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Høringsinstanser ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

17/4552-4

16. oktober 2017

Forslag til forskrift til den nye eierseksjonsloven - høring
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift
til den nye eierseksjonsloven. Både loven og forskriften skal tre i kraft 1. januar 2018.
Nærmere om forslaget
Lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner bygger på:




NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven
Prop. 39 L (2016-2017) lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og
Innst. 308 L (2016-2017) om lov om eierseksjoner.

Både kommunen og Kartverket har lovpålagte oppgaver i en seksjoneringssak, og det er
derfor vanlig å omtale seksjoneringsprosessen som «to-leddet». En eierseksjon opprettes
ikke før både kommunen og Kartverket har gjort sine oppgaver. Både kommunen og
Kartverket trenger noen klart definerte opplysninger for å utføre sine oppgaver. Dette skaper
et større behov for standardiserte søknader enn i mange andre saker der private søker
kommunen om tillatelse til noe.
Departementet foreslår derfor i denne forskriften at søknad om seksjonering og
reseksjonering skal settes frem på skjema som departementet fastsetter. Departementet har
laget ett utkast til skjema for søknad om førstegangs seksjonering og ett utkast til skjema for
søknad om reseksjonering. Begge utkastene er vedlagt her. Departementet vil lage
veiledning til utfylling av skjemaene.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858
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Avdeling

Saksbehandler
Cecilie Ingjerd
Karlson
22 24 72 41

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse
Høringsuttalelse skal avgis digitalt på regjeringen.no. Det gjøres på saken på denne lenken:
www.regjeringen.no/id2575634
Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir
publisert sammen med andre høringsuttalelser på regjeringen.no.
Vi ber om at eventuelle merknader sendes inn senest 4. desember 2017.
Eventuelle spørsmål kan rettes til utredningsleder Cecilie Ingjerd Karlson på tlf. 22 24 72 41.

Med hilsen

Harald Assev (e.f.)
avdelingsdirektør
Cecilie Ingjerd Karlson
utredningsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Saksframlegg

Arkivnr. 145

Saksnr. 2017/2898-4

Utvalg
Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
Utvalg for helse og omsorg
Utvalg for oppvekst og kultur
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
19/17
24/17
143/17

Møtedato
01.11.2017
30.10.2017
01.11.2017
02.11.2017

Saksbehandler: Brit Dragåshaug

Handlingsprogram med økonomiplan 2018-2021 1.gangs behandling

Dokumenter i saken:
1 I Forslag til budsjett og økonomiplan - Kontrollutvalget
2

U

Svar - Forslag til budsjett og økonomiplan Kontrollutvalget

3
4

S
S

Handlingsprogram med økonomiplan 2018-2021
Handlingsprogram med økonomiplan 2018-2021 1.gangs behandling

Vedlegg

7

Kontrollutvalgsse
kretariat MidtNorge IKS
Kontrollutvalgsse
kretariat MidtNorge IKS

Saksopplysninger
Viser innledningsvis til orientering gitt på kommunestyremøte 26 oktober og utsendt
Handlingsprogram med økonomiplan 2018-2021 med vedlegg.
Prosessen ift politisk behandling av handlingsprogram med økonomiplan er vedtatt endret.
Kommunestyret fant det hensiktsmessig at det ble avsatt mer tid til poliske
prosesser/behandlinger, og derfor er det lagt opp til en behandling hvor noen utvalg behandler
rådmannens forslag to ganger.
Før formannskapet skal behandle HP med økonomiplan første gang, - den 2 november, skal
hovedutvalgene og rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne ha mulighet til å
komme med innspill til formannskapets første behandling.
Rådmannen fremmer ingen innstilling, men det er viktig at utvalgenes innspill/spørsmål osv blir
protokollert.
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 30.10.2017

Vedtak
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Saksframlegg

Arkivnr. 217/1

Saksnr. 2015/2356-18

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
144/17
02.11.2017
Saksbehandler: Even Greis Terjesønn Hansen

Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - gbnr 217/10
Ingress
Vedtak om å ilegge Olav Stavsøien overtredelsesgebyr for å ha gravet en 250 meter lang grøft
for nedlegging av vannledning over eiendom gbnr 217/1 og til eiendom gbnr 217/10.
Dokumenter i saken:
1
I
Mulig ulovlig graving ved Burusjøen
2
X Situasjonskart
3
X Bilde 1
4
X Bilde 2
5
X Bilde 3
6
X Bilde 4
7
X Bilde 5
8
U Forespørsel om mulig ulovlighet skal
forfølges etter vannressursloven
9
U Forhåndsvarsel om mulig pålegg om retting
og ileggelse av tvangsmulkt
(etter pbl §§ 32-2, 32-3 og 32-5)
10 I
Svar på forespørsel om brudd på
vannressursloven
11 I
Svar - forhåndsvarsel om muntlig pålegg om
retting og ileggelse av tvangsmulkt
12 U Kvittering på mottatt brev
13 U Forhåndsvarsel om ileggelse av
overtredelsesgebyr
14 I
Tilbakemelding - ileggelse av
overtredelsesgebyr
15 U Svar - Tilbakemelding på forhåndsvarsel om
ileggelse av overtredelsesgebyr - gbnr 217/1
16 I
Brev - forhåndsvarsel om ileggelse av
overtredelsesgebyr
17 U Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr gbnr 217/10
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Norges vassdrags- og energidirektorat
Liv og Sturla Bogen
Kjøsnes Arne Jørgen
Borgny og Olav Stavsøien
Olav Stavsøien
Olav Stavsøien
Olav Stavsøien
Olav Stavsøien
Olav Stavsøien
Olav Stavsøien
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S

Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr gbnr 217/10

Vedlegg
1
Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr
2
Tilbakemelding - ileggelse av overtredelsesgebyr
3
Svar - Tilbakemelding på forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr - gbnr
217/1
4
Brev - forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr
5
Tilleggskommentar
6
Forespørsel om mulig ulovlighet skal forfølges etter vannressursloven
7
Forhåndsvarsel om mulig pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
(etter pbl §§ 32-2, 32-3 og 32-5)
8
Forespørsel om brudd på vannressursloven.html
9
Svar - forhåndsvarsel om muntlig pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
10 Kvittering på mottatt brev
11 Fotografier
12 Situasjonskart
13 Bilde 1
14 Bilde 2
15 Bilde 3
16 Bilde 4
17 Bilde 5

Saksopplysninger
Den 09.08.2017 ga Rådmannen forhåndsvarsel til Olav Stavsøien om ileggelse av overtredelsesgebyr
grunnet graving av grøft for nedlegging av vannledning.
I forhåndsvarselet ble det opplyst at det ville kunne bli fattet vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr.
Det ble også opplyst at før vedtaket ble fattet, hadde Stavsøien rett til å uttale seg, jf. plan- og
bygningsloven (pbl.) § 32-8 tredje ledd.
Det er 1.9.2017 og 9.10.2017 mottatt skriftlige uttalelser til forhåndsvarslingen, og det er gjennomført et
møte den 27.9.2017. Uttalelsene går hovedsakelig på bakgrunnen for overtredelsen.

