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KLAGE PÅ VEDTAK - DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE  
 
Vedlegg:  Klage med vedlegg fra Arne og Jon Sivert Engeland, datert 04.10.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Vedlegg med diverse bilder og kart, journalpost 19/999- 50 til -53, samt dok nr. -55. I hovedsak 
omhandler disse dokumentene røyser som ligger utenfor planområdet. 
Særutskrift sak 54/2020, detaljreguleringsplan Fjerdumskogen boligfelt. 
 
SAMMENDRAG: 
Kommunedirektøren vurderer at klagen på at de innspillene grunneier har kommet med ikke har 
blitt tatt godt nok hensyn til, samt at reguleringsprosessen bærer preg av lite informasjon og dårlig 
involvering av grunneier, ikke medfører riktighet. Grunneier har hatt mulighet til å påvirke 
planforslaget helt fram til vedtak av planen. Det er tilstrebet å omdisponere så lite som mulig av 
beitearealet i detaljreguleringsplanen. Kommunedirektøren innstiller på at klagen ikke bør tas til 
følge. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Planvedtak: Detaljreguleringsplan for Fjerdumskogen boligområde ble vedtatt av kommunestyret 
den 27.08.2020 i sak 54/2020.  
 
Melding om vedtak ble kunngjort for alle sakens berørte parter i brev datert 01.09.2020 og kunngjort 
i Gudbrandsdølen Dagningen den 15.09.2020, med klagefrist 06.10.2020.  
 
Klagen: 
Det foreligger skriftlig klage på vedtaket fra Arne og Jon Sivert Engeland som eier og framtidig eier av 
gnr. 226 bnr. 1 «Engeland», Engeland er grunneier på en mindre del av detaljreguleringsplanen. 
Klagen er datert 04.10.2020 og journalført med sak.dok.nr. 19/999-49 til 54 registrert hos kommunen 
06.10.2020. Engeland har kommet med tilleggsopplysninger til klagen sak.dok.nr. 19/999-55, etter 
henvendelse fra kommunen. Klagen med klargjøringer er dermed fremsatt innen fristen, jf. fvl. § 29 
første ledd.  
 
Klagen fra Engeland oppsummeres slik: 
Innspillene vi har kommet med har ikke blitt tatt godt nok hensyn til. Reguleringsprosessen bærer 
preg av lite informasjon og dårlig involvering av grunneier. 
 
Vegarealet er regulert på et innmarksbeite som er høgst nødvendig å ha for gardsdrifta. Vi har per i 
dag for lite innmarksbeite, selv om det aller meste av besetningen går på utmarksbeite tre måneder i 



  
 
 

  
 
 

 

året. Vi har ikke noe beite å miste til utbygging, selv om det blir snakk om mindre arealer. Det finnes 
ikke aktuelle arealer til makeskifte. Ny driftsbygning er under oppføring nå og oppgradering av beiter 
står for tur de kommende årene. 
Beitebasert storfekjøtt- og livdyrproduksjon er bærekraftig ressursutnytting. Beitemark binder mye 
karbon i jorda og har ofte høgt biologisk mangfold. Det er viktig å ta hensyn til i dagens samfunn. 
 
Noe av beitet er i arealresurskartet (AR5) registrert som skog. AR5-kartet er altså feil. Vi regner med 
det er vurdert som mer greit å regulere ved der det er skog og ikke beite. Det er viktig at beslutninger 
tas på grunnlag av de faktiske forhold. Bilder av beitet er vedlagt. 
 
Med tanke på framtidig ny adkomstveg til gnr. 226 bnr. 2 «Granbakken» kommer denne også i 
konflikt med kulturminner. Det er rydningsrøyser og steinmurer, som ikke er kartfestet, i skissert 
trase. Disse er freda om de ikke bevises at de er yngre enn fra 1537. 
 
Det er urimelig at gnr. 226 bnr. 1 «Engeland» skal miste beiteareal på grunn av at naboeiendommen 
er kupert. Der bør vegen bygges hvis grunneier er enig. Hvis eiendommen er uegna bør det ikke 
bygges noen veg.  
 
