for å forstå at fremtidige unge bønder ikke bør belastes med to 

boliger.  

En forutsetning for overdragelsen var fra begge parter at det ble avklart med tanke på boliger på 

forhånd. Dersom ikke boligspørsmålet løses vil det dessverre ikke bli noen overdragelse.  

Vi hadde i utganspunkt tenkt å overdra gården 01/10/2017, Dette måtte jo justeres til 01/01/2018 

noe som vel synes umulig nå.  

Vi valgte å prøve å finne et område på gården som kunne brukes. Vi valgte etter en del vurdering å 

søke om en bestemt plass for fradeling og bygging av et bolighus, Dette var etter vår mening det 

området som passet best for formålet med tanke på beliggenhet og framtidig bruk av 

landbrukseiendommen.  

Vi hadde en samtale med kommunen, samt en «befaring» av aktuelle tomter.  Det ble et lite positivt 

møte for oss. Fikk allerede da et svært negativt svar. 

Vi valgte allikevel å søke om fradeling av en av tomtene som vi hadde vurdert. Fikk etter en tid 

tilbakemelding om at det ville ta 12 uker før behandling av vår søknad kunne starte.  Så galt gikk det 

tross alt ikke. 

Etter en tid ,17/08/2017 fikk vi / Even Furseth Eriksrud , Anne Furseth Eriksrud og Erik Eriksrud/ et 

møte med plansjef Ola Langedal og rådmann Bjørn Fauchald.  

Der ble vi orientert om kommunens standpunkt. Vi er (heldigvis) ikke så vant med møte med ledelsen 

i Vestre Toten.  Overraskelsen var derfor ganske stor da vi ble møtt med, Sitat rådmann … Dette er en 

nei sak på prinsipielt grunnlag.  

 Så vidt vi vet har ingen vært på befaring. Senere har Ola Langedal sett på det nye alternativet 

sammen med oss. Utover det er vi ikke kjent med at noen har vært på befaring. 

Rådmannen uttalte etter at vi fortalte at vi hadde vært i kontakt med flere valgte politikere om saken 

følgende: Vi vil informere dere at det er ikke politikere som tar avgjørelser i slike enkeltsaker. Vi ble 

meget overasket over uttalelsen, men trodde vel egentlig ikke der og da hva vi hørte, 

Dersom dette er sant og det er dette som er praksis i Vestre Toten, hvorfor alle folkevalgte?  

Hvor ble det av demokrati?  Håper inderlig at dette er feil.  

På slutten av møte åpnet likevel Ola Langedal muligheten for å se nærmere på saken, og det ble   

avtalt et møte med befaring på Øfstås onsdag 23/08/2017 



På dette møte deltok Ola Langedal, Kjetil Sangnes , Even Furseth Eriksrud, Anne Furseth Eriksrud, 

Bjørn Eriksrud og Erik Eriksrud. 

Her ble andre alternativer av tomt diskutert. Og vi som tomtesøker kunne tenke oss å akseptere 

andre løsninger. Vi kan, om enn litt motstridig, innse at det nye forslag faktisk er bra. Vi har selvsagt 

også i dette alternativet tatt hensyn til turstier og skiløype som vi fram til nå vederlagsfritt har avgitt  

areal til. 

Her finnes det gode løsninger for adkomst, vann og avløp. Videre at det aktuelle tomteområdet ligger 

helt i kanten av eiendommen.  Arealet er «ubrukelig» som dyrket mark da det er fjell « i dagen «på 

det meste av området. Og man trenger ikke være arkeolog for å se at det her ikke lenger kan finnes 

«gjemte» fornminner. Da arealet er brukt som veg etc. Vi kan nevne at tilstøtende areal for ikke 

mange år siden ble dyrket, da med godkjenning av kommunen. 

Vi snakket også om å se dette i en helhet slik at Vestre Toten Kommune kunne på en relativt enkel 

måte løse en del gamle synder. 

 Vi snakker her om G.nr. 64 b.nr 2 som ikke har vært bebodd de siste 30 årene. Her ble det på et 

mystisk vis gitt fritak for boplikten for ikke så lenge siden. Denne bygningen står nå til skrekk og 

advarsel for nærområdet, og det er ikke få henvendelser vi har fått om å ordne opp i dette av 

mennesker som tror vi er eiere. Vi har også gjentatte ganger vært i kontakt med kommunen om det, 

men ikke noe er gjort fra den siden. 

Videre snakker vi om å løse problemet med veg gjennom industrifeltet. 

 

 Vi trodde, og fikk inntrykk av at dette ville administrasjonen gå for.  

Så plutselig får vi tilbakemelding om at det ikke lar seg gjøre, og at det er bare å glemme hele 

fradelingen. Hvorfor vi fikk denne vendingen så raskt vet vi ikke. Har bedt om sakspapirer etc. det har 

jeg dessverre ikke fått. Skal sies at det kort fris , fikk melding først på tirsdag 17/10/2017. 

 

Vet at det er søkt om fradeling av tomter i samme området og her gikk Vestre Toten Kommune 

 (etter det vi vet) inn for fradeling. 

 Hvorfor denne forskjellsbehandling?  Dersom det er fakta så er Vestre Toten Kommune virkelig ute å 

kjøre.  

  

Vi tror at denne problemstillingen med generasjonsskifte i landbruket ikke er unik for oss ,og håper 

også at  dette kan medføre nytenkning  fra administrasjonen i Vestre Toten. Vi ønsker vel ikke at all 

fremtidig boligbygging skal skje i sentra? 