Bakgrunn for saken
Den 3.08.2015 ble det meldt inn mulig ulovlig graving av vannledning ved Burusjøen. På
bakgrunn av denne innmeldingen bestemte bygningsmyndigheten at tiltaket skulle befares.
Tiltaket ble befart den 8.10.2015. Det ble da konstatert at det var gjennomført gravearbeid for
nedlegging av vannledning på eiendommen gbnr 217/1 som ligger i LNFR (Landbruk, Natur og
Fritidsformål samt reindrift med forbud mot spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse).
Grøften tok til ved eiendommen gårds- og bruksnummer 217/10 og fortsatte frem til
«Lundtjønna». Vannledningen har en lengde på 250 m og er lagt 0,5 m ned i bakken. Det ble
konstatert at grøften var gravd og at det var etablert en vannpost ved eiendommen gbnr 217/10.
Tiltaket var i strid med kommuneplanens arealdel i Midtre Gauldal kommune og tiltaket var
heller ikke omsøkt etter byggesaksreglene i plan- og bygningsloven.
Det ble den 24.11.2015 sendt ut forhåndsvarsel om retting og ileggelse av tvangsmulkt.
Stavsøien besvarte dette forhåndsvarslet, og ønsket å legalisere forholdet gjennom en
dispensasjon for legging av vannledning. I dispensasjonen med referanse 2016/498-13 ble det
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satt som vilkår at Stavsøien skulle søke om motorferdselstillatelse for å kunne gjennomføre
kjøring med minigraver i terrenget. Denne tillatelsen til motorferdsel ble avslått i sak med
referanse 2016/2300-5. På grunn av at Stavsøien fikk avslag på motorferdselstillatelsen som var
et vilkår i dispensasjonen for å få den godkjent, så falt dispensasjonen bort. Tiltaket er fremdeles
å anse som ulovlig tiltak etter plan- og bygningslovens regler. For å avslutte saken, velger
Rådmannen å ilegge et overtredelsesgebyr.
Beliggenhet:
Eiendommen gbnr 217/10 ligger ca 80 meter fra Burusjøen:

Fig. 1 – Oversiktskart over deler av kommuneplanens arealdel. Eiendommen er markert med rød pil

Fig. 2 – Situasjonskart over tiltaket

Hva er et overtredelsesgebyr?
Et overtredelsesgebyr kan karakteriseres ved at «forvaltningen pålegger en person eller et foretak å betale
et pengebeløp til det offentlige som følge av at personen eller noen som identifiseres med foretaket, har
overtrådt en handlingsnorm (et forbud eller påbud) fastsatt i lov eller i forskrift i medhold av lov eller
individuell avgjørelse (NOU, Norges offentlige utredninger 2003:15 «Fra bot til bedring» side 169). Et
overtredelsesgebyr er ikke straff i grunnlovens forstand, men en administrativ sanksjon.

Formålet med overtredelsesgebyret er at det skal ha en allmennpreventiv virkning som skal sørge
for etterlevelse av plan- og bygningslovens regler. Et annet formål er at gebyret skal sørge for å
effektivisere sanksjonssystemet med mindre bruk av straff.
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Faktiske opplysninger
Det er i utgangspunktet eiers/tiltakshavers ansvar at plan- og bygningsloven, herunder tidligere gitte
tillatelser, overholdes.
Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg etter pbl § 32-8 siste ledd.
Overtredelsesgebyret må betales selv om det klages på vedtaket.
Vernet mot selvinkriminering er ivaretatt på grunn av at Stavsøien er gjort oppmerksom på at han kan
velge og ikke uttale seg til forhåndsvarslet jfr. byggesaksforskriften SAK10 § 16-4.
Det påløper et ulovlighetsoppfølgingsgebyr i tillegg til overtredelsesgebyret. Dette gebyret er for
igangsettelse før tillatelse var gitt. Gebyret for igangsettelse før tillatelse var gitt er på kr 10 000 og er
fastsatt med hjemmel i Midtre Gauldal kommunes gebyrregulativ for 2017 jfr. pbl. § 33-1. Dette
tilleggsgebyret kan ikke påklages, da det er fastsatt med hjemmel i forskrift. Gebyret må betales selv om
det søkes om nedsetting av dette gebyret etter kommunens gebyrregulativregler.