PLANPROSESSER OG MEDVIRKNING: 
 
Områdeplan for Segalstad bru ble vedtatt av kommunestyret den 29.11.2018, i sak 66/18. 
Områdeplanen ble vedtatt etter en lang og omfattende prosess. Våre notater viser at grunneier har 
medvirket i planprosessen:  
 16.03.2015: Informasjonsmøte om planarbeidet for alle grunneiere, etter skriftlig invitasjon. Arne 

Engeland deltar.   
 19.03.2015: Åpent møte om planarbeidet på kommunehuset – ca. 70 deltakere.  
 08.02.2017: Møte med berørte grunneiere. Orientering og drøfting om planforslag. Engeland 

deltar.  
 05.05.2017: Planutvalget vedtar å legge planen ut til offentlig ettersyn (1. gangs behandling). 

Brev sendes alle grunneiere og annonseres i GD. Uttalefrist 01.09.2017. 
 I planforslaget er det avsatt areal tilhørende Engeland til boligformål, av dette er 19 dekar 

registrert som overflatedyrka og 11 dekar innmarksbeite.  
 03.07.2017: Kommunen mottar søknad fra Arne Engeland om oppdyrking av areal som er 

foreslått til boligområde. Det framgår ikke at det er uttalelse til planforslag som er på høring.  
29.08.2017: Uttalelse fra Engeland med sterk motstand mot planene på sin eiendom.  

 21.09.2017: Innsigelse fra Fylkesmannen i Oppland mot deler av boligområdet på Engeland. 
 14.01.2018: Møte mellom kommunen og Arne Engeland/Anne Ørslien. Drøfting om revidert 

planforslag, avvente areal til konsentrert bebyggelse. 
 05.03.2018: Møte mellom kommunen og Arne Engeland/Anne Ørslien med orientering om 

arbeidet med revidert forslag. Vesentlig mindre areal blir berørt, en søker å unngå dyrka mark og 
en mindre del av det arealet Engeland har søkt om oppdyrking av til beite blir berørt. Grunneier 
bes gi tilbakemelding med synspunkter på det nye forslaget. Slik tilbakemelding er ikke mottatt.  

 08.06.2018: Planutvalget vedtar å sende revidert planforslag ut til nytt offentlig ettersyn (2. 
gangs offentlig ettersyn). I vedlegg til saken er uttalelse fra Engeland 29.08.2017 omtalt slik: 



  
 
 

  
 
 

 

Sammendrag av uttalelse fra Arne Engeland 
(30.08.2017 – dok. 134):  
Protesterer på det sterkeste på at det er 
avsatt et areal til boligtomter på ca. 80-100 
daa av Engeland sin grunn. Dagens drift er 
kjøttproduksjon på 40-50 ammekyr med fullt 
påsett, og de har for liten grasproduksjon. 
Hamninga er helt nødvendig med dagens 
driftsopplegg. De er i ferd med å bygge opp 
igjen driftsbygninger og bolighus. En sønn 
skal overta om få år, og det er grunnlag for 1-
2 personer på fulltid. De har planer for nytt 
fjøs og dyrking av et større areal, inkludert 
foreslått boligareal. Dette må legges på is 
ved boligbygging som foreslått.  
 
De stiller spørsmål om bokvaliteten – 
østvendt område, grense til landbruksareal 
med møkklukt og store beitedyr, 
industriområde nær inntil.  
Han viser til nasjonal jordvernstrategi og at 
sentrum bør fortettes. Det er andre områder 
som er vel så sentrale – nordover fra 
Segalstad Bru mot Fjerdum skole og 
barnehage.  
Skogteiger rett nedenfor ligger fint til.  

Kommunens kommentar:  
 
Vi har stor forståelse for at de ikke ønsker 
boligbygging på egne beitearealer etter som 
de ønsker å bygge opp et levekraftig 
gardsbruk for neste generasjon. Alternative 
områder nordover fra Segalstad Bru synes 
enda mer kontroversielle med hensyn til 
jordvern. Et område i Segalstadbaklia er også 
vurdert, også der vil en etter hvert komme i 
konflikt med jordvern og det er lengre og 
dårligere skoleveg. Det vurderes å bruke mer 
av skogteigen mot Fjerdumsmoen og 
redusere arealforbruket på Engeland. 

 
 Endring vedr. Engeland i nytt planforslag:  

Planbeskrivelsen s. 15 pkt. 4: «Atkomstvegen til BK-10 og Granbakken 226/2 er endra. Dette 
etter forslag fra grunneier (Engeland), og det er drøfta med fylkesmannen.» 
Ellers er frittliggende eneboligområde flytta østover og er i hovedsak utenom eiendommen 
Engeland. I følge arealregnskapet er avgangen fra Engeland 1,7 dekar beite og 36,3 dekar skog.  
 