Kunne det tenkes at Vestre Toten Kommune kunne tenke positivt og prøve å finne løsninger 

istedenfor å «nekte på prinsipielt grunnlag» 

Vi håper og tror at det kan finnes en løsning slik at vi kan få et nytt sted å bo,og at overdragelsen til 

neste generasjon kan gjennomføres. 

 



Hilsen  

Anne Furseth Eriksrud og Erik Eriksrud 
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Postadresse: Besøksadresse: Saksbehandler:
Postboks 988 Kirkegt. 76, Lillehammer Irene Skauen Sandodden
2626 LILLEHAMMER Bankkonto: 2000 09 50018 Telefon:

Org. nr: 961382335 E-post: postmottak@oppland.org E-post: irene.skauen.sandodden@oppland.org

Vår ref.: 201804901-15 Lillehammer, 31. august 2019
Deres ref.:

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan, fradeling av bolig og adkomstveg,
gnr 64/3, Vestre Toten

Vi viser til deres brev av24. juni 2019. Fylkeskommunen har fått utsatt frist til den 31. august 2019, for å
vurdere forholdet til automatisk fredete kulturminner.

Bakgrunn
Saken gjelder fradeling av en boligtomt på landbrukseiendommen 64/3 ved Bøverbru. Fradeling av
tomta ble sendt på høring første gang i 14. mai 2018. Fylkeskommunen frådet den gang en fradeling. På
bakgrunn av bl.a. befaring med politisk utvalg i kommunen sommeren 2018 er denne søknaden trukket,
og revidert søknad fremmet. Selve tomtearealet er omtrent det samme som i tidligere søknad (1362
m²), men adkomstvegen er lagt om.

Området er avsatt til LNFR i kommuneplanen, og saken må derfor behandles som dispensasjon fra
kommuneplanen. Saken er tidligere behandlet av kommunen etter jordloven. Området inngår i
hensynssone for kulturlandskap (KL1).

Tomta ble befart første gang av fylkeskommunen den 6. juni 2018. Tomta og den nye forslaget til
adkomstveg ble befart sammen med grunneier den 21. august 2019, se vedlagte rapport.

Vi viser for øvrig til vår uttalelse til fradeling av 11. juni 2018.

Forholdet til kulturminner
Som påpekt i vår uttalelse 11. juni 2018 ligger tomta i et område som er rikt på fornminner, ikke langt
fra områder med flere kjente graver fra jernalder. På den søndre delen av tomta er potensialet lavt for
fornminner, for det er berg i dagen og grunnlent, men som det framgår av vedlagte rapport, har vi
påvist et felt som er ut til å være et gammelt jorde med røyser (rydnings-/gravrøyser) som strekker seg
delvis inn på tomta. Røysene antas ut fra form og beliggenhet å være automatisk fredete og har fått id.
262482 (lokaliteten er ikke endelig avgrenset). De nærmeste røysene ligger om lag 7 meter nord for den

VESTRE TOTEN KOMMUNE
Postboks 84
2831 RAUFOSS



foreslåtte tomtegrena. Det går en gammel gutu over tomta, som i dag benyttes som landbruksveg og
turveg.

Den planlagte nye vegtraseen vil bli om lag 200 meter og er tenkt lagt enten på dyrka mark på 64/3 eller
i åkerkanten på 64/2 (kalt alt. 1 i vedlagte rapport). I åkerkanten ligger en rekke røyser. De fleste er
trolig rydningsrøyser fra nyere tid og dermed ikke fredet, men mellom disse ligger det mer overgrodde,
eldre røyser som vi ikke kan utelukke er førreformatoriske og dermed automatisk fredete. For å avgjøre
dette, vil det kreves en mer detaljert registrering og trolig en mindre undersøkelse. Det er også høyt
potensial for fornminner som ikke er synlige på markoverflaten på begge sider av grensen. Dersom
vegen legges her er det så høyt potensial for fornminner at vi må undersøke denne med gravemaskin. Vi
ønsker ikke å gjøre dette inngrepet, før kommunen har tatt stilling til om det skal gis dispensasjon fra
kommuneplanen og hvor endelig vegtrase skal ligge.

I søknaden fra 2018 var adkomst planlagt langs den gamle gutua, som går mellom jordene på 64/3.
Dersom det legges ny adkomstveg i vestre ende av eiendommen, uttrykte nåværende eier at det kan bli
aktuelt å dyrke opp området hvor den gamle gutua ligger, for å få en enklere arrondering av dyrkamarka
og for å erstatte noe av den dyrkbare jorda som går tapt ved ny veg. Vi ser det som uheldig dersom den
gamle gutua fjernes.

Vurdering
Vi opprettholder vår tidligere vurdering og vil på nytt påpeke at plasseringa av tomta er uheldig med
tanke på kulturlandskap og fjernvirkning og er ikke i tråd med statlige retningslinjer for spredt
utbygging. Tomta er plassert midt i en lokalt merket turveg.

Årets registreringer har vist at tomta er i konflikt med et felt med røyser som er automatisk fredete. Å
bygge på tomta vil derfor kreve dispensasjon etter lov om kulturminner § 8 første ledd. Det er
tiltakshaver som må søke om dispensasjon etter kulturminneloven og fram til 2020 er det
Riksantikvaren som er dispensasjonsmyndighet (1. januar 2020 overtar fylkeskommunen denne rollen).

Når det gjelder valg av vegtrase, vil vi sterkt fraråde det nye vegforslaget (kalt alt. 1 i vedlagte rapport)
både fordi det går tett inntil et gravfelt og fordi området har svært høyt potensial for fornminner som
ikke er kjent. Vi vil derfor anbefale at den gamle gutua benyttes som adkomstveg (alt. 2), selv om det vil
bety behov for en forsiktig bredding. Det er noe potensial for fornminner langs med gutua dersom den
skal oppgraderes til adkomstveg, men vi regner med at inngrepene ikke blir så store at det vil kreve en
arkeologisk registrering. Dersom gutua skal breddes vil vi be om å få tilsendt eventuelt forslag til
utbedring slik at vi kan vurdere dette.