Vurdering
Rådmannens vurdering av uttalelsene som er kommet inn til kommunen den 1.9.2017 og
09.10.2017 er følgende:
I uttalelsene til forhåndsvarslet om ileggelse av overtredelsesgebyr har Stavsøien i begge
uttalelsene lagt vekt på motorferdselen i utmark. Rådmannen vil presisere at selve
motorferdselen reguleres av motorferdselloven, og ikke plan- og bygningsloven. Det er
gravingen, nedleggingen, igjenfyllingen og selve sporene som motorferdselen etterlater seg som
strider med bestemmelsene om søknadsplikt for dispensasjon etter pbl. Kap 19 og
byggesaksbehandlingen for «vesentlige terrenginngrep» i pbl. §. 20-1 første ledd bokstav k.
I uttalelsen datert 1.9.2017 uttaler Stavsøien at han ikke forstod innholdet av avslaget på
søknaden om motorferdsel i utmark ref. 2016/2300-5 da han var av den oppfatning at dette ikke
angikk hans dispensasjonsbehandling om graving av vannledning, og Stavsøien uttaler at hadde
han skjønt innholdet skulle han så klart ha påklaget vedtaket. Rådmannen vurderer dette som en
bekreftelse på at Stavsøien ble gjort kjent med avslaget på motorferdselen og fikk muligheten til
å påklage dette innenfor fristen på tre uker, til tross for at Stavsøien mener han ikke forstod
innholdet. Plan- og bygningsloven er en forholdsvis enkel lov å manøvrere i, og han kunne ha
tatt en telefon til kommunen for og eventuelt ha avklart om dette tiltaket var søknadspliktig eller
ikke.
I uttalelsen datert 9.10.2017 punkt 2 henviser Stavsøien til at han har blitt politianmeldt, og
politiet har henlagt anmeldelsen på bakgrunn av at et eventuelt straffeansvar var blitt foreldet.
Rådmannen vil understreke at dette på ny omhandler motorferdselsloven, og ikke plan- og
bygningsloven.
Rådmannen vurderer anmeldelsen til å falle utenfor forbudet mot gjentatt forfølgning i EMK TP
7 art. 4 nr. 1 på bakgrunn av at anmeldelsen er gjort etter motorferdselsloven, mens
overtredelsesgebyret ilegges etter plan- og bygningsloven. Politiet har henlagt anmeldelsen etter
motorferdselsloven.
Stavsøien viser til at han betalte et gebyr på kr 6000 for dispensasjon i november 2016. Til dette
så uttaler Rådmannen at Stavsøien løper selv en risiko for avslag når han søker om dispensasjon
etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Dette kan ikke føre til noen nedsettelse av gebyret.
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Stavsøien har forsøkt å legalisere forholdet gjennom en dispensasjon. Dette anser Rådmannen
som å ha en viss formildende virkning til tross for at vilkåret om motorferdselstillatelse i
dispensasjonen ikke ble oppfylt, og forholdet ble således ikke legalisert. Hadde dispensasjonen
blitt godkjent, ville forholdet fremdeles ha blitt ulovlighetsoppfulgt videre og ilagt et
overtredelsesgebyr, men dette gebyret ville ha vært på mellom 2500 kr og 5000 kr etter pbl. §
32-8 første ledd bokstav a jfr. SAK10 § 16-1 første ledd bokstav a nr. 1 på grunn av at det hadde
vært i tråd med plan og kunne ha blitt omsøkt etter byggesaksreglene. Nå er tiltaket ikke i tråd
med plan eller byggesøkt, så det kan ilegges et overtredelsesgebyr på mellom 5000 kr og 25 000
kr etter pbl. § 32-8 første ledd bokstav a jfr. SAK10 § 16-1 første ledd bokstav a nr. 2.
Det legges til grunn at overtredelsesgebyret skal ha en viss preventiv effekt mot lignende tiltak.
Området rundt Burusjøen er et av de mest utbygde hytteområdene i kommunene. Som det ble
uttalt i dispensasjonssaken så ble det anbefalt at avklaringer vedrørende vann bør avklares i en
reguleringsplan. Det skal ikke være slik at det er lettere å be om tilgivelse enn tillatelse dersom
flere fritidsboligeiere skulle ønske å føre vann frem til fritidsboligen i nedgravde vannledninger.
Rådmannen vil bemerke at nå kan Stavsøien verken ta opp vannledning eller ta den i bruk
ettersom den per definisjon er ulovlig. Han har ikke fått dispensasjon, dette igjen i mangel av
tillatelse etter motorferdselloven.
Rådmannen anser Stavsøien som tiltakshaver og utførende ettersom han har påtatt seg ansvaret
for tiltaket og gjennomføringen av dette.
Forholdet er i strid med kravet om planavklaring og søknadsplikten i bestemmelsene pbl. kapittel
19, og § 20-1 bokstav k. Etter pbl. § 32-8 første ledd a, jf. SAK10 § 16-1 første ledd bokstav a
kan tiltaket belegges med overtredelsesgebyr. Rådmannen ilegger gebyr etter SAK10 § 16-1
første ledd bokstav a nr. 2 fordi det ikke ble på forhånd søkt om planavklaring gjennom
dispensasjon for tiltaket, og heller ikke søkt om byggesaksbehandling av tiltaket. Ettersom
grunneier er en privatperson er utgangspunktet for gebyret i første omgang halvert før
vurderingen av størrelsen jfr. Bestemmelsens første ledd:
«Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller
uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h. Privatpersoner kan ilegges
overtredelsesgebyr inntil halvparten av angitte beløpsgrenser for forsettlige eller
uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h.»
Etter pbl. § 32-8 første ledd kan overtredelsesgebyr kun ilegges dersom overtredelsen er
«forsettlig eller uaktsom». Med dette menes at den ansvarlige må ha visst eller burde ha visst at
handlingen var ulovlig. Det følger av Ot. prp. nr. 45 (2007-2008) s. 355 at
«aktsomhetsnormen bør være streng. Det vil normalt være lett å konstatere om en av
bestemmelsene i loven eller forskriften er overtrådt. Utførelse av tiltak i strid med reglene
i plan- og bygningsloven vil som oftest kunne konstateres å være uaktsom uten en
vanskelig vurdering av skyldspørsmålet.»
Rådmannen finner at overtredelsen i dette tilfelle er uaktsom fordi det forutsettes et visst krav til
aktsomhet dersom det skal graves i et område som er LNFR(Landbruks, Natur og
Friluftsområder samt reindrift med forbud mot spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse)-sone
1 i kommuneplanens arealdel. Dersom det skal utføres tiltak, forventes det at tiltakshavere søker
før de iverksetter tiltak. Som vist til ovenfor er det i utgangspunktet eiers/tiltakshavers ansvar at
plan- og bygningsloven, herunder tidligere gitte tillatelser, overholdes. På bakgrunn av at
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gravingen ikke er i tråd med plan, så vurderes tiltaket til å være av en slik art at det kan bli ilagt
et større gebyr enn om det hadde vært i tråd med plan.
På bakgrunn av dette fattes det vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i pbl. § 32-8 første ledd bokstav a, jfr. byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 første
ledd bokstav a nummer 2 ilegges Olav Stavsøien et overtredelsesgebyr på kr 18 000 for uaktsom
overtredelse av plan- og bygningsloven kapittel 19 og § 20-1 bokstav k.
Samlet vil overtredelsesgebyret og ulovlighetsoppfølgingsgebyret være kr 28 000.
Oppfyllelsesfristen er 4 uker fra brevets dato, jf. pbl. § 32-8 fjerde ledd.
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Olav Stavsøien
Losjevegen 4 C
7224 MELHUS

Deres ref:

Vår ref
2015/2356-13

Dato
09.08.2017

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr
Jf. plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 32-8 og SAK10 kapittel 16

Eiendom

: Gbnr 217/10

Tiltakets adresse

: 7387 Singsås

Tiltakets art

: Graving av grøft for vannledning

Tiltakshaver

: Ukjent

Saken gjelder:
Bygningsmyndigheten har ved tilsyn konstatert graving og nedlegging av vannledning fra gbnr
217/10 og ned til «Lundtjønna». Gravingen og nedleggingen er i strid med plan- og
bygningsloven (pbl.) §§ 1-6 om tiltak, 20-1 jfr. 20-2 om søknadspliktige tiltak, og kapittel 19 om
dispensasjon, og kan etter pbl. § 32-8 første ledd bokstav a belegges med overtredelsesgebyr.
Kommunen er forpliktet til å forfølge overtredelser av plan- og bygningsloven (pbl.) jf. §32-1.
Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr:
I henhold til pbl. § 32-8 tredje ledd gis det med dette forhåndsvarsel om at det med hjemmel i
pbl. § 32-8 første ledd bokstav a, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 første ledd bokstav a
vil kunne bli fattet vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr. Det følger av bestemmelsen at
kommunen kan ilegge overtredelsesgebyr ved denne type overtredelser.
Begrunnelse for forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr:
Bygningsmyndigheten befarte tiltaket den 8.10.2015. Det ble da konstatert at det var gjennomført
gravearbeid for nedlegging av vannledning på eiendommen gbnr 217/1. Grøften tar til ved
eiendommen gårds- og bruksnummer 217/10 og fortsetter frem til «Lundtjønna». Det ble
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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Telefaks
72 40 30 01

