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DELEGERTE VEDTAK – DUV 28.01.2016

15/444

20.11.2015
DS 42/15
VPMT//OTE
NAVN 16/1
Jan O. Fremmegård
OMDISPONERING AV EIENDOM FRA JORD TIL SKOG – FREMMEGÅRD
16/1, KLOKKESTEN 13/4, KOLLERØD 17/2

15/163

27.11.2015
DS 43/15
VPMT//KOB
NAVN 61/1
Jon Martin Lie
TILLATELSE TIL FORLENGELSE AV NY LANDBRUKSVEI KLASSE 3
GITT I DELEGERT VEDTAK 26/15 - GNR 61 BNR 1 GRESSHOLTVEIEN.
JON MARTIN LIE

15/490

27.11.2015
DS 44/15
VPMT//FLI
GNR 6/17
Øyvind Rostad
TILLATELSE FOR PÅBYGG, TILBYGG OG FASADEENDRING AV
VÅNINGSHUS - GNR 6 BNR 17 - SLOREBY

15/522

08.12.2015
DS 45/15
VPMT//FLI
M03
ARE-anlegg AS
TILLATELSE FOR GRAVEARBEIDE OG LEGGING AV VA-LEDNINGER I
FORBINDELSE MED PROSJEKT TRYKKAVLØP I AARBU HYTTEFELT.
GNR 55 NNR 1 OG GNR 56 BNR 1 - ÅRBU.

15/283

10.12.2015
DS 46/15
VPMT//GGA
GNR 42/1/16
Kolås eftf. AS
MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL TILTAK
MINDRE AV AVLØPSANLEGG, GNR 42 BNR 1 FNR 16 - FJELLBU NEDRE
ØSTENSVIG

15/185

15.01.2016
DS 3/16
VPMT//FLI
GNR 23/59
Rambøll Norge AS
SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE OG ENDREDE
ANSVARSFORHOLD FOR TILBYGG OG REHABILITERING AV SKOLE.
GNR 23 BNR 59 - AREMARK SKOLE.

Sak 1/16

SØKNAD OM DISPENSASJON FR VEI I 100 M SONEN TIL PUMPEHUS FOR
NYTT KOMMUNALT VA-ANLEGG. GNR 18 BNR 35.
Styre/råd/utvalg
Drift- og utviklingsutvalget

Arkivsak nr.
15/273

Arkiv
/M03/

Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK

Saksbehandler: FLI
Sak nr.:
27/15
1/16

Utvalg
Drift- og utviklingsutvalget
Drift- og utviklingsutvalget

Møtedato
07.07.2015
28.01.2016

Rådmannens innstilling:
 Det gis dispensasjon fra byggeforbudet i 100 m/LNF sone for ny vei til pumpehus ved
Aremarksjøen på gnr 18 bnr 35. Det er ett vilkår at veien blir minst mulig synlig sett
fra vannet.
 Ansvarlig foretak med ansvarsrett for trykkavløpsanlegget kan dekke anlegg av ny
vei.
Vedlegg: Dispensasjonssøknad med vedlegg.

Saksopplysninger:
Eiendom:
Gnr 18 bnr 35.
Søker: Poyry AS
Foretak:
Are Anlegg AS
Tiltakshaver: Aremark kommune
Søknad om dispensasjon mottatt 01.12..2015 er fra Poyry AS som er ansvarlig søker for
trykkavløpet fra Wiig til Skjulstad. Trykkavløpet i dette området er godkjent tidligere
07.07.2015 ref 27/15. Are Anlegg AS har ansvarsrett for utførelsen av trykkavløpsledning og
vannledning.
Ny vei er ca 100 m lang og strekker seg fra parkeringsplassen ved Menighetshuset og
nordover langs jorde med dyrket mark og opp til nytt pumpehus, som er ca 20 m fra vannet.
Hele tiltaket er innenfor 100 m sonen, men blir lite synlig i terrenget.
Det er ikke sendt nabovarsel for ny vei og dette anses ikke nødvendig i dette tilfelle.
Aremark kommune er eier av gnr 18 bnr 35. Naboeiendom er gnr 18 bnr 54 som eies av
Aremark Menighetshus. Gnr 18 bnr 1 er bolighus/parkeringsplass som eies av
Opplysningsvesenets Fond.
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Tiltaket omfattes av kommuneplanens arealdel og området er LNF sone og i 100 m avstand
fra Haldenvassdraget. Området har mye bebyggelse og relativt nære Haldenveien rv 21.
Tiltaket er en del av vann- og avløpsforsyning og søknaden fremmes derfor direkte for Driftog utviklingsutvalget uten høringsuttalelser. Tiltaket berører mest lokale interesser. Vedtaket
oversendes Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, som har klagefrist på 3 uker.
Dispensasjonssøknad: Poyry AS sier i sin dispensasjonssøknad 26.11.2015 at ny vei sikrer
god adkomst til pumpestasjon og muliggjør drift og vedlikehold av denne.
Søknaden oppgir at det er vedtatt en plan for trykkavløp i spredt bebyggelse, dette pga
vanndirektivet. Trykkavløp forhindrer separate anlegg. Pumpestasjonen er en del av
trykkavløpsprosjektet.

