
    Landbrukskontoret 
   i Lillehammer-regionen 

     2651 Østre Gausdal 
  
 

Postadresse: Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen  Telefon: 61 22 44 00 
 Gausdal kommune   Telefax: 61 22 09 54 
 2651 ØSTRE GAUSDAL  E-post: postmottak@gausdal.kommune.no 
 

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET 
SØKNADSFRIST 15.MARS 

Søknaden sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, 2651 Østre Gausdal 
 
SJEKKLISTE VEDLEGG 
 

1. For alle søkere 

1.1 Oversiktskart som viser beliggenhet i kommunen     
 

  1.2     Detaljkart som viser arealer, viktige element i landskapet  

og plassering av det aktuelle tiltaket        

 
 1.3   Fotografier og tegninger som viser arealer, bygninger, bygningsmiljøer  

og/eller objekter det søkes tilskudd til.       

 1.4  Miljøplan trinn 2          

 1.5  Dokumentasjon av fredningsstatus etter naturvernloven og kulturminneloven.  

 
2. Restaurering av gammel kulturmark 

2.1 Fyll ut ”sjekkliste- tiltak for å holde gammel kulturmark i hevd”    

 
3. Verneverdige bygninger 

3.1 Gode fotografier av huset (alle fasader) og bygningsmiljøet som huset er    

en del av. Evt. interiørbilder etter behov. 
3.2. Kort beskrivelse av nødvendige reparasjonstiltak og  

evt. planer for framtidig bruk.         
 

3.2 Kostnadsoverslag fra bygningskyndig, beskrivelse av bygningen og  

evt. bygningsskade, nåværende og fremtidig bruk, samt evt. omtale    
av verneverdi. Mva. skal spesifiseres.      

   
3.4 Enkel målskisse (hovedmål) av plan og snitt       

(lengde, bredde, vegghøyde og mønehøyde).       

           (Snu arket) 
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Sjekkliste vedlegg til søknad om SMIL-midler 
 
En må være restriktiv i forhold til ønsket om å endre og forskjønne. En må holde fast ved den 
nøkterne egenarten og de gode detaljene. Det handler om å reparere og sikre, stabilisere ved at 
det foretas så lite endringer som mulig. Husets utseende må forbli mest mulig uforandret.  
Det er kommunen som godkjenner kostnadsoverslaget. 
 
Plan og bygningsloven: 
Tiltak på bygninger kan være ”meldepliktige” eller ”søknadspliktige” i.f.t. Plan og 
bygningsloven. Bruksendringer er ”søknadspliktige”. Hva slags status tiltaket har og 
nødvendige godkjenninger må være avklart med Plan og teknisk etat i kommunen før arbeidet 
starter.  
Hus fra før 1650 er automatisk fredet. Der deler av huset er fra før 1650 kan det innebære at 
hele huset er automatisk fredet. Tiltak på disse skal ikke gjennomføres før 
kulturminnemyndighetet har avklart fredningsspørsmålet og godkjent tiltaket.  
 
For alle bygninger bygd i perioden 1650-1850 skal planer om riving eller andre vesentlige 
endringer meldes kulturminneforvaltningen i fylket. Kommunen er førsteinstans i disse 
sakene og vil i praksis vurdere hva som er vesentlige endringer. 
 
 

4. Når søker er et fellestiltak 
  Skriftlig godkjenning fra alle søkere i et fellestiltak om at  

organisasjonsnummer til en av søkerne kan benyttes.     
 

4.2 Evt. skriftlig godkjenning fra berørte naboer før igangsetting av tiltak  
 

4.3  Opplysninger om egen eller leid beiterett      
 
4.4 Skriftlig godkjenning/avtale fra grunneiere  

(gjelder søker som ikke eier landbrukseiendom)       
4.5 Skriftlig godkjenning fra alle aktuelle grunneiere  

(gjelder lag eller organisasjoner som ikke innbefatter alle berørte grunneiere i et prosjekt)  
 

4.6 Avtale om gjennomføring av fellestiltak       
 

 
 