Bank
Org.nr
6402 05 02272
970187715
www.midtre-gauldal.kommune.no

konstatert at grøften var gravd og at det var etablert en vannpost ved eiendommen gbnr 217/10.
Tiltaket var i strid med kommuneplanens arealdel i Midtre Gauldal kommune og var heller ikke
planavklart.
Det ble den 24.11.2015 sendt ut forhåndsvarsel om retting og ileggelse av tvangsmulkt. De
besvarte forhåndsvarslet, og ønsket å legalisere forholdet gjennom en dispensasjon for legging av
vannledning. I dispensasjonen med referanse 2016/498 ble det satt som vilkår at De skulle søke
om motorferdselstillatelse for å kunne gjennomføre kjøring med minigraver i terrenget. Denne
tillatelsen til motorferdsel ble avslått i sak med referanse 2016/2300-5. På grunn av at De fikk
avslag på motorferdselstillatelsen som var et vilkår i dispensasjonen for å få den godkjent, så
faller dispensasjonen bort.
Graving og nedlegging av vannledningen er et brudd på pbl. §§ 1-6 om tiltak, 20-1 jfr. 20-2 om
søknadspliktige tiltak, og kapittel 19 om dispensasjon. Etter pbl. § 32-8 første ledd bokstav a kan
forholdet belegges med overtredelsesgebyr.
Etter pbl. § 32-8 første ledd kan overtredelsesgebyr kun ilegges dersom overtredelsen er
”forsettlig eller uaktsom”. Med dette menes at den ansvarlige må ha visst eller burde ha visst at
handlingen var ulovlig. Det følger av Ot. prp. nr. 45 (2007-2008) s. 355 at «aktsomhetsnormen
bør være streng. Det vil normalt være lett å konstatere om en av bestemmelsene i loven eller
forskriften er overtrådt. Utførelse av tiltak i strid med reglene i plan- og bygningsloven vil som
oftest kunne konstateres å være uaktsom uten en vanskelig vurdering av skyldspørsmålet.»
Bygningsmyndigheten er av den oppfatning at overtredelsen i dette tilfelle er forsettlig eller
uaktsom fordi det er gravd 250 meter med vannledning gjennom naturen uten å søke tillatelse til
tiltaket. Tiltakshaver burde ha vært klar over at dette er et søknadspliktig tiltak da det er et
inngrep i naturen, desto større inngrep når det graves og kjøres med minigraver i naturen.
Andre opplysninger:
Det er i utgangspunktet eiers/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningsloven, herunder tidligere
gitte tillatelser, overholdes.
Det orienteres om at endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg etter pbl.
§ 32-8 siste ledd.
Deres rettigheter:
De har rett til å uttale Dem før vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr fattes. Frist for dette
settes til 3 uker fra brevets dato, jf. pbl. § 32-8 tredje ledd. De har også rett til å avstå fra å uttale
Dem i saken jfr. SAK 10 § 16-4.

Med hilsen
Hubertina Doeven
Enhetsleder ved næring, plan
og forvaltning

Even Greis Terjesønn Hansen
Rådgiver
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Dette brevet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Olav Stavsøien
Losjevegen 4 C
7224

Deres ref:

Vår ref
2015/2356-15

Dato
19.09.2017

Svar - Tilbakemelding på forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr gbnr 217/1
Viser til Deres tilbakemelding på forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr.
De spør om ny frist for å kunne påklage følgende vedtak:
«Midtre Gauldal Kommune avslår søknad fra Olav Stavsøien, datert 1.11.2016 om tillatelse til
kjøring av minigraver fram til hytte på eiendommen gbnr 217/1 for nedgraving av vannledning
fra Lundtjønna til egen hytte, samt kjøring tilbake i området fra Burusjøen til hytte i Langvika.
Kommunen har vurdert at den nedgravde vannledningen ikke skal graves opp igjen. Dette vil
føre til minst mulig skade på naturmiljøet.
Dette begrunnes med at motorferdselen skal begrenses til et minimum, og at søkeren ikke påviser
et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte. Transportbehovet vurderes ikke stort nok i
forhold til de skader og ulemper det vil påføre naturmiljøet. Søknaden avslås også av hensyn til
de samlede konsekvenser av å innvilge tilsvarende søknader, jf. rundskriv T 1/96, pkt. 7.3.2.
Vedtaket er gjort med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 3, og med hjemmel i
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6.»
Fristen for å klage på motorferdselsdispensasjonen gikk ut 12.07.2017.
De gis ikke en fristforlengelse for å kunne klage på ny. Nærmere om regler om oversitting av
klagefrist er å finne i forvaltningsloven § 31.

Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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Med hilsen
Even Greis Terjesønn Hansen
Rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.
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Norges vassdrags- og energidirektorat
Vestre Rosten 81
7075 Tiller

Deres ref:

Vår ref
2015/2356-8

Dato
14.10.2015

Forespørsel om mulig ulovlighet skal forfølges etter vannressursloven
Viser til telefonsamtale vedrørende etablering av vannledning fra «Lundtjønna» og ned til
fritidseiendommen gbnr 217/10 i Midtre Gauldal kommune.
Tiltaket er inntegnet i vedlagt kart som viser hvilket tjern vannet hentes fra og i grovt hvor
vannledningen er nedgravd. Vedlagt er også bilder som viser tjernets beskaffenhet. Som nevnt i
telefonsamtalen er uttaket, slik tiltaket fremstår, minimalt. Ledningen ender opp i en vannpost på
eiendommen gbnr 217/10. Vannposten betjener sannsynligvis kun denne fritidseiendommen.
Ønsker en tilbakemelding på om tiltaket er å anse som en ulovlighet etter vannressursloven.

Med hilsen
Ola Hage
Rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.
Vedlegg
1 Situasjonskart
2 Bilde 1
3 Bilde 2
4 Bilde 3
5 Bilde 5
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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Liv og Sturla Bogen
7387 SINGSÅS

Deres ref:

Vår ref
2015/2356-9

Dato
24.11.2015

Forhåndsvarsel om mulig pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
(etter pbl §§ 32-2, 32-3 og 32-5)
Eiendom
Tiltakets
adresse
Tiltakets art
Tiltakshaver

:

Gbnr 217/1 i Midtre Gauldal
kommune

: 7387 SINGSÅS
: graving av grøft for vannledning
: ikke kjent

Saken gjelder:
Bygningsmyndigheten er blitt kjent med at det er gjennomført gravearbeid for nedlegging av
vannledning på eiendommen gbnr 217/1 i Midtre Gauldal kommune. Grøften tar til ved
eiendommen gbnr 217/10 og fortsetter iht vedlagt kart fram til «Lundtjønna». Forholdet antas å
være i strid med plan- og bygningslovgivningen. Vedlagt følger kart og bilder som viser
gravingens plassering og omfang.
Kommunen er forpliktet til å forfølge overtredelser av plan- og bygningsloven (pbl) jmf pbl § 321.
Begrunnelse for forhåndsvarsel om pålegg om retting:
Bygningsmyndigheten befarte tiltaket 08.10.2015. Det ble da konstatert at tidligere nevnte grøft
var gravd og at det var etablert vannpost ved eiendommen gbnr 217/10. Tiltaket er etablert i strid
med kommuneplanens arealdel og er ikke planavklart etter det kommunen er kjent med. Dette
ved at grøften og vannledningen er etablert innenfor arealformålet LNF-sone 1. LNF-sone 1 er
definert slik; landbruks-, natur- og friluftsområder med forbud mot spredt bolig, ervervs, og
fritidsbebyggelse.
Grøften er et terrenginngrep etter pbl § 1-6 og kan dermed ikke iverksettes uten planavklaring.
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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Telefaks
72 40 30 01