Dersom kommunen likevel velger å tillate en fradeling av/bebyggelse på tomta med vegen slik det er
framlagt, må det både gjennomføres arkeologiske registreringer i vegtraseen før tiltak kan iverksettes.
Det er regional kulturminnemyndighet som gjennomfører denne. Slike undersøkelser må skje mens
området er fritt for tele og snø. I området er det aktuelt å søke etter eventuelle spor etter graver eller
bosetningsspor som kan ligge under markoverflaten. Det vil være aktuelt å benytte gravemaskin.
Ettersom tiltaket dreier seg om et mindre privat tiltak etter lov om kulturminner §§ 9 og 10, er det
fylkeskommunen som må dekke kostnadene til arkeologisk registrering. Dersom det viser seg at det er



automatisk fredete kulturminner under markoverflaten i direkte konflikt med tomta, må forholdet til
disse avklares med Riksantikvaren før vi kan uttale oss til saken. Dersom Riksantikvaren ikke gir
dispensasjon etter lov om kulturminner § 8 for inngrep i eventuelle fornminner, vil ikke tomta kunne
bebygges.

Kommunen har i kommuneplanens arealdel, og gjennom godkjent reguleringsplan, tilrettelagt for nye
boliger like ved. Det finnes alternative regulerte boligtomter som ligger i kort avstand fra gårdstunet.
Det er også regulerte boligområder med ledige tomter i Bøverbru, kun 2 km unna. Vi mener det er
uheldig å legge til rette for en ny boligtomt i LNF-område når det finnes tilgjengelige regulerte
boligtomter i nærområdet. Det bør også være mulig å finne egnet tomt på egen eiendom nærmere
nåværende bebyggelse. En dispensasjon for fradeling av denne tomta vil ikke være i tråd med nasjonale
føringer for bolig-, areal- og transportplanlegging i kommunene.

Konklusjon
Tomta er ikke i tråd med nasjonale føringer for bolig-, areal- og transportplanlegging i kommunene,
den er uheldig plassert i landskapet, den er i direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner og
det er svært høyt potensial for fornminner i forslaget til ny veg og på deler av tomta.
Fylkeskommunen vil derfor etter en samlet vurdering av saken sterkt fraråde kommunen å gi
dispensasjon for fradeling av tomta og adkomstvegen.

Vi ber om å få oversendt vedtak i denne saken så snart det er fattet. Dersom kommunen velger å gi
dispensasjon slik tiltaket nå foreligger, vil vi vurdere å påklage vedtaket.

Vi vil be kommunen legge ved kopi av vedlagte befaringsrapport med vedlegg ved utsendelse av vedtak
til grunneier/søker. Søker er muntlig orientert om innholdet i dette brev.

Med hilsen

Kristin Loe Kjelstad Wibecke Gropen Børresen
Fylkeskonservator Teamleder plan- og miljø
Kulturarvenheten Regionalenheten

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.

Kopi til: STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER KONTORSTED, Postboks 1010, 2605
LILLEHAMMER
FYLKESMANNEN I INNLANDET, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER

Vedlegg: Befaringsrapport - fradeling av boligtomt og ny adkomstveg, gnr 64 bnr 3, Vestre Toten



Kulturarv

Postadresse Besøksadresse Saksbehandler:
Postboks 988 Kirkegt. 76, Lillehammer Irene Skauen Sandodden
2626 LILLEHAMMER Bankkonto: 2000 09 50018 Telefon:

Org. nr: 961382335 E-post: postmottak@oppland.org E-post: irene.skauen.sandodden@oppland.org

GNR/BNR.
64/3; 64/2
GÅRDS-/BRUKSNAVN

KOMMUNE-/FYLKESNR.
0529

KOMMUNE
Vestre Toten

FYLKE
Oppland

FORNMINNE-/SEFRAKNR.
262482

EIER/BRUKER, ADR
64/3: Erik Eriksrud
GJELDER
Befaringsrapport - fradeling av boligtomt og ny adkomstveg, gnr 64 bnr 3, Vestre
Toten
INNBER./RAPPORT/REG. VED
Irene Skauen Sandodden

DATO
26. august 2019

VÅR REF.:
201804901-14

Bakgrunn
Søknad om dispensasjon fra kommuneplan mottatt den 25.6.2019. Søknaden gjelder fradeling av
boligtomt på 64/3. Fylkeskommunen har fått utsatt frist for uttalelse for å vurdere forholdet til
automatisk fredete kulturminner.

Tidligere forslag til fradeling av boligtomta ble befartden 6. juni 2018 (Sandodden 2018).

Befaring
Befaring ble gjennomført den 22. august 2019. Til stede var;

Erik Eriksrud, grunneier

Anne Engesveen, arkeolog Oppland fylkeskommune

Irene Skauen Sandodden, arkeolog Oppland fylkeskommune

Befaringen omfattet tomta og forslaget til ny vegtrase i vestkant av eiendommen/jordet, se kart
under.