Vurdering:
Det er tidligere gitt tillatelse til nytt trykkavløp og når behovet for vei er for avløpsanlegg,
anses dette å være en klar fordel for dispensasjon. Adkomst for bil forenkler og sikrer tilsyn
og vedlikehold av hovedpumpestasjon på kommunalt avløpsnett. Avløpsanlegg er for å unngå
forurensing, og for god vannkvalitet og bedre miljø.
100 m sonen i dette område har mange bygninger og biltrafikk fra før, og hensynet det søkes
dispensasjon fra blir lite tilsidesatt. Økte ulemper blir relativt små på dette stedet. Selv om
tiltaket ikke er lovlig i 100 m sonen, har ikke dette området de samme verdier som andre
ubebygde områder langs Haldenvassdraget. Det må være ett vilkår for dispensasjon at veien
anlegges lavt i flukt med terrenget uten skjæringer og fyllinger, så den blir lite synlig sett fra
vannet.
Veien er en relativt kort strekning og langs dyrket mark. Den er parallelt med vannet i ca 1520 m avstand og ca 5 m over vannet. Menighetshuset i sør befinner seg ca i samme avstand
fra vannet.
I forhold til § 19 i plan og bygningsloven anses det i dette tilfelle at det kan gis dispensasjon
for en ny vei til pumpehus for kommunalt VA anlegg. Vannforsyning og avløpsrensing er en
klar fordel for dispensasjon. Ulempene er ubetydelige i dette området. Intensjonen med
plangrunnlaget blir ikke vesentlig tilsidesatt.
Tiltaket er en del av vann- og avløpsforsyning og søknaden fremmes derfor direkte for Driftsog utviklingsutvalget uten høringsuttalelser. Tiltaket anses mest å berøre lokale interesser.
Vedtaket oversendes Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, 3 ukers klagefrist.
Anlegg av nye bilveier (ikke landbruksveier) er søknadspliktig tiltak som må dekkes av
godkjent foretak med ansvarsrett. Tidligere ansvarsretter for trykkavløpet kan dekke
veitiltaket.

Konklusjon:
Det kan gis dispensasjon fra byggeforbudet i 100 m sonen/LNF formålet for omsøkte bilvei til
pumpestasjon. Kravene i § 19 i plan og bygningsloven blir etterfulgt i dette tilfelle.
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEFORBUDET I LNF- OMRÅDE FOR
OPPFØRING AV GAPAHUK. GNR 64 BNR 8 HOLTH.
Styre/råd/utvalg
Drift- og utviklingsutvalget

Arkivsak nr.
15/520

Arkiv
//

Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK

Saksbehandler: FLI
Sak nr.:
2/16

Utvalg
Drift- og utviklingsutvalget

Møtedato
28.01.2016

Rådmannens innstilling:
o Det gis dispensasjon fra byggeforbudet i LNF sone for oppføring av ny gapahuk på
gnr 64 bnr 8 som omsøkt 04.11.2015. Det er følgende vilkår for dispensasjon:

Gapahuken må kunne benyttes av allmennheten og være åpen for alle som
ferdes i naturen.

Byggverket må være åpent uten fast dør og det må meldes om endret bruk eller
bygningsmessige forandringer.

Tiltaket må ha en avdempet fargebruk som gir en god visuell kvalitet i forhold
til dets funksjon og naturlige omgivelser.