Bank
Org.nr
6402 05 02272
970187715
www.midtre-gauldal.kommune.no

Planmyndigheten kan ikke se at det er gitt tillatelse til tiltaket. Stien er dermed i strid med
bestemmelsene i pbl. På bakgrunn av dette varsles det med dette at det vil bli vurdert å gi pålegg
om retting.
Eiers eller den ansvarliges plikter:
Plan- og bygningsloven § 32-3 første ledd, sier følgende om ulovlige forhold:
Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og
bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold, opphør av
bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid.
Forhåndsvarsel om pålegg om retting:
I henhold til pbl § 32-2 første ledd, gis det med dette forhåndsvarsel om at bygningsmyndigheten
med hjemmel i pbl § 32-3 første ledd, vil vurdere å fatte vedtak om pålegg om retting, dersom
ikke forholdet er omsøkt innen 08.01.2016.
Forhåndsvarsel om tvangsmulkt:
I henhold til pbl § 32-2 første ledd gis det med dette forhåndsvarsel om at det med hjemmel i pbl
§ 32-5 vil kunne bli fattet vedtak om ileggelse av tvangsmulkt dersom det ulovlige tiltaket ikke er
rettet, eller søknad om tillatelse til tiltak ikke er innsendt, innen 08.01.2016. En tvangsmulkt vil
begynne å løpe fra utløpet av en eventuell påleggsfrist.
En tvangsmulkt fastsettes som et engangsbeløp, en løpende mulkt eller en kombinasjon av
engangsbeløp og løpende mulkt. Momenter som vurderes ved fastsettelsen er blant annet
overtredelsens grovhet, fordeler ved overtredelsen og at den oppfordrer til rettidig oppfyllelse av
et pålegg.
Godkjenning i ettertid:
Avhengig av Deres uttalelse til dette forhåndsvarselet kan forholdet legaliseres etter følgende
saksgang:
Planavklaring
Det er anledning til å søke om planavklaring av tiltaket innenfor ovennevnte frist. Dette kan
enten
gjøres ved reguleringsplan eller ved dispensasjon etter pbl kapittel 19. Det er ikke kurant å få slik
dispensasjon, da hensynene bak kommuneplanens arealdel normalt vil bli vesentlig tilsidesatt ved
dispensasjon. Reguleringsplan kan i dette tilfelle ikke kreves da denne vil være i strid med
overordnet
plan.
Om dette ønskes gjennomført skal forhåndskonferanse kreves innen 08.01.2016.
Forelegg og andre opplysninger:
Det er eiers/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningslovgivningens krav, herunder tidligere gitte
tillatelser, overholdes.
Etter pbl § 32-2 annet ledd skal det ved varsel om pålegg opplyses om at et eventuelt pålegg som
ikke etterkommes innen fastsatt frist, også vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme
virkning som rettskraftig dom, jf. pbl §§ 32-6 og 32-7. Det orienteres om at ”Blir pålegg i
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rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet kan plan- og
bygningsmyndighetene la de nødvendige arbeider utføre for regning av den som dommen eller
forelegget er rettet mot”, jf. § 32-7 første ledd.
Pålegg kan etter pbl § 32-3 fjerde ledd tinglyses som heftelse på eiendommen dersom pålegget
ikke gjennomføres.
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Deres rettigheter:
De har rett til å uttale Dem før pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt fattes. Frist for
dette settes til 08.01.2016, jf pbl § 32-2 første ledd.
Med hilsen

Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og
forvaltning

Ola Hage
Rådgiver

Dette brevet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
Vedlegg
1 Situasjonskart
2 Bilde 1
3 Bilde 2
4 Bilde 3
5 Bilde 4
6 Bilde 5
Kopi til:
Olav Stavsøien

Søreggen 66

7224

MELHUS
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Hei
Viser til mail av 14. oktober 2015 der Midtre Gauldal kommune ber om NVEs uttalelse i sak der det er lagt ned en
vannledning i et tjern i Midtre Gauldal, samt at ledningen er gravd ned i nedenforliggende myr før den ender opp
ved en krane. Det er ikke satt opp installasjoner i selve vannet, og uttaket av vann er så lite at det ikke vil ha noen
innvirkning på vannstanden. NVE kan ikke se at tiltaket er i strid med vannressursloven.
Med vennlig hilsen

Arne Jørgen Kjøsnes
Senioringeniør
NVE Region Midt-Norge
Tlf22959922/93062595
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Olav Stavsøien
Søreggen 66
7224 MELHUS

Deres ref:

Vår ref
2015/2356-12

Dato
17.12.2015

Kvittering på mottatt brev
Viser til Deres svar på forhåndsvarsel om mulig pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
datert 03.12.2014. Dateringen anses som en inkurie og skal være datert til d.å.
Brevet redegjør for opprinnelsen til terrenginngrepet på gbnr 217/1 ved Burusjøen i Midtre
Gauldal kommune. Avslutningsvis i brevet blir det gjort klart at eier av gbnr 217/10 ønsker å
legalisere forholdet ved å søke dispensasjon for tiltaket. Videre gjør eier av gbnr 217/10 det klart
at eier av gbnr 217/1 ikke var forspurt om tiltaket og dermed ikke kan ilegges ansvar.
Rådmannen har på bakgrunn av Deres brev besluttet å skrive grunneierne av gbnr 217/1 ut av
saken. Dette på bakgrunn av at vedkommende ikke var klar over tiltaket og dermed ikke kunne
ha stanset eller varslet dette selv.
En dispensasjonssøknad skal iht plan- og bygningslovens (pbl) kap 19 fremsendes med
beskrivelse, begrunnelse, nabovarsel og situasjonskart. Rådmannen anser i dette tilfelle det
fremsendte brevet av 03.12.2014 som tilstrekkelig beskrivelse og begrunnelse. Før
dispensasjonssøknaden kan realitetsbehandles må følgende foreligge:
 nabovarsel fra eierne av gbnr 217/1
 situasjonskart som viser terrenginngrepets plassering og lengde, samt beskrivelse av hvor
dypt det er gravd.
Frist for innsending av nabovarsel og situasjonskart med beskrivelse settes til 09.02.2016.
Rådmannen vil til slutt bemerke at det ikke er konkludert med reaksjon i saken som omhandler
ulovlighetsoppfølging etter pbl kap 32. Dette skyldes at utfallet av ulovlighetssaken beror på om
det gis dispensasjon for terrenginngrepet. Dispensasjoner etter pbl kap 19, som er av prinsipiell
betydning, ligger til politisk behandling.