Tiltaket
Tiltaket gjelder søknad om fradeling av boligtomt (1364 m²) og ny adkomstveg (veg kalt alt. 1 i kart
under). Tomta er plassert på en høyde nord for tunet, mens adkomstvegen er planlagt i jordekanten,
nord for jordet og vestenden av dette. Den nye vegtraseen vil bli om lag 200 m. Vegen vil fra den nye
tomta og vestover enten plasseres på jordet som ligger vest for tomta, på 64/3 eller på det som i dag
er jordekant på 64/3. I vest er det mulig å legge store deler av vegen i det som i dag ikke er fulldyrket
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og følge denne ned til eksisterende veg til bolig på 64/3. Vegen er tenkt ført utenom, øst for
industriområdet på Blåflat (fig.1)

Figur 1 Oversiktskart. Tomta er plassert på høydedraget nordvest for middelalderkirkestedet/gamle kommunesenteret Ås.
Viser tomta, forslag til ny veg og opprinnelig forslag til adkomst (gammel gutu). Kart: Oppland fylkeskommune.

Figur 2Kart som viser planlagte tiltak og registrerte kulturminner Området har svært høyt potensial for kulturminner som
ikke er kjent.
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Kulturmiljø
Tomta ligger i et flott kulturlandskap på et høydedrag nordvest for middelalderkirkestedet Aas. Om
lag 40 meter vest for den planlagte adkomstvegen (alt. 1 i figur 1 over) ligger et gravfelt med minst
tre gravhauger (id. 68819). På samme høydedrag, litt lenger vest ligger ytterligere to graver og flere
røyser (rydnings-/gravrøyser) og det er påvist kokegroper fra eldre jernalder. Se fig. 2.

Kulturminner
På befaringer i 2018 og 2019 er det påvist flere røyser nord i/inntil det nye forslaget til adkomstveg
(alt. 1), i delet mellom 64/3 i sør og 64/2. På siste befaring i august 2019 ble det også påvist flere hittil
ukjente røyser i den nordvendte lia rett nord for tomta. Røysene antas ut fra form og beliggenhet å
være førreformatoriske og dermed automatisk fredete. Røysene ligger om lag 7 meter nord for den
omsøkt tomta, men arealet mellom tomta og røysene virker være dyrket tidligere, slik at lokaliteten
foreløpig er avgrenset ut fra LIDAR/flybilder (ut fra flybilder over området, har ikke jordet vært
dyrket etter ca. 1940, for området har vært beplantet med skog siden minst siden 1966). Utenom de
omtalte røysene er det svært lite stein å se i overflaten, sammenlignet med hva som ligger på toppen
av høyden og andre steder i nærheten. Lokaliteten er lagt inn i Askeladden og har fått id. 262482. Det
er behov for ny befaring og undersøkelser for å endelig avgrense lokaliteten. Grunneier har de senere
år dyrket opp/ryddet store arealer på høyden øst for tomta, og det er fjernet store mengder med
stein. Trolig har det vært spor etter tidlig dyrking i et større område, mens det nå ligger noen få,
bevarte spredte røyser igjen, som spor etter de fossile åkrene (påvist i forbindelse med befaring av
nydyrkningsfelt på samme eiendom, lengre øst høsten 2018/2019, som vil bli lagt inn i Askeladden,
se egen rapport).

Store deler av den planlagte adkomstvegen (alt. 1) har potensial for automatisk fredete
kulturminner. Legges vegen nord for delet vil den berøre en gammel åkerkant med flere
rydningsrøyser med uviss alder og et område med høyt potensial for fornminner som ikke er kjent.
Legges den sør for delet, vil den berøre dyrkamark og et område med høyt potensial for kulturminner
som ikke er kjent/synlig over markoverflaten. Det vil derfor uansett være behov for å registrere
vegtraseen, både en mer detaljert registrering av røysene som ligger langs jordet og bruk av
maskinell søkesjakting før tiltaket eventuelt kan iverksettes. Dersom det blir påvist automatisk
fredete kulturminner, må forholdet til disse avklares før tiltaket kan iverksettes.

Som det framgår av kartet, går det en eldre gutu fra tunet og over den omsøkt tomta og videre
vestover. Gutua er merket som turveg. Denne var i forrige søknad tenkt som adkomstveg (alt. 2
over). Dersom vegen skal benyttes, må den breddes noe. På flybilder fra 1966 kan man se at traseen
til gutua er litt endret forbi tomta, se figur 2. Det er også antydning til det som kan ha vært en eldre
gutu, som går fra tunet og nordøstover, over dagens jorde, se kart over.
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Figur 3En av røysene på den nyregistrerte lokaliteten id. 262482, som ligger i plantefelteti nordenden av tomta. Er trolig en
rydnings-eller gravrøys fra førreformatorisk tid. Røysa ligger om lag 7-10 meter fra tomtegrensa.

Kilder
Sandodden, Irene Skauen (2008); Befaringsrapport, fradeling av tomt på 64/3, Øfstås østre, Vestre
Toten. Upublisert rapport i Oppland fylkeskommunes arkiv dok nr 201804901-3.
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Vestre Toten kommune - Dispensasjon - Fradeling av boligtomt gbnr 64/3 - 
Uttalelse 

Viser til oversending med høring av dispensasjonssak angående fradeling av boligtomt på Gnr/bnr 
64/3 i Vestre Toten kommune. Vi viser også til vår uttalelse av 11. juni 2018 da saken tidligere har 
vært på høring. Nå har kommunen mottatt en revidert søknad om fradeling av tomt og sendt denne 
på ny høring. Vi er kjent med at fylkeskommunen har fått utsatt frist til 31. august og vi gir derfor 
også en uttalelse nå.  
 
Fylkesmannens merknader til omsøkt fradeling 
Hensyn til landbruk 
I vår uttalelse til forrige høring la Fylkesmannen vekt på hensynet til landbruksdrift og jordvern. 
Fylkesmannen mener i hovedsak våre tidligere vurderinger fortatt er gjeldene etter den reviderte 
søknaden om fradeling. Nye opplysninger tilsier at det er vanskelig dyrkbart der tomten er foreslått 
plassert. Plasseringen av tomten må imidlertid ses i sammenheng med de eksisterende dyrkede 
områdene sør for omsøkt tomt.  I tillegg er trolig områder nord for omsøkt tomt gode dyrkbare 
arealer.  
 