Det må utvises forsiktighet ved bruk av ild når det er skogbrannfare og det
minnes om forbudet mot bruk av åpen ild fra 15 april til 15 september. Ett
eventuelt bålsted foran gapahuken må ha ubrennbart underlag (helst støpt) og
områdene rundt i minst 0,3 m må brannsikres med for eksempel pukkstein,
heller eller lignende.

Det må sendes inn søknad om ferdigattest når tiltaket er ferdig utført.

Vedlegg:
Søknad om dispensasjon datert 04.11.2015 og kart med plassering.

Saksopplysninger:
Tiltaket omfatter oppføring av ny gapahuk ved Skotjern i Vestfjella. Gnr 64 bnr 8 Vestre Holt
er på ca 1076 daa og strekker seg ca 5 km vestover. Adkomst er via skogsbilvei fra Dagrød og
Lervik. Det befinner seg en lavere gapahuk i dette området fra før, men det ønskes en som er
høyere under taket som gir sitteplass ved rasting og hvile.
Ny gapahuk oppføres i tre, dvs bindingsverk med villmarkspanel, og tretak. Gapahuken er ca
4 x 4 m i grunnflate, den er utført med åpen front. Skråtaket er 2,7 m høyt i front og 2 m på
baksiden.
Beliggenheten er vest for Skotjern ca 30 m sør for snu-/endeplass til skogbilveien.
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Vidar Holth som er grunneier sier i sin dispensasjonssøknad at gapahuken i hovedsak blir
brukt i elgjakta, av jaktlaget Holt/Fyldeng. Den blir åpen for alle.
Kommuneplanens arealdel viser området som LNF område, landbruk-, natur- og
friluftsområde.
Kommunen anser at tiltaket som er til bruk av eier ved elgjakt og for øvrig åpen for
allmennheten, ikke har betydning for landbruksdrift og næring.
Tiltaket anses dermed å være avhengig av dispensasjon fra LNF formålet.
Det er ingen naboer som må ha varsel om tiltaket.
Tiltakshaver er eier av landbrukseiendommen.
Det er bekreftet at gapahuken kan benyttes av allmennheten. Gapahuken kan dermed benyttes
av de som ferdes i naturen, og den vil være ett leskur ved rast og hvile, dette for både jegere,
fiskere, friluftsfolk og turgåere.
Kommunen anser at intensjonen med LNF formålet ikke blir vesentlig tilsidesatt, tiltaket er
lite og området har fra før bilvei og en lavere gapahuk.
Det er få ulemper ved tiltaket på dette stedet, og fordelene ved tak/leskur for jakt, og fiske
som landbruksdrift og for friluftsliv, bidrar til at det ihht § 19 i plan og bygningsloven kan gis
dispensasjon.
For å unngå at byggverket kan får endret bruk i framtiden til for eksempel koie og senere
hytte, er det ett krav at det må sendes ny søknad hvis gapahuken bygges om for eksempel med
dør så den blir lukket og benyttes som koie eller hytte. Alle tilbygg, påbygg i høyden og må
være godkjennes av kommunen.
Plan- og bygningslovens § 29 sier at alle tiltak skal ha en god arkitektonisk utforming, og ha
en god visuell kvalitet i forhold til dets funksjon og naturlige omgivelser.
Åpent ildsted eller bålplass ved gapahuken må vies spesiell oppmerksomhet og spredning av
brann må forebygges. Bunnen under underlaget må være støpt, eller tykt lag med stein/grus
evt steinhelle. Områdene rundt ildstedet må sikres i minst 0,3 m mot gnister og nedfall fra
bålet. Det generelle forbudet mot bruk av åpen ild vil være gjeldende ved gapahuken som
ikke har lukket ildsted. Fra 15 april til 15 september er det forbudt med bruk av åpen ild.
Dette bør skiltes på stedet og hvis mulig bør bålplassen fjernes eller avstenges i denne
perioden hvor det kan være skogbrannfare.
Tiltakshaver har ansvaret for at byggearbeidet må utføres i medhold av plan- og
bygningsloven og dets underliggende regelverk. Kommunen kan føre tilsyn med
byggearbeidet.
Det må sendes inn søknad om ferdigattest når tiltaket er ferdig utført.
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KLAGE PÅ AVSLAG. SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TO BRYGGER FOR
BÅT VED FRITIDSBOLIG. GNR 13 BNR 3 FNR 13 - LEKSRØD.
Styre/råd/utvalg
Drift- og utviklingsutvalget

Arkivsak nr.
15/357

Arkiv
//

Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK

Saksbehandler: FLI
Sak nr.:
27/15
3/16

Utvalg
Drift- og utviklingsutvalget
Drift- og utviklingsutvalget

Møtedato
03.12.2015
28.01.2016

Rådmannens innstilling:
 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kolløya-Denes 2002, for to brygger
for båt på gnr 13 bnr 3 fnr 13 Leksrød/Bryggerhusneset, avslås.