Postadresse
7290 STØREN
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Med hilsen

Ola Hage
Rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.

Kopi til:
Liv og Sturla Bogen

7387

SINGSÅS
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Saksframlegg

Arkivnr. 261/2

Saksnr. 2017/2459-7

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
145/17
02.11.2017
Saksbehandler: Aril Røttum

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 261/2, 261/3, og 302/1 Knut Hermo

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
- gbnr 261/2, 261/3, og 302/1 - Knut Hermo
2 U Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
- gbnr 261/2, 261/3, og 302/1 - Knut Hermo
3 I
Ettersendelse av kjøpekontrakt og opplysninger
om skogen - gbnr 261/2, 261/3, og 302/1 - Knut
Hermo
4 N Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
- gbnr 261/2, 261/3, og 302/1 - Knut Hermo
5 I
Innspill til kommunens behandling av
konsesjonssøknad
6 I
Ad. konsesjon vedrørende salg av Ravnås - gbnr
261/2
7 S Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
- gbnr 261/2, 261/3, og 302/1 - Knut Hermo

Knut Hermo
Knut Hermo
Knut Hermo
Kari Nybjerkan Refseth
Svein Fløttum og Kristin Myklevoll
Olav Erik Wagnild

Ingress
Konsesjonsbehandling for erverv landbrukseiendommen Ravnås gbnr 261/2 og 3 samt gbnr
302/1.
Saksopplysninger
Erverver:
Selger:

Knut Hermo, 7387 Singsås
Tore Nygård, Grevlingvegen 11, 3370 Vikersund.
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Knut Hermo, Singsås født 18.8.1950 søker om konsesjon for erverv av landbrukseiendommen
Ravnås gbnr 261/2 og 3, samt setervollen som har gbnr 302/1. Eiendommen ligger ved Ravnås i
Singsås ca. 3 km sørøst for Forsethmo og består av flere parseller samt andel i et større sameie.
Setervollen er privat og ligger i Nekjådalen ved vegen opp til Morsethvollene. Eiendommen har
totalt 2453 dekar eget areal, herav 36 dekar fulldyrka jord, 16 dekar innmarksbeite, 1097 dekar
produktiv skog, 737 dekar uproduktiv skog, 468 dekar myr, 80 dekar jorddekt fastmark samt 19
dekar bebygd og grunnlendt fastmark. Sameiet består av totalt ca. 5440 dekar hvor eiendommen
261/2 og 3 har 45 %, tilsvarende 2447 dekar. Naboeiendommene, gbnr 261/1, 4 og 5, som eies
av Svein Fløttum og Kristin Myklevoll, eier den andre delen av sameiet, tilsammen 55 %,
tilsvarende 2993 dekar av dette felleseiet.
Salgsobjektet består av våningshus fra 2013 i god stand. Ellers er bebyggelse som fjøs, vedskjul,
stabbur og smie fra 1800 tallet i dårlig stand. Setervollen 302/1 har seterbu og seterfjøs. Seterbua
ble restaurert i 2007, og er derfor i middels bra stand. Seterfjøset er dårlig. Mye av skogen er
hogst-moden, i hogstklasse 5. Det har vært liten aktivitet i skogen på eiendommen.
Dyrkamarka på eiendommen har vært bortleid i lengre tid, og det gjenstår kontrakt på 5 år for
avtale med gbnr 265/3 i Forbygda. Søker opplyser i konsesjonssøknaden at alle leieavtaler går
som tidligere eier har satt opp. Herunder bortleid dyrkajord i 6 år, jakt på småvilt i 4 år og jakt på
storvilt i 2 år. I kjøpekontrakten for ervervet opplyses det at eiendommen overtas uten
leieforhold av noen art, slik at hele eiendommen leveres ledig for kjøper. Selger forplikter seg
frem til overtakelse ikke å forføye avtalemessig over eiendommen og/eller dens tilhørende
rettigheter uten kjøpers samtykke. Det er således ikke samsvar mellom søknad og kjøpekontrakt
på dette feltet.
Det har ikke vært selvstendig landbruksdrift på salgsobjektet på mange år. Tidligere eier Inger
Ravnås Nygård bodde på gården, men hadde adresse registrert til ektefelle Tore Nygård i Hol
(1997).
Konsesjonsobjektet er delt fra Ravnås gbnr 261/1 i 1899, og salgsobjektets egne
eiendomsparseller ligger mellom parsellene til denne gardseiendommen, slik at parsellene til
disse 2 eiendommene til sammen utgjør en større enhet med enkle grenser. Vedlagt kart over
eiendommene viser at teigblandingene er omfattende med lange grenser mellom disse 2
eiendommene. Felleseiendommen ligger sørøst for disse 2 eiendommenes egne parseller, og alle
parsellene grenser i sør mot elva Herjåa.
Konsesjonssøker har en parsell på eiendommen gbnr 258/20, (tidligere gnr 257), ervervet i 2007,
som grenser inntil konsesjonsobjektets nordligste parsell. Søkeren har landbrukseiendom som
består av flere gbnr, 258/2, 20 og 299/1 (setervoll). Eiendommen har totalt 5042 dekar, herav
299 dekar fulldyrka jord, 80 dekar innmarksbeite, 2302 dekar produktiv skog, 563 dekar
uproduktiv skog, 412 dekar myr, 208 dekar jorddekt fastmark, 1153 dekar ikke kartlagt samt 25
dekar øvrige arealer som tun, samferdsel mm.
Eiendommen har bygninger i god stand. Driftsbygningen er for storfe og melkeproduksjon.
Eiendommen har melkekvote på 110309 liter som er bortleid til 2 brukere i området på 10 års
kontrakt til og med 2020.
Landbrukseiendommens jordbruksarealer og driftsbygning har vært bortforpaktet i mange år.
Eieren hadde ikke husdyr på eiendommen pr. 20.1.2017. Pr. 20.8.2016 var hele jordbruksarealet
på 299 dekar fulldyrka jord og innmarksbeite på 80 dekar forpaktet bort til en ungdom i bygda
som drev husdyrproduksjon med 11 ammekyr, 36 øvrige storfe og 15 voksne sau og 24 lam.
I år har søkeren kjøpt inn en ammekubesetning, men har solgt grasavling på rot til annen bruker i
området.
Det er ikke beskrevet forhold omkring framtidig rekruttering på eiendommen. Kommunen vet
derfor ikke hvilke framtidige planer kjøperen har for videre drift på eksisterende eiendom.