Hensyn til friluftsliv 
Tomten er plassert slik at den, ifølge kart, kommer i konflikt med merkede turstier. Dette kunne 
muligens la seg løse gjennom å flytte tomten noe. Fylkesmannen mener likevel dette taler for at det 
ikke bør fradeles en tomt i dette området. 
 
Hensyn til Naturmangfold 
Tomten ligger innenfor område avsatt i kommuneplanens arealdel til bevaring naturmiljø. Tomten 
ligger innenfor nedbørsfelt til Steffensrudtjernet som er en kalksjø og en utvalgt naturtype. Dette er 
et annet hensyn som taler for at søknad om fradeling av tomt ikke bør innvilges. 
 
Hensyn til landskap   
Foreslått tomt ligger på en høyde i et område som i kommunen er kartlagt som et viktig landskap.  
Fradeling av en boligtomt som ligger på et høydedrag i et slikt landskap mener Fylkesmannen ikke 
kan gjøres uten at det gjøres nærmer vurderinger av fjern- og nærvirkninger. Ut ifra de foreløpige 
vurderinger i kommunens saksbehandling vil Fylkesmannen fraråde at det gis dispensasjon til 
fradeling av tomt. 
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Presedens 
Dersom kommunen gir dispensasjon i denne saken mener Fylkesmannen at dette vil gi en uheldig 
presedens i forhold til de tidligere omtalte hensyn. 
 
Konklusjon  
Ut fra hensynet til landskap, jordvern, naturmangfold og friluftsliv fraråder Fylkesmannen at det blir 
gitt dispensasjon til fradeling av omsøkt tomt. Fylkesmannen ber om å få tilsendt kommunens 
vedtak så snart dette foreligger. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Øyvind Gotehus (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Philip Mellison 
rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER 

 
 



Fra: Kristiansen Astrid <astrid.kristiansen@vegvesen.no> 

Sendt: 2019-07-05 

Til 

Kopi til: Fylkesmannen i Innlandet <fminpost@fylkesmannen.no>; 

postmottak@oppland.org <postmottak@oppland.org> 

Emne: Ref: 17/3748-40  HØRING - REVIDERT SØKNAD OM  DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT FRA GNR. 64 BNR 3 I VEST 

 

Statens vegvesen har ikke merknader til søknad om dispensasjon for å dele 

fra en tomt, men gjør oppmerksom på at dersom/når tomten er delt fra og 

har fått eget gårds- og bruksnummer, må det søkes om endret bruk av 

avkjørsel fra fylkesvegen. Søknaden kan gjøres elektronisk fra Statens 

vegvesens hjemmeside vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-

veien<https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien>. 

 

 

Med hilsen 

Astrid Kristiansen 

 

Statens vegvesen, Vegavdeling Oppland, Plan og trafikk Oppland 

Besøksadresse: Industrigata 1, LILLEHAMMER 

Mobil: +47 97197063 epost: astrid.kristiansen@vegvesen.no 

www.vegvesen.no epost: firmapost-ost@vegvesen.no 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Anders Kvaløy Olsen Arkiv: GNR 87/4  

Arkivsaksnr.: 18/1143    

 
 
BOPLIKT - SINNERUD - BØRSVOLLVEGEN 300  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1,2,9,9a og 11 samt gjeldende 
delegasjonsbestemmelser, gir Utvalg for teknisk drift og plansaker konsesjon og 
utsatt boplikt fram til 1.9.2020 for eier Nils Sinnerud på Sinnerud gård, Børsvollvegen 
300, gnr 87 , bnr 4 i Vestre Toten kommune.  
 
Det pålegges et gebyr på kroner 2000 for behandling av konsesjonssak jf. Vedtak om 
gebyr i kommunestyre den 23.02.2012.  
 

 

Trykte vedlegg:  

1. Søknad om konsesjon, datert 12.9.2019 
2. Kart over eiendommen.  
3. Oversiktskart over eiendommen. 
 
Fakta: 
I brev fra kommunen datert 10.4.2018 ble eier Nils Sinnerud gjort kjent med 
kommunens rolle og myndighet i oppfølging av brudd på lovbestemt boplikt ihht 
konsesjonsloven. Eier ble bedt om å komme med merknader til saken.  
 
Den 16.4.2018 tok Sinnerud kontakt med kommunen og Sinnerud fikk presisert at 
selv om hans personlige boplikt var innfridd så påhviler det fortsatt en boplikt på 
gården. Den skal ikke stå ubebodd. Sinnerud ville vurdere om han skulle sette i stand 
bolig til utlån eller om gården skulle selges. Han har senere i møte med 
saksbehandler uttrykt ønsker om å beholde gården i familien slik at et av barnebarna 
kan overta. Han ønsker å sette i stand huset til utlån, samt seksjonere ut en del av 
huset til egen disponering.  
 
Kommunen fulgte opp saken med administrativt vedtak den 8.8.2019, hvor 
kommunen pålegger eier om å søke konsesjon for utsatt boplikt.  
 
Kommunen mottok søknad om konsesjon den 18.9.2019. 
 
Eiendom:  
Søknaden gjelder gården Sinnerud Børsvollvegen 300 gnr 87, bnr 4 i Vestre Toten 
kommune. Eiendommen er på 172,5 dekar med følgende arealfordeling: 
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Beliggenhet:  
På vestre side av Børsvollvegen 
 
Bebyggelse:  
Eiendommen er bebygd med enebolig/våningshus samt driftsbygning med båsfjøs. 
 