Drift- og utviklingsutvalget behandlet saken den 03.12.2015, sak nr. 27/15
Behandling i utvalget:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kolløya-Denes 2002, for to brygger
for båt på gnr 13 bnr 3 fnr 13 Leksrød/Bryggerhusneset, avslås.

Vedlegg:
Klage datert 21.12.2015.

Sammendrag:
Det foreligger klage på vedtak i Drift og utviklingsutvalget 03.12.2015 sak 27/15. Søknad om
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen for å ha to brygger ble avslått, og klagen på
avslaget fremmes for Drift og utviklingsutvalget. Ved opprettholdelse av vedtaket oversendes
klagesaken til Fylkesmannen juridisk avdeling for endelig avgjørelse.

Saksopplysninger:
Søknad om dispensasjon omfatter å fravike reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan for
Kolløya- Denes. Eiendommen som er bebygd med fritidsbolig har to brygger for båt, noe som
strider mot bestemmelsene.
Tiltaket omfatter ett tregulv med fortøyning for båt plassert noe ut over vannet ved høyvann.
Brygga er på ca 25 m2 og fra 2,5-0,5 m over vannet avhengig av vannstanden.
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Fritidseiendommen har i tillegg ei brygge for båter. Dette er ei flytebrygge med 3 utriggere
som er plassert vest for fritidsboligen.
Reguleringsbestemmelsene til plan for Kolløya-Denes 2002 sier at til hver hytte kan det
bygges en brygge ved hytta på tomten, eller som vist på planen.
Tidligere dispensasjonssøknad 01.10.15 ble sendt på høring og Miljøvernavdelingen fraråder
dispensasjon. Uttalelsen ble lagt til grunn for forlag om at søknad om dispensasjon ble avslått.

Behandling/vedtak i Drift- og utviklingsutvalget den 03.12.2015 sak 27/15
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kolløya-Denes 2002, for to brygger
for båt på gnr 13 bnr 3 fnr 13 Leksrød/Bryggerhusneset, avslås.

Saksopplysninger:
Det foreligger klage fra Arkama AS som på vegne av tiltakshaver Ingjerd Resen-Fellie ønsker
å beholde de to bryggene på eiendommen. Avslaget på dispensasjonssøknad for to brygger for
båt på gnr 13 bnr 3 fnr 13 påklages.
Klagen sier at det er fakta feil eller misforståelser i forhold til hva som kan definere som
brygger og når anleggene historisk er etablert. Det ønskes en befaring før klagen behandles.

Vurdering:
Reguleringsplan for Kolløya-Denes er fra 2002, og bryggene henholdsvis ifølge tiltakshaver
fra 1973 og 1995.
Den østre landfastebrygga har nylig fått nytt dekke og bjelkelag, og virker helt ny. Det er
ingen dokumentasjon på hva som befant seg der tidligere.
Når tiltakshaver har ei mindre flytebrygge mot vest som er mer tilpasset planbestemmelsene
som sier at brygge skal tilpasses landskapet og av enkle lette konstruksjoner, og brygger for
adkomst med vanlig fritidsbåt, er denne i samsvar med plangrunnlaget.
Når ny reguleringsplan ble godkjent i 2002 ble det kun tillatt med ei brygge, og det er så langt
ikke fremkommet at andre fritidsboliger innen planområdet har mer enn ei brygge.
Når det ikke kan fremlegges noen skriftlig tillatelse for brygger og den østre er nyoppført
anses det som tidligere at det må foreligge dispensasjon for å beholde den østre brygga.
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Klagen anses ikke å inneholde momenter så det ihht plan og bygningslovens § 19 kan gis
dispensasjon. Det er ingen uklarheter for kommunen hva som befinner seg på eiendommen og
tidligere vurderinger av dispensasjonssøknaden opprettholdes.
Det ønskes befaring og administrasjonen overlater dette for Drift og utviklingsutvalget.
En klage på dispensasjonsvedtak fører til at saken må til Juridisk avdeling hos Fylkesmannen.
Klagen må først behandles av planutvalget i løpet av 8 uker. Ved nytt eller endret vedtak er
det ny 3 ukers klageadgang for alle partene.

