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G/BNR 34/1  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR 
GRÅNLIGRUVA  
 
Vedlegg: Søknad om dispensasjon 
 
 
SAMMENDRAG: 
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan for Grånligruva, fra formålene 
«Spesialområde vegetasjonsskjerm» og «Steinbrudd og masseuttak» for å muliggjøre 
oppdyrking av 2 mindre arealer som ligger inntil fulldyrket areal på 
landbrukseiendommen Søndre Fosset. For at planutvalget skal ha hjemmel til å gi 
dispensasjon må fordelene for ved en dispensasjon være større enn ulempene.  Det 
foreslås at dispensasjonen gis. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Eystein Fære Forseth søkte i brev registrert den 21.03.2019 om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Grånligruva, fra formålene «Spesialområde vegetasjonsskjerm» og 
«Steinbrudd og masseuttak» for å muliggjøre oppdyrking av 2 mindre arealer som ligger 
inntil fulldyrket areal på landbrukseiendommen. Hovedformålet med dyrkingen er å øke det 
fulldyrkede arealet på eiendommen, og dermed styrke driftsgrunnlaget på gården. Arealet 
ligger om lag 2 km i luftlinje sør for gardstunet på eiendommen Søre Fosset gnr. 34 bnr. 1 i 
Forset.  
 
Det er 2 parseller som søkes endret; et areal på 3,3 daa og et på 7,6 daa. Ifølge Gardskart 
består parsellen hovedsakelig av skogsmark. Området er noenlunde jevnt, uten helling og 
grenser i nord inntil eksisterende dyrkamark. I nord, nordøst grenser parsellen inntil dyrka 
mark, i vest mot Grånligruva.  
 
I forbindelse med dyrkingen er det tenkt å bruke overskudds- og avdekningsmasser fra gruva, 
samt bark fra Gausdal Bruvoll i dyrkinga. Dette er nødvendig for å utjevne høydeforskjellen i 
terrenget mot eksisterende dyrkamark.  



  
 
 

  
 
 

 

 
  
 
Søknaden har ikke blitt besvart tidligere ut fra en forventning om at kommuneplanens arealdel 
ville svare ut ønsket endring av arealbruken. Beklageligvis tok revisjonsarbeidet mer tid enn 
forutsatt. Planforslaget for revidering av kommuneplanens arealdel har nå vært til 1. gangs 
offentlig ettersyn. I planforslaget er arealene som omsøkes endret til landbruk, foreslått avsatt 
til LNF. Det har ikke kommet merknader til den foreslåtte arealbruksendringen i høringen. 
Det er andre endringer som må gjøres i planforslaget og dermed 2. gangs offentlig ettersyn før 
kommuneplanens arealdel kan vedtas. Tiltaket blir derfor behandlet som en dispensasjon fra 
gjeldende reguleringsplan, sett i sammenheng med ønsket arealbruk som framkommer av 
forslag til kommuneplanens arealdel. 
 
Forholdet til gjeldende planer. 
Reguleringsplan: 
Reguleringsplanen for Grånligruva ble vedtatt 30.11.1994. En liten del av området som 
ønskes dyrket er i planen regulert til «steinbrudd og masseuttak» og øvrig areal til 
«vegetasjonsskjerm».  



  
 
 

  
 
 

 

 

 
  
Kommuneplanens arealdel: 
I forslag til kommuneplanens arealdel 2019 – 2030 foreslås områdene avsatt til LNF. 
  



  
 
 

  
 
 

 

 
 
 
Dispensasjoner omfattes av plan- og bygningslovens § 19-2 
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller om 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det skal legges særlig 
vekt på konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Statlige og 
regionale rammer og mål skal tilleggs vekt, og det bør ikke gis dispensasjon når en direkte 
berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonen. 
 
 
VURDERING: 
 
Uttak av masser og steinknusing er i all hovedsak avsluttet i dette området. Det forekommer 
etter sigende noe restmasser, som det er forutsatt skal tas ut før området klargjøres for 
etterbruk i form av de formål som er vist i forslag til kommuneplanen arealdel.  



  
 
 

  
 
 

 

Vegetasjonsskjermen rundt gruva skal fungere som en skjerm mot støv og støy fra 
anleggsaktiviteten. Siden anleggsaktiviteten etter mange års uttak nå er svært lav ser vi ikke 
noen ulempe i at deler av vegetasjonsskjermen blir omdisponert til landbruksareal. Vi ser også 
av nyere ortofoto at større deler av vegetasjonsskjermen er avskoget.  
Siden endret arealbruk er konsekvensutredet og vurdert i forbindelse forslag til 
kommuneplanens arealdel, vurderer vi det som at saken ikke trenger å sendes på høring. Samt 
fordelene ved at landbrukseiendom i aktiv drift får et jorde med bedre arrondering og styrking 
av driftsgrunnlaget vurderer kommunen at dispensasjonssøknaden kan innvilges. 
 
Biologisk mangfold  
Alle saker som berører biologisk mangfold skal behandles etter naturmangfoldlovens §§ 8-12, 
jf. § 7 i samme lov. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i forhold til sakens karakter og 
risiko for skade.  
Oppslag i Naturbase og Artsdatabanken sine kart viser ingen utrydningstruede arter, 
naturtyper eller andre verdier av betydning for det biologiske mangfoldet innenfor 
dyrkingsområdet. Det er heller ikke lokalkjennskap til dette. Masseuttaket er registret som en 
erstatningsbiotop, og forekomster som dukker opp i massetak, som kløved og sandsvaler er 
registrert. Disse forekomstene blir ikke påvirket av dette tiltaket utenfor massetaket. 
Kommunen mener ut fra dette at kunnskapsgrunnlaget er godt nok. Kommunen vurderer at 
tiltaket ikke vil få nevneverdig betydning for det biologiske mangfoldet i området, og vil 
dermed ikke komme i konflikt med naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
Kulturminner 
Det forutsettes at undersøkelser eter kulturminner ble gjort i forbindelse med vedtak av 
reguleringsplanen. Ved søk i database for kulturminner er det ingen kjente kulturminner i 
nærheten av området som skal dyrkes opp.  
Det tas likevel inn et vilkår i saken: Dersom det i forbindelse med tiltak støtes på automatisk 
fredete kulturminner, skal arbeidet umiddelbart stanses og Kulturminnemyndighetene varsles 
i samsvar med kulturminnelovens § 8. 
 
Landskapsbildet og friluftsliv 
Landskapsbildet vil endres noe etter oppdyrking av arealet og vil bli påvirket i form av at 
skogsområdet blir flatet ut og omgjort til dyrkamark med dertil intensiv drift. Tiltaket ligger i 
et område med jordbruksdrift og vil bli liggende fint til. Inngrepet ventes ikke å få vesentlige 
konsekvenser for kulturlandskapet i området. Det er ikke kjennskap til stier og gamle 
ferdselsveger som vil bli berørt av dyrkinga. Det vurderes at hensynet til friluftslivsinteresser 
ikke blir vesentlig berørt.  



  
 
 

  
 
 

 

Bakkeplanering 
Etter kommunens vurdering er det behov for planering innenfor omsøkt areal og tiltaket skal 
vurderes etter forskrift om begrensning av forurensning. I § 4-2 står det: «Med 
bakkeplanering forstås arbeidet med å gjøre brattlendt eller kupert dyrkbart og tidligere dyrket 
areal skikket for maskinell jordbruksdrift.» I § 4-3 står det videre at nye planeringsfelt må 
være innrettet slik at det ikke oppstår forurensning og alle planeringsfelt skal være utført i 
samsvar med «Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt», 
fastsatt av Landbruksdepartementet. Det er eier og bruker av arealer som skal planeres, som er 
ansvarlig for at bestemmelsene i kapittel 4 med tilhørende retningslinjer følges (Jf. § 4-6, 
Ansvar). Etter at planlagte tiltak er avsluttet bør jordoverflata ha fått en utforming som sikrer 
at overflatevann ledes bort på en slik måte at faren for erosjonsskader blir så liten som mulig. 
 
Vassdragshensyn  
Ifølge nydyrkingsforskriften § 6 stilles det krav om at det skal settes igjen en minimum 6 meter 
bred vegetasjonssone målt ved normal vannføring langs vassdrag med årssikker vannføring.  
NVE uttaler i tilsvarende saker at det skal settes igjen en minimum 6 meter bred naturlig 
vegetasjonssone langs vassdrag, jf. vannressurslovens § 11, også bekker som ikke berøres av 
direkte av tiltaket, slik at kapasiteten i vassdraget opprettholdes. Denne vegetasjonssonen kan 
det ikke graves i, eller på noen annen måte jordarbeides (gjennomgraving for drensgrøfter vil 
være mulig). Vegetasjonssonen kan skjøttes ved tynning.  
 
Det er vannkilder innenfor begge tiltaksområder. Langs den søndre parsellen går det en bekk 
som i dekningskartet for beregnede flomveger i innlands GIS har årssikker vannføring. Det 
settes derfor krav om å sette igjen en minimum 6 meter bred og urørt kantsone på hver side av 
bekken. Anlegg av overgang tillates kun på et sted med en tilpasset lengde slik at 
landbruksmaskiner/redskaper kan passere, maksimalt 6-8 meter. Innenfor den nordre parsellen 
er det tidligere anlagt flere grøfter. Kommunen mener det her vil være mest hensiktsmessig å 
anlegge en åpen kanal i øvre kant av parsellen. Behovet for ytterligere drenering må vurderes 
underveis i dyrkingsarbeidet. 
 
Ved nydyrking er det viktig å vurdere om tiltaket kan føre til eventuelle endringer i 
forbindelse med overflatevannbortleding. Siden begge parseller grenser inntil vannkilder vil 
overflatevannet dermed ha kort veg til vassdrag. Kommunen vurderer endringen fra 
skogsmark til fulldyrket areal som begrenset ved normale nedbørsperioder, og at 
gjennomføringen av tiltaket trolig heller ikke vil ha noen stor effekt ved kraftige 
nedbørsepisoder siden arealet er relativt flatt. 
 
Naturfare  
Søk i NVE sitt aktsomhetsområdekart viser at omsøkt areal ligger innenfor aktsomhetsområde 
for flom i Augga og Jøra. Kommunen er i utgangspunktet restriktive til oppdyrking av slike 



  
 
 

  
 
 

 

arealer, men stiller seg positive i denne saken. Omsøkt areal er relativt flatt og ligger på den 
andre sida av fylkesvegen i forhold til Augga og Jøra. Siden fylkesvegene ligger høyere i 
terrenget enn omsøkt areal vil den bremse både farten og mengden av evt. flomvann som vil 
kunne komme inn på arealet. Men man bør være forsiktig med blottlegging av jord og hindre 
at vann kommer på avveie. Tiltak som kort anleggsperiode, unngå vårpløying, rask tilsåing og 
bruk av flerårige engvekster vil være med å redusere faren for erosjon og massetransport. Da 
vil forhåpentligvis flomvannet renne oppå jordoverflaten uten å grave.  
 
Driftsmessig vurdering  
Kommunen vurderer søkers planer om som fornuftige med tanke på å øke det fulldyrkede 
arealet. Forutsatt at søker tar nødvendige hensyn til at arealet er et aktivt flomareal vil tiltaket 
styrke driftsgrunnlaget på eiendommen Søre Fosset. 
 
Tilleggsopplysninger etter annet regelverk: 
 
Vannressursloven: Søker har et ansvar hvis det oppstår skader på eiendommer, boliger og 
veger mm. på grunn av økt vannføring i nedenforliggende arealer som følge av utført tiltak. 
Ansvar for skade eller ulempe i vassdraget, følger av vannressursloven § 5 og § 47. 
 
Kulturminneloven: Dersom det i forbindelse med tiltak blir funnet automatisk fredete 
kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. Melding 
skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at 
vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og 
eventuelt vilkårene for dette. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og nydyrkingsforskriftens § 4 gis det 
dispensasjon fra reguleringsplanformålene i reguleringsplan for Grånligruva og godkjenning 
til oppdyrking av to parseller jf. kartene i saken. 
 
Godkjenningen gjelder på vilkår: 

 Dyrkingen må skje innenfor avgrensningen gitt i vedlagte kart.  
 Det tillates ikke deponering av stein, stubber og røtter utenfor godkjent område for 

deponi.  
 Kommunen tillater en oppfylling på inntil 2200 m3 med jordforbedringsmiddel og 

maksimalt 20 cm høyde på arealet. 



  
 
 

  
 
 

 

 Det skal settes igjen en minimum 6 meter bred og urørt vegetasjonssone på hver side 
av bekken som går langs den søndre parsellen, jf. Forskrift om nydyrking § 6, som 
ikke berøres av tiltaket. Denne vegetasjonssonen kan det ikke graves i, eller på noen 
annen måte jordarbeides (gjennomgraving for drensgrøfter vil være mulig). 
Vegetasjonssonen kan skjøttes ved tynning.  

 Lukking av bekk tillates kun på et sted med en tilpasset lengde slik at 
landbruksmaskiner/redskaper kan passere, maksimalt 6-8 meter. 

 Det forutsettes at omsøkte tiltak gjennomføres i samsvar med «Tekniske retningslinjer 
for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt» fastsatt av Landbruksdepartementet, 
med unntak av følgende krav under punkt 4-2: Utarbeidelse av tverrprofiler, 
beskrivelse og kostnadsoverslag.  

 Etter at planlagte tiltak er avsluttet bør jordoverflata ha fått en utforming som sikrer at 
overflatevann ledes bort på en slik måte at faren for erosjonsskader blir så liten som 
mulig.  

 Dyrkingen skal gjennomføres på en slik måte at vannveier ikke tar nye løp som følge 
av tiltaket eller samler opp mengder med vann på nedenforliggende arealer. 

 For å redusere faren for erosjon og massetransport skal følgende tiltak gjennomføres: 
kort anleggsperiode, unngå vårpløying, rask tilsåing og bruk av flerårige engvekster. 

 Dersom dyrkingen ikke er igangsatt innen 3 år etter at godkjenningen er gitt, faller 
tillatelsen bort. Tiltaket må ferdigstilles innen 5 år.  

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

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