 
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. Om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erverver anses skikket til å drive eiendommen  
4. 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 
momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen 
tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling  
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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: 
Boplikten er en viktig del av strukturvernet i landbruket slik vi kjenner det i dag. 
Plikten sørger for at det er liv på bygda og at jord fordeles på flere hender ved at den 
hindrer jordoppkjøp for passivt eierskap.  
Det har vært uttalt praksis å ta hensyn til søkers livssituasjon ved å gi utsettelse på 
den personlige boplikten der det er konkrete planer om å tilflytte gården etter hvert. 
Det har også vært praksis å tilrettelegge for eiers ønsker om å kunne beholde gården 
i slekta. Eier har konkrete planer om å klargjøre gården for utleie.  Istandsettingen vil 
ta litt tid etter å ha stått ubebodd over flere år. Det er ikke urimelig at eier får et år på 
seg til å få dette på plass. 
 
Vedtak:  

Rådmannen anbefaler at Vestre Toten kommune gir konsesjon og utsatt boplikt fram 
til 1.10.2020 for eier Nils Sinnerud på Sinnerud gård, Børsvollvegen 300, gnr 87 , bnr 
4 i Vestre Toten kommune. 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Eirik Røstadsand 
 plansjef 
 

 



Målestokk 1: 3000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 18.09.2019 14:40
Eiendomsdata verifisert: 18.09.2019 14:40

GÅRDSKART 0529-87/4/0

87/4/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=
5
6
w

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

146.1
0.0
0.0

16.7
3.1
6.6
0.0

172.5

146.1

172.5

16.7

9.7
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for

eiendommen man har søkt på. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

Driftssenterpunkt



Målestokk 1: 20000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 18.09.2019 15:05
Eiendomsdata verifisert: 18.09.2019 14:40

GÅRDSKART 0529-87/4/0

87/4/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=
5
6
w

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

146.1
0.0
0.0

16.7
3.1
6.6
0.0

172.5

146.1

172.5

16.7

9.7
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for

eiendommen man har søkt på. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

Driftssenterpunkt



 

Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Anders Kvaløy Olsen Arkiv: GNR 164/1  

Arkivsaksnr.: 19/2203    

 
 
BOPLIKT - EINASTRANDA 508 OG 510  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1,2,9,9a og 11 samt gjeldende 
delegasjonsbestemmelser, gir Utvalg for teknisk drift og plansaker Sigmund 
Stikbakke konsesjon og to års utsatt boplikt ved Grefsrud Søndre, Einastranda 508 
og 510, gnr 164, bnr 1  i Vestre Toten kommune.  
 
Det pålegges et gebyr på kroner 2000 for behandling av konsesjonssak jf. Vedtak om 
gebyr i kommunestyre den 23.02.2012.  

 

 

Trykte vedlegg:  
1. Søknad om konsesjon, datert 22.8.2018 
2. Kart over eiendommen.  
3. Oversiktskart over eiendommen. 
 
Fakta: 

Sigmund Stikbakke søkte og fikk konsesjon for erverv av Grefsrud Søndre den 
10.09.2018. Etter dette har han pusset opp husene på gården. Et av husene er 
klargjort og leies ut i dag. Gården er bebodd. Stikbakke har søkt om å få legge om 
vegen, da den er veldig bratt. Han ønsker å få utført dette arbeidet samt noe mer 
utbedring av husene før han flytter inn og har derfor søkt om utsettelse av sin 
personlige boplikt.  
 
Eiendom:  
Søknaden gjelder Grefsrud Søndre, Einastranda 508 og 510, gnr 164, bnr 1  i Vestre 
Toten kommune.  Totalarealet for eiendommen er 396,4 dekar ifølge gardskart.no og 
består av følgende arealtall: 
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Beliggenhet:  
Eiendommen ligger på vestsiden av Einafjorden, midtveis og på øvresiden av 
Einastranda og er den sydligste av Grefsrudgårdenen. 
 
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. Om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erverver anses skikket til å drive eiendommen  
4. 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 
momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen 
tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling  
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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: 
Boplikten er en viktig del av strukturvernet i landbruket slik vi kjenner det i dag. 
Plikten sørger for at det er liv på bygda og at jord fordeles på flere hender ved at den 
hindrer jordoppkjøp for passivt eierskap.  
Det har vært uttalt praksis å ta hensyn til søkers livssituasjon ved å gi utsettelse på 
den personlige boplikten der det er konkrete planer om å tilflytte gården etter hvert. 
Eier har tatt synbare grep på både driftsbygninger og våningshus, med drenering 
rundt husene og maling og reparasjon av låven. Det er tydelig at han ønsker å 
bosette seg her. Kommunen har gitt godkjenning til omlegging av gårdsvegen og 
dette er en stor jobb som vil ta tid i tillegg til å ferdigstille huset for innflytting.   
Det er ikke urimelig at eier får to år på seg til å få dette på plass. 
 