Konklusjon:
Klage på vedtak tas ikke tilfølge, den anses ikke å inneholde nye forhold eller momenter som
berører dispensasjon. Tidligere vedtak hvor søknad om dispensasjon for to brygger for båt
avslås, opprettholdes.
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SØKNAD OM KONSESJON FOR EIENDOMMEN KROSBY GÅRD - GNR 25 BNR 1
Styre/råd/utvalg
Drift- og utviklingsutvalget

Arkivsak nr.
15/530

Arkiv
//

Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK

Saksbehandler: OTE
Sak nr.:
4/16

Utvalg
Drift- og utviklingsutvalget

Møtedato
28.01.2016

Rådmannens innstilling:
I medhold av konsesjonsloven av 28.november 2003 gis det konsesjon til Hilde Førisdal
Bekier-Larssen, Inkognito terasse 3b, 0256 Oslo for erverv av eiendommen Krosby,
G.nr/B.nr:25/1 i Aremark kommune.
I tråd med konsesjonsloven settes vilkår om 5-års sammenhengende boplikt. Boplikten anses
oppfylt ved at konsesjonssøkers foreldre bebor eiendommen slik som i dag. Driveplikten
forutsettes oppfylt i tråd med bestemmelsene i jordloven.

Sammendrag:
Konsesjonssøknad av 08.12.15, mottatt av Aremark kommune den 15.12.15. Søker er Hilde
Førisdal Bekier-Larssen, Inkognito terasse 3b, 0256 Oslo. Søknaden gjelder konsesjon på
eiendommen Krosby, G.nr/B.nr:25/1 i Aremark kommune.
Overdrager er Claus Larssen, Krosby gård, 1798 Aremark.
Eiendommen Krosby består av ett stort arealområde med tun, jordbruksareal og skog. Arealet
ligger sydøst i kommunen, øst for riksvei 21 mot Halden og strekker seg sydover inntil
Tordivelen (et smalt parti av Haldenvassdraget mellom Aspern og Aremarksjøen). Tunet er
beliggende på områdets nordre del ca 1,5 km sydøstover fra Aremark kommunesentrum med
avkjøring på relativt kort gårdsvei fra riksvei 21. Til Halden er det 27 km og til Oslo ca 120
km.
Bebyggelsen består av hovedbygning, kårbolig, driftsbygning, bryggerhus, steinkjeller og
stabbur. Teknisk tilstand for hovedbygning og kårbolig oppgis å være god.
Eiendommen består ihht jordregisteret, utgitt av Skog og landskap av totalt 2010 daa. Dette
fordeler seg slik: 456 daa dyrket mark, 19 daa innmarksbeite, 1477 daa produktiv skog, resten
er myr, uproduktivt samt tun. Driften på eiendommen fortsetter som i dag i eiers regi. Eiers
far vil bistå i driften.
Eiendommen skal erverves fra søkers far, men det må søkes konsesjon fordi søker ikke kan
oppfylle boplikten på eiendommen etter konsesjonslovens § 5 annet ledd. Etter endring av

Sak 4/16
konsesjonsloven i 2009 er det ikke mulighet for å søke om utsettelse eller fritak fra boplikt, og
eier som ikke kan eller vil oppfylle boplikten må søke konsesjon.
Søker opplyser at hun ikke kan ha fast bopel i Aremark de nærmeste 5-10 årene på grunn av
arbeid i Oslo med mange reisedøgn til Asia og Sør-Amerika. Familien vil oppholde seg så
mye som mulig i Aremark, men det vil ikke være tilstrekkelig til permanent bopel der de
nærmeste årene.
Boplikten blir ivaretatt av søkers foreldre som vil bo i kårboligen og ivareta tilsyn med gården
og bistå i driften sammen med søker. Søker vil selv stå for driften av gården med nevnte
bistand og noe innleid hjelp.