 03.09.2018: Uttalelse fra Arne Engeland med merknader til planforslaget. I vedlegg til saka ved 
endelig behandling er uttalelsen referert og kommentert slik:  

Arne Engeland (03.09.2018 - dok. 41):  
De viser til tidligere innvendinger og møte som 
har vært. De registrerer at det er gjort 
endringer på vegtraseer som berører dagens 
jordbruksareal. De foreslår at veg langs 
eiendomsgrense ikke skal berøre 
jordbruksareal på 226/1 Engeland.  
 
Vegtrase til Granbakken er endra med en stor 
sving inn på dyrka mark/beite. De legger ved 
kartskisse med konkret forslag til vegtrase. De 

Kommunens kommentar: Vegen mot nordvest 
i boligområdet går stort sett i grensa mellom 
Engeland og Steine. Det er noe vanskelig 
terreng for å få god vegtrase med 
tilfredsstillende stigning. Dette må avklares 
ved detaljprosjektering og detaljregulering.  
 
Foreslått vegtrase opp til Granbakken er alt for 
bratt slik Engeland har skissert. I samarbeid 
med grunneier og fylkesmannen har 
Vegkonsulent laga nytt forslag til atkomstveg 



  
 
 

  
 
 

 

ønsker å utvikle nytt boligområde på egen 
eiendom i samråd med kommunen.  

til Granbakken. Dette blir ei klar avgrensing 
mot jordbruksarealet, og den ivaretar bedre 
hensynet til god utnytting av det bratte 
terrenget til boligformål.  

 Kulturminner er kartlagt i flere omganger i løpet av arbeidet med områdereguleringa. Ved 2. 
gangs høring leverte kulturarvenheten i fylkeskommunen sitt endelige svar og rapport. Det gis 
dispensasjon til inngrep i kulturminnene under forutsetning av at disse undersøkes arkeologisk 
før tiltak iverksettes.  

 Kommunestyret gjorde endelig vedtak av planen den 29.11.2018, sak 66/18. Vedtaket er 
annonsert, og de berørte direkte tilskrevet med klagefrist 13.01.2019. 

 
Engeland har ikke klaga på vedtaket om godkjenning av områderegulering Segalstad Bru. 
 
I reguleringsbestemmelsene til områdeplanen er det stilt krav om detaljreguleringsplan for det nye 
området til frittliggende boligbebyggelse.  
 
Detaljregulering av Fjerdumskogen boligfelt ble vedtatt etter en ordinær planprosess. Våre notater 
viser at grunneier har medvirket i planprosessen: 
 Brev fra konsulent til grunneiere den 27.03.2019 om oppstart av planarbeidet. Brevet er sendt 

Arne Engeland – frist for innspill 03.05.2019. Oppstart ble annonsert i GD den 30.03.2019. 
 E-post fra Arne Engeland til konsulenten den 02.05.2019 om at det er feil planavgrensing for ny 

reguleringsplan på sin eiendom 226/1. Kommunen viser i sitt svar den 08.05.2020 til at 
plangrensa er satt litt vid for å være sikker på å ha med tilstrekkelig areal til vegskråninger o.l., og 
at endelig plangrense blir fastsatt når detaljplanen er klar for endelig vedtak. Han fikk samtidig 
tilsendt nytt kart, da det som var utsendt sammen med varsling om oppstart var vanskelig å lese.  

 Planbeskrivelse datert 16.01.2020 til 1. gangs behandling. Kap. 6 Innkomne innspill er følgende 
referert fra Arne Engeland 02.15.2019 (side 31): «Uttrykker at det er lagt inn feil plangrense i 
kartet.», med slik kommentar: Dette ble fulgt opp av kommunen tidlig i prosessen. (jf. pkt. over.) 

 Kulturminner i planbeskrivelsen (s. 17) : Det er lokalisert 8 kulturminner i eller i nær tilknytning til 
planområdet. Dette er kullgroper og rydningsrøyser. 5 av de som ligger innenfor planområdet er 
automatisk freda (kullgroper).  
Kommentar: Ingen av de automatisk freda kulturminnene innenfor planområdet ligger innenfor 
Engelands eiendom.  

 03.09.2019: Riksantikvaren bekrefter at de arkeologiske utgravingene  er gjennomført, og det 
omsøkte området er klargjort for anleggsvirksomhet.  