 
Vedtak:  

Rådmannen anbefaler at Vestre Toten kommune innvilger to års utsatt personlig 
boplikt til Sigmund Stikbakke ved Grefsrud Søndre, Einastranda 508 og 510, gnr 164, 
bnr 1  i Vestre Toten kommune.  
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Eirik Røstadsand 
 plansjef 
 

 











Målestokk 1: 5000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 28.08.2018 13:10
Eiendomsdata hentet: 28.06.2018 21:39

GÅRDSKART 0529-164/1/0

164/1/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 13 klasser

=
5
6
S
H
M
L
i
1

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Skog av særs høg bonitet
Skog av høy bonitet
Skog av middels bonitet
Skog av lav bonitet
Uproduktiv skog
Myr
Åpen jorddekt fastmark
Åpen grunnlendt fastmark
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

55.8
0.0

11.9
0.0
5.7

105.8
171.4

29.5
7.4
4.3
0.0
4.6
0.0

396.4

67.7

312.4

11.7

4.6
396.4

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for

eiendommen man har søkt på. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

Driftssenterpunkt



Målestokk 1: 25000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 28.08.2018 13:12
Eiendomsdata hentet: 28.06.2018 21:39

GÅRDSKART 0529-164/1/0

164/1/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 13 klasser

=
5
6
S
H
M
L
i
1

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Skog av særs høg bonitet
Skog av høy bonitet
Skog av middels bonitet
Skog av lav bonitet
Uproduktiv skog
Myr
Åpen jorddekt fastmark
Åpen grunnlendt fastmark
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

55.8
0.0

11.9
0.0
5.7

105.8
171.4

29.5
7.4
4.3
0.0
4.6
0.0

396.4

67.7

312.4

11.7

4.6
396.4

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for

eiendommen man har søkt på. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

Driftssenterpunkt



 

Vestre Toten kommune 
 

 

  19/2112   

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Anders Kvaløy Olsen Arkiv: GNR 145/6  

Arkivsaksnr.: 19/2112    

 
 
KONSESJON - BLÅVARPGUTUA 41, EINA  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1, 2, 9, 9a og 11 samt gjeldende 
delegeringsbestemmelser, gir Utvalg for teknisk drift og plansaker konsesjon til Per 
Olav Ødegård for erverv av eiendommen Blåvarp, Blåvarpsgutua 41, gnr 145, bnr 6 i 
Vestre Toten kommune.  
 
Det gis fritak for personlig boplikt så lenge Per Olav Ødegård personlig driver jorda 
på begge gårdene. Når Per Olav Ødegård avslutter egen aktiv jordbruksdrift må 
gården tilflyttes av eier eller selges. 
 
Det pålegges et gebyr på kroner 5000 for behandling av konsesjonssak jf. Vedtak om 
gebyr i kommunestyre den 23.2.2012.  
 

Trykte vedlegg:  
1. Søknad om konsesjon, datert 3.9.2019 
2. Kjøpekontrakt datert 6.9.2019 mellom selger Berit Tandsæther (Paul Martinus 
Blåvarps bo) og kjøper Per Olav Ødegård.  
5. Kart over eiendommen.  
6. Oversiktskart over eiendommen. 
 
Fakta: 

Eiendom: Søknaden gjelder erverv av Blåvarpgutua 41, gnr 145 , bnr 6 i Vestre 
Toten kommune. Eiendommen består av totalt 142,9 dekar fordelt på følgende 
arealfordeling: 

 
 
Beliggenhet:  
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Blåvarp ligger øst for RV 4 rett nord for Eina sentrum.  
 
Erverver:  
Per Olav Ødegård søker om konsesjon for erverv av gården. Ødegård bebor og 
driver gården Blien Vestre, gnr/bnr 180/1, Koreavegen 342. Her driver han gras og 
kornproduksjon. Ødegård har drevet jorda på Blåvarp i 13 år og ønsker nå å kjøpe og 
drive jorda videre. 
 
Overdrager:  
Dødsboet etter Paul Martinius Blåvarp ved Berit Tandsæther og Solbjørg Stuve. 
 
Kjøpesum:  
3 350 000,- 
 
Formål:  
Det opplyses i søknaden at formålet med ervervet er å drive jorda videre med gras 
og kornproduksjon, drifte skogen og leie ut bolighus.  
 
Bebyggelse:  
Eiendommen er bebygd med enebolig/våningshus fra 1987 Låve og uthus er av 
ukjent dato.  
 
Verdi (takst):  
Det foreligger ingen takstrapport for eiendommen i søknaden. 
 
 
Lovgrunnlaget: 

Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast 
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og sikre 
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. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erverver anses skikket til å drive eiendommen  
4. 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.  
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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 
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 3 350 000 kroner og vurdering av pris kan unnlates.  
 
Hensynet til bosetting i området:  
Søker opplyser at han ikke har til hensikt å tilflytte gården, men skal leie bort 
gårdshuset. Søker imøtegår dermed ikke den personlige boplikten som gjelder i 5 år 
etter erverv av eiendommen. Spørsmålet om konsesjon bør gis blir derfor en 
vurdering av hvordan kommunen skal forholde seg til kravet om personlig boplikt.  
 
I en vurdering rundt dette er det viktig å forstå formålet med plikten, hva den tjener og 
hvilke konsekvenser det har å ikke forholde seg til den. Reglene om lovbestemt 
boplikt er gitt i konsesjonsloven § 5 annet ledd og er utdypet i Rundskriv m-3 / 2017 
Konsesjon, priskontroll og boplikt.  
 

 Boplikten tar sikte på å ivareta hensynet til bosetting, hensynet til helhetlig 
ressursforvaltning og kulturlandskapet.  

 Lovbestemt boplikt påhviler eieren. Eieren må bosette seg på eiendommen og 
selv bebo eiendommen i minst fem år etter erverv. Etter at den personlige 
boplikten er oppfylt kan eiendommen bebos av andre enn eieren, hvis ikke 
annet vilkår er gitt. 

