
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - G/BNR 34/1  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
REGULERINGSPLAN FOR GRÅNLIGRUVA  
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 17/20 den 24.04.2020. 
 
Behandling: 
 
Representanten Eystein Fære Forseth(Sp) tok opp spørsmålet om sin habilitet som grunneier 
og part i saken. 
 
Representanten fratrådte under diskusjon og avstemming over habilitetsspørsmålet, og 
planutvalget behandlet spørsmålet med 6 medlemmer. Vurdering av habiliteten ble gjort og 
deretter votert over. 
 
Votering over habilitet: 
Planutvalget vedtok enstemmig at Eystein Fære Forseth(Sp) er inhabil.  
 
Planutvalget behandlet saken med 6 medlemmer. 
 
Votering i saken: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
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.  
 
 