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Formålet med ervervet er i hovedsak kjøp av tilleggsjord.
Søkeren opplyser at han har eiendommen gbnr 258/20 fra før, ved erverv av tilleggsjord. Dette
betyr at eiendommen kjøpes som tilleggsjord, og han har forpliktet seg til å bosette seg på
eiendommen innen 1 år og selv bebo den i minst 5 år sammenhengende.
Ervervet er søknadspliktig etter konsesjonsloven.
Ved lov 21. juni 2017 nr. 99 om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv.
(konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.) ble det vedtatt nye endringer
i konsesjonsloven. Endringene innebærer at:
- Arealgrensen for konsesjonsplikt, priskontroll og boplikt på bebygd eiendom (§4 første
ledd nr. 4, § 5 andre ledd og § 9a) knyttet til fulldyrka og overflatedyrka jord heves fra 25
dekar til 35 dekar.
I og med at eiendommen er bebygd og over 100 dekar, er ervervet konsesjonspliktig etter
konsesjonsloven. Eiendommen er ikke bebodd på søknadstidspunktet. Det er boplikt knyttet til
ervervet.
Videre er bebygde landbrukseiendommer etter Rundskriv M-3/17 hvor kjøpesummen er under
kr. 3.500 000,-, unntatt prisvurdering. Det er følgelig ikke priskontroll ved overdragelse av
landbrukseiendommer med bolighus o.a. med mindre overdragelsessummen overstiger 3,5 mill.
kr.
Avtalt kjøpesummen er kr. 2.990.000,-. Kommunen skal derfor ikke vurdere prisen på
eiendommen.
Etter delegasjonsreglementet er rådmannen delegert myndighet til å treffe vedtak der myndighet
er overført til kommunen etter Landbruksdep. vedtak FOR 2003-12-03, og i saker som ikke er av
prinsipiell art. Saken innehar deler som kan oppfattes å ha prinsipiell karakter. Dette gjelder i
hovedsak konsesjonslovens § 9, hvor det heter at «konsesjon i alminnelighet ikke skal gis
dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen».
Saken legges derfor fram for politisk behandling i NPM – utvalget.
Innspill fra naboeiendommer.
Eierne av naboeiendommen gbnr 261/1, 4 og 5 har fått kunnskap om at
naboeiendommen/konsesjonsobjektet har kommet på salg. I denne forbindelse har de kommet
med innspill til kommunens behandling av konsesjonssaken. De er svært interessert i å kjøpe
eiendommen, og drive den sammen med egen eiendom. De påpeker i hovedsak at de har behov
for mere arealer til grasproduksjon, da de kjøper store mengder fòr hvert år. Det ligger godt til
rette for å bruke bolig til kårbolig. De har synliggjort en god plan for bruken av arealene på
begge eiendommene i fellesskap. Setervollen i Nekjådalen kan gi tilgang på mere beitearealer,
og husdyr kan da slippes i et område hvor det er organisert tilsyn og sanking. Dette oppfattes
som en stor fordel. De skriver at de har barn som ønsker å ta over eiendommen. De påpeker
uheldige konsekvenser av utstrakt teigblanding mellom deres eiendom og konsesjonsobjektet. De
har kommentert særlig forhold det skal legges vekt på ved erverv av landbrukseiendommer, og
spesielt dersom det ved ervervet oppstår sameie. Viser til deres innspill.
Det bemerkes spesielt, sitat: Med andre ord er det ansett som uønskelig å opprette sameier eller
øke antallet sameiere i eksisterende sameier, og da må det tilsvarende anses som ønskelig å
oppheve sameietilstander eller redusere antallet sameiere der det er mulig», sitat slutt.
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Nabobruker Olav E. Wagnild har også kommet med innspill til saken i epost av 29.9.2017. Det
pekes på at gårdene i Ravnås har vært tett sammenflettet i århundrer. Arronderingsmessig og
driftsmessig er det best å slå sammen disse gårdene igjen til en framtidsrettet enhet. Dette
innebærer at det ikke må gis konsesjon til søker.
Rettslig grunnlag
Det er generell avtalefrihet ved overdragelse av fast eiendom. Hovedregelen er likevel at
overdragelse av fast eiendom ikke kan skje uten konsesjon.
Konsesjonslovens formål er 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
gagnlig for samfunnet. Dette bl.a. for å tilgodese:
1. Framtidige generasjoners behov.
2. Landbruksnæringen.
3. Behovet for utbyggingsgrunn.
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser, fritidsinteresser.
5. Hensynet til bosettingen.
Lovens virkemidler er konsesjonsavslag og konsesjonsvilkår. Virkemidlene kan kun brukes
dersom de gir en samfunnsmessig klart bedre løsning enn den søknaden legger opp til.
Ved konsesjonssøknader som gjelder landbrukseiendommer skal det til fordel for søker legges
særlig vekt på:
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
2. om erververens formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning, og kulturlandskapet.
Konsesjonslovens § 9 inneholder bestemmelser som sier at konsesjon i alminnelighet ikke skal
gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antall sameiere økes.
Hvis samboere erverver eiendommen sammen oppstår det i realiteten et sameie. Lever samboere
i et ekteskapelig forhold, jf. Arveloven § 28 a, skal de imidlertid likestilles med ektefeller.
Konsesjonslovens § 9 er derfor ikke til hinder for at en kan gi konsesjon til samboere.
Avgjørelsesmyndigheten i konsesjonssaker er fra 01.01.2004 lagt til kommunene.
Landbruksdepartementet har fra 21.06.2004 fastsatt kapitaliseringsrentefoten til 4 % for alt areal.
Videre er bebygde landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under 3.500 000,- unntatt
prisvurdering. For jordbruksarealer og skog er det viktig at verdsettingsmåten avspeiler
produksjonsegenskapene. Dette kommer over tid til uttrykk gjennom årlig avling for
jordbruksarealer, og påregnelig avvirkningskvantum for skog.