Relevante bestemmelser:
 Lov om konsesjon 2003 nr 98 ved erverv av fast eiendom.
 Lov om jord (Jordloven).
 Lov om odelsretten og åsetesretten. (Odelsloven).
 Rundskriv M-2/2009 konsesjon og boplikt. (LMD)
 Rundskriv M-3/2009 driveplikten etter jordloven. (LMD)

Vurdering:
Saken går etter lov av 28.november 2003 nr 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom,
(Konsesjonsloven, med endringer i lov av 19.juni 2009 nr 98). Loven har til formål å regulere
og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets
produksjonsarealer og slik eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet, jfr
konsesjonslovens § 1. Loven er et redskap som bygger opp om samfunnspolitiske mål.
Bestemmelsen gir en vid ramme for hvilke hensyn som kan trekkes inn. Loven selv nevner
uttrykkelig følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.

Fremtidige generasjoners behov.
Landbruksnæringen.
Behov for utbyggingsgrunn.
Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.
Hensynet til bosettingen.

I lovens formålsbestemmelse er det ikke foretatt noen differensiering eller eksemplifisering
hvor enkelte samfunnsinteresser fremheves som viktigere enn andre.
Konsesjonslovens § 9 gjelder avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som
skal nyttes til landbruksformål. Uttrykket må ikke forveksles med samme uttrykk som er
brukt i plan- og bygningslovens regler. I konsesjonsloven omfatter uttrykket landbruksformål,
jord, skog og hagebruk, reindrift og tilleggsnæringer, herunder turisme, salg av
gårdsprodukter, utleievirksomhet i forbindelse med jakt mm. Landbruket er i utvikling og
ressursene tas i bruk på stadig nye og kreative måter. Hva som er tilleggsnæring vil variere
over tid i takt med denne utviklingen.
Følgende momenter skal vurderes:
1.

Om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.
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2.
3.
4.
5.

Om erververens formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området.
Om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning.
Om erververen anses skikket til å drive eiendommen.
Om hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ivaretas.

Punkt nr 1 og 4 gjelder ikke i sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de
ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 annet ledd. I slik sak skal det i tillegg til første ledd nr 2,
3 og 5 bl.a annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold.
Søkers tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som
korrigerende moment.
Om erververens formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området:
Ved erverv av konsesjonspliktig eiendom går ikke boplikt fram av lovens ordlyd, men kan
settes som vilkår, jfr konsesjonslovens § 11. Det har vært vanlig praksis å sette vilkår om
boplikt i 5-år. Vilkår kan settes når det etter en konkret vurdering finnes påkrevd av hensyn til
de formål loven skal fremme. Det skal være en reell mulighet for å få konsesjon uten å måtte
bo på eiendommen selv. Konsesjonsmyndighetene kan bare fastsette at plikten kan være
personlig når det anses nødvendig. Regelverket setter altså ikke noe absolutt krav om at
eieren skal bo på eiendommen selv. Etter den nye konsesjonsloven skal det gjøres en konkret
og individuell vurdering av om det er nødvendig å sette vilkår om personlig boplikt.
Landbruks- og matdepartementet (LMD) har i rundskriv M-2/2009 gitt retningslinjer for
boplikt som konsesjonsvilkår.
I henhold til rundskrivet kan det fastsettes vilkår om personlig boplikt, hvis det er klart at
dette ivaretar hensynet til stabil bosetting på eiendommen og i området for øvrig bedre enn
om andre enn eieren bor på eiendommen. For å ivareta bosettingen på selve eiendommen kan
dette anses like godt oppfylt ved bortleie av boligen, som at eier selv bebor den. I de fleste
tilfeller er det en fordel at eiendommen bebos ved f.eks utleie, slik at noen kan føre det
daglige tilsynet med bygningene på eiendommen.
Søker opplyser at eiendommen skal fortsatt bebos av hennes foreldre slik som i dag, dette er
en ordning som vil fungere godt. I tillegg opplyser søker at hun med sin familie vil oppholde
seg i Aremark så mye som arbeidssituasjonen tillater det. Det bør stilles vilkår om boplikt i
tråd med regelverket, men ikke personlig boplikt.
Om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning:
Ervervet innebærer at eiendommen Krosby blir opprettholdt som et eget gårdsbruk slik som i
dag. Jorda holdes i hevd av eier med hjelp fra hennes far samt noe innleid hjelp. Dette anses å
være en god driftsmessig løsning.
Om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet:
Med helhetlig ressursforvaltning menes at en må se på hvilke virkninger et