 
Boplikten er en viktig del av strukturvernet i landbruket slik vi kjenner det i dag. 
Plikten sørger for at det er liv på bygda og at jord fordeles på flere hender ved at den 
hindrer jordoppkjøp for passivt eierskap. At boplikten er personlig sørger for en bedre 
helhetlig ressursforvaltning og ivaretakelse av kulturlandskapet. Erfaringsmessig blir 
en landbrukseiendom som bebos av eieren tatt bedre vare på og vedlikeholdt enn 
hvis den bebos av en leietaker. - Maling og nytt tak kommer raskere på et hus man 
selv eier, tennung og kratt fjernes mer jevnlig rundt en driftsbygning man selv eier 
osv. Samtidig er det ofte forskjell på en leietaker og en eiers tilknytning til drifta på 
gården. Det er positivt for faglig erfaringsutveksling mellom bøndene at gårdene i 
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størst mulig grad bebos av folk med tilknytning til jordbruksdriften. I andre saker om 
boplikt har kommunen lagt seg på en restriktiv linje for å sikre liv på bygda.  
 
At jorda fordeles på flere hender er også positivt i forhold til rekruttering inn i 
jordbruket. Det er kjent for kommunen at til denne gården var det flere unge bønder 
som la inn bud, men som hoppet av i budrunden. Ved å gi fritak for personlig boplikt 
går man glipp av muligheten for at gården overtas av ønskede kjøpegrupper/ungen 
bønder på vei inn i næringa.   
 
Hensynet til en driftsmessig god løsning:  
Bruksrasjonalisering og å effektivisere drifta på en gård kan være formålstjenelig ved 
å slå sammen to gårder og drive dem som en.  I slike tilfeller kan det settes som 
vilkår at tunet på den ene gården deles i fra eller kommunen kan gi fritak for 
personlig boplikt på den ene gården. Avstanden mellom disse gården er 7 km, samt 
at man må kjøre via RV4. Det vil derfor være uhensiktsmessig å slå dem sammen 
som en driftsenhet. Hvis det skal gis konsesjon for dette ervervet må kjøper tilflytte 
gården og bo der sammenhengende i 5 år, eller kommunen kan innvilge et 
driftsavhengig fritak for personlig boplikt.   
 
Vurdering av om de driftsmessige konsekvensene man vil oppstå ved dette ervervet 
må ta utgangspunkt i begge gårdenes ressursgrunnlag. Blåvarp har 105 dekar 
fulldyrka jord, men Blien Vestre har 134 dekar fulldyrka jord og 73 dekar produktiv 
skog. De er 7 km mellom gårdene, samt at trafikken mellom gårdene må ut på RV4. 
Bruksrasjonaliseringen vil gå på å samle maskinparken for to gårder, men kjøring 
mellom gårdene (jordbearbeiding, såing, gjødsling, tresking, pressing av halm). Det 
kan sies at denne kjøringa allerede skjer gjennom jordleieavtalen, men etter salget vil 
kjøringa gå fra midlertidig til permanent. Dette må kunne sies å gi lite optimal 
arrondering og en driftsmessig dårlig løsning.  
 
Det er i kommunen ønskelig med en variert bruksstruktur hvor vi også har plass til 
gårdbrukere som ønsker å drive stort. Det er krevende å drive kornproduksjon på 
134 dekar, men dagens utgifter for traktor og skurtresker og derfor forståelig at søker 
ønsker å kjøpe seg mer areal for å sikre drifta på gården sin. Spørsmålet blir om de 
driftsmessige fordelene som oppnås ved dette ervervet bør veie tyngre enn lang 
kjørevei og hensynet til bosetning.  
 
Driveplikt:  
Ervervet vil ikke til å ha noe å si for driveplikten. Kjøper driver jorda allerede. 
 
Om erververen anses skikket til å drive eiendommen: 
Erverver driver allerede en gård og har lang erfaring med gårdsdrift. Erverver anses 
til å være skikket til å drive eiendommen. 
 
Om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet:  
Erfaringsmessig blir en landbrukseiendom som bebos av eieren tatt bedre vare på og 
det gir en bedre helhetlig ressursforvaltning og ivaretakelse av kulturlandskapet, enn 
hvis den bebos av en leietaker. Ervervet gir ikke de beste forutsetninger for å ivareta 
hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap på en god måte.  
 
Kommunens samlede vurdering 
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Kommunen ønsker å ha respekt for en avtale mellom to parter og det skal være gode 
grunner for å avslå en søknad om konsesjon. De driftsmessige fordeler som kan 
oppnås ved å bruke Blåvarp som tilleggsjord for Blien Vestre vurderes til ikke å veie 
opp for lang kjørevei og hensynet til bosetning. Det er med andre ord ingen optimal 
løsning som oppstår ved dette ervervet. Samtidig vurderes disse to ulempene alene 
til ikke å være store nok til å nekte konsesjon. Kommunen vurderer det som 
uhensiktsmessig å slås sammen gårdene til en driftsenhet på permanent basis.  
 
 
Konklusjon:  
Rådmannen anbefaler at Vestre Toten kommune gir konsesjon til Per Olav Ødegård 
for erverv av eiendommen Blåvarp, Blåvarpsgutua 41, gnr 145, bnr 6 i Vestre Toten 
kommune.  
 
Rådmannen anbefaler at det settes vilkår om at fritak for personlig boplikt gis så 
lenge søker personlig driver jorda på begge gårdene. Når søker avslutter egen aktiv 
jordbruksdrift må gården tilflyttes av eier eller selges. 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Eirik Røstadsand 
 plansjef 
 

 































Målestokk 1: 5000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 12.09.2019 13:40
Eiendomsdata verifisert: 12.09.2019 13:40

GÅRDSKART 0529-145/6/0

145/6/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=
5
6
w

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

105.0
0.0
0.0

23.5
8.9
5.5
0.0

142.9

105.0

142.9

23.5

14.4
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for

eiendommen man har søkt på. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

Driftssenterpunkt
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