Vurdering
Ved konsesjonsvurderingen skal det tas utgangspunkt i søkers formål med ervervet. Søker
opplyser at våningshuset er tenkt brukt som kårbolig. Det er ikke oppgitt hvem det er som skal
bebo eiendommen. Eiendommens arealressurser gir grunnlag for at det er boplikt på
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konsesjonsobjektet. Vi går ut fra at det er søker som har planer om å tilflytte eiendommen. Vi har
ikke kunnskap om det eksisterer framtidige planer for eiendommen gbnr 258/20, herunder planer
for rekruttering av ny eier. Salgsobjektet kjøpes som tilleggsjord til denne eiendommen, og da
blir det slik at 258/20 blir hovedbruket med flere tilknyttede gbnr.
Konsesjonslovens § 9 og 9a gjelder avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom
som skal nyttes til «landbruksformål». I konsesjonsloven omfatter uttrykket landbruksformål
jord-, skog- og tilleggsnæringer. Søker beskriver i søknad at jordbruksarealer, småvilt-, og
storviltjakt er bortleid på ulike antall år og at leieavtaler går som tidligere eier har satt opp.
I konsesjonsloven § 9 første ledd angis de momenter det skal legges særlig vekt på i
behandlingen.
Hensynet til bosettingen:
Dersom kjøper får konsesjon på ervervet vil det bli bosetting på konsesjonsobjektet dersom det
blir satt vilkår om personlig boplikt, men det er ikke oppgitt om kjøpers eiendom blir bosatt.
Eiendommen kjøpes som tilleggsjord. Kommunen har ikke fått opplyst hva ervervet vil medføre
av bosetting i området. Det er derfor ikke sannsynliggjort at ervervet vil medføre at bosettingen i
området vil bli styrket.
Driftsmessig god løsning:
Dette er en meget spesiell sak med tanke på at eiendommen som er på salg har omfattende
teigblanding med annen eiendom i området. Kart viser at dette er gjennomført slik at gbnr 261/1
m.fl. og gbnr 261/2 m.fl. til sammen utgjør en større sammenhengende enhet. I tillegg eier disse
2 eiendommene deler av et felles sameie.
Viser til pkt. 8.2.8 Sameie i landbrukseiendom, i Rundskriv M-3/2017 av 1. sept. 2017. Dette
opphever tidligere rundskriv og skal nå brukes som grunnlag for kommunens vurderinger i
konsesjonssaker. Her beskrives det at, sitat: Det følger av konsesjonsloven § 9 annet ledd at
konsesjon « i alminnelighet ikke skal gis dersom det ved ervervet oppstår sameie» i eiendommen,
eller antallet sameiere øker, sitat slutt.
Uttrykket i alminnelighet er brukt for å få fram at en kan legge vekt på det generelle
erfaringsmaterialet en har som viser at opprettelsen eller utvidelse av antallet sameiere i en
landbrukseiendom kan være uheldig for driften av eiendommen. Antallet sameiere, driftsform,
behovet for investeringer og vedlikehold med mer kan tillegges vekt. En kan også trekke inn i
vurderingen at det dreier seg om en mindre utvidelse av et sameie som har fungert godt over
lengre tid. Ulempesvurderingen må baseres på forholdene i den enkelte sak. Det må foretas en
påregneligshetsvurdering, dvs. en vurdering av hvordan det er sannsynlig at forholdene vil
utvikle seg framover med den enkelte sameieformen.
Sameiet på ca. 5400 dekar er av betydelig størrelse i kommunal sammenheng. Det er derfor
avgjørende at det finnes gode løsninger for drifta av disse arealene.
Dette godtgjør at kommunen må vurdere sterkt om vi skal benytte anledningen til å gjøre noe
med sameietilstanden mellom disse to eiendommene. Kommunen vurderer at
sameieproblematikken også kan være gjeldende for selveide parseller når teigblandingen er så
gjennomført som i dette tilfellet. Her kan det bli snakk om å skape samarbeid om beiting og
utnyttelse av jaktretter. Kommunen har erfart at det ikke bestandig har vært enkelt å få til godt
samarbeid om ulike ting i dette området, og vi kan neppe se for oss generelt at det blir enklere
om sameietilstanden videreføres. Det er påregnelig at det kan oppstå vanskeligheter med hensyn
til bruk av dyrkamark, gjerder mellom parseller, beitebruk. Eiendomsretten til grunn og skog er
delt i eneeide parseller. Beiteretten og jaktretten er felles med andel etter skyldmark.
Med bakgrunn i eiendommens struktur med hensyn til teigenes beliggenhet, og sameietilstand
konkluderer kommunen med at ervervet innebærer en driftsmessig ikke tilfredsstillende god nok
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løsning. Ervervet ivaretar derfor ikke hensynet til en helhetlig ressursforvaltning. Det er
vanskelig å se at ervervet har utfordringer mht. kulturlandskapet.
Erverver har lang ansiennitet som gårdbruker, og anses skikket til å drive eiendommen.
Avtalt kjøpesum er under grensen for priskontroll. Kommunen har derfor ikke gjennomført
prisvurdering av eiendommen, men har likevel vurdert at avtalt kjøpesum tilgodeser en
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.
Det er et hovedmål for landbrukspolitikken å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser
og god lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for
å redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk landbruk.
Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av eiendommen er viktige faktorer for å få det
til.
I og med at konsesjonsobjektet har den utforming med parseller som den har, mener kommunen
at arronderingsmessige forhold tilsier at eiendomsstrukturen blir uheldig. Dette har sammenheng
med at det blir lange grenser mot annen eiendom i området på flere teiger.
Driftsmessige gode løsninger forutsetter rasjonelle driftsenheter. Ved kjøp av tilleggsarealer, er
det viktig at avstanden mellom eiendommene ikke blir for lang. I denne saken er ikke avstanden
til hovedbruket særlig vektlagt. Det er likevel ikke noen fordel at teigenes plassering medfører
trafikk gjennom tunet på annen landbrukseiendom.
Dersom erverver allerede eier en landbrukseiendom og kjøper tilleggsjord, bør kommunen være
tilbakeholden med å gi konsesjon med tanke på personlig boplikt og ønsket om å unngå
kapitalplassering og spekulasjon i landbrukseiendommer.
Konsesjonslovens bestemmelser kan benyttes der det gir en bedre løsning enn det søknaden
legger opp til. I dette ligger at konsesjonsmyndigheten kan gripe inn i et eiendomsforhold.
Statens forkjøpsrett eksisterer ikke lenger. I og med at ervervet innebærer kjøp av andel i et
sameie, og eiendomsstrukturen i området er sterkt teigblandet, finner kommunen grunn til å gripe
inn i denne handelen. Kommunen mener at avslag på søknad om konsesjon gir en bedre løsning
sammenlignet med konsesjonssøkers formål med ervervet.
Kommunen har lagt særlig vekt på gjennom denne saken å kunne bidra til å bringe en
sameietilstand til opphør. Dette er særlig relevant, og i tillegg er det lagt vekt på at ervervet ikke
vil bidra til å sikre bosetting i området. Kommunen mener at det er behov for å kunne bidra til å
styrke og ivareta bosettingen i denne delen av kommunen.
Det konkluderes derfor med at søknaden om konsesjon for ervervet av eiendommen Ravnås gbnr
261/2 og 3 avslås.
Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Midtre-Gauldal Kommune avslår søknaden og gir ikke Knut Hermo, 7387 Singås konsesjon for
ervervet av landbrukseiendommen Ravnås gbnr 261/2 og 3. Vedtaket er gjort med hjemmel i lov
om konsesjon 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom med senere endringer,
konsesjonsloven § 9.
Kommunen har gjennom sitt utøvende skjønn og vurderinger funnet at søknaden om konsesjon
for dette ervervet ikke legger til rette for de eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for
samfunnet.
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Dette begrunnes med at ervervet ikke gir en driftsmessig god løsning med rasjonell driftsenhet.
Det vises til kart som følger saken.
Dette har sammenheng med at konsesjonsobjektets eiendomsstruktur med teigblanding med
annen eiendom er uheldig, og at eiendommen har andel i sameie.
Kommunen ønsker ikke å bidra til at denne sameietilstanden videreføres. Kommunen mener at
ervervet ikke legger til rette for et effektivt vern av landbrukets produksjonsarealer, og tilgodeser
ikke framtidige generasjoners behov for ressurser i best mulig grad.
Eiendommen må overdras til noen som kan få konsesjon. Frist for dette settes til 1.1.2018.
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