 Planutvalget 07.02.2020 sak 4/20: Vedtak om å legge planforslaget ut til offentlig 
ettersyn/høring. 
Sendt på offentlig ettersyn og høring den 10.02.2020, med uttalefrist 25. 03.2020. Annonsert i 
GD. Brev sendt direkte til Arne Engeland.  

 Ingen uttalelse fra Arne Engeland ved offentlig ettersyn.  



  
 
 

  
 
 

 

 Sak til 2. gangs behandling i planutvalget den 05.06.2020. Planutvalget var på befaring før 
behandlinga. Kommunestyret gjorde endelig vedtak den 27.08.2020 sak 54/20. 

 Brev om endelig vedtak i kommunestyret ble sendt ut den 02.09.2020 med frist for klage 
06.10.2020. Brev ble sendt direkte til Arne Engeland, samt annonsert i GD. 

 
VURDERING: 
Regleringsprosess med lite informasjon og dårlig involvering av grunneier: De grunnleggende 
beslutninger om arealbruk ble gjort gjennom områderegulering Segalstad Bru. Der var det en 
omfattende prosess. Kommunen hadde flere møter med berørte grunneiere der Engeland deltok, 
samt egne møter med Engeland. Det ble gjort relativt store endringer fra 1. til 2. gangs høring, noe 
som medførte at mesteparten av Engelands areal ble fjerna som utbyggingsområde. 
Detaljreguleringa har hatt mindre omfattende medvirkning, etter som arealbruken er bestemt på 
forhånd. De ordinære kravene er tilfredsstilt, og Engeland har vært direkte tilskrevet ved oppstart, 
høring og melding om vedtak. Han hadde ikke merknad ved offentlig ettersyn.  

Vegareal beslaglegger innmarksareal og er bare til 4 boligtomter: I kommuneplanens arealdel som er 
under behandling nå, ligger det inne et framtidig område (B07) til boligbebyggelse på nordsiden av 
reguleringsplanen. Det er tenkt at den regulerte vegen i detaljreguleringsplan for Fjerdumskogen skal 
videreføres fram til dette området i framtida.   

Beslag av areal i denne delen av planen (vest for den streken der Engeland ikke ønsker utbygging) er 
mindre enn i områdeplanen. Plankonsulenten har beregna arealet til 2,9 dekar (registrert som 580 
m2 beite i AR5 og resten skog), mens det var 5,3 i vedtatt områdereguleringsplan. 

Kulturminner: Oppland fylkeskommune ved Kulturarvenheten gjennomførte våren 2016 
overflatebefaring av ikke tidligere registrerte områder. Befaringen omfattet også områdene Engeland 
viser til. Alle registrerte kulturminner som blir berørt av utbygging ble i 2019 undersøkt/utgravd av 
arkeologer og frigitt av Riksantikvaren. Kulturminnene som Engeland viser til på sin eiendom er ikke 
registrert som automatisk freda. I tillegg ligger de utenfor planområdet og blir ikke berørt av 
detaljregulering for Fjerdumskogen boligområde.  

 
KONKLUSJON: 
Kommunedirektøren vurderer at klagen på at de innspillene grunneier har kommet med ikke har blitt 
tatt godt nok hensyn til, samt at reguleringsprosessen bærer preg av lite informasjon og dårlig 
involvering av grunneier, ikke medfører riktighet. Grunneier har hatt mulighet til å påvirke 
planforslaget helt fram til vedtak av planen. Det er tilstrebet å omdisponere så lite som mulig av 
beitearealet i detaljreguleringsplanen. Kommunedirektøren innstiller på at klagen ikke bør tas til 
følge. 
  



  
 
 

  
 
 

 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
1. Jfr. saksutredningen tas foreliggende klage datert 04.10.2020 fra Arne og Jon Sivert Engeland 

ikke til følge. 
2. Planutvalget opprettholder vedtak av Reguleringsplan for Fjerdumskogen boligområde, 

planID 201901, vedtatt 27.08.2020. 
3. Klagen sendes Fylkesmannen i Innlandet til endelig avgjørelse. 

 

 Planutvalget behandlet saken, saksnr. 78/20 den 27.11.2020.  
 
Behandling:  
Einar Einstad (Sp) fremmet følgende endrings-forslag:  
«Saken utsettes for befaring.»  
 
Votering:  
Einstad forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  
Saken utsettes for befaring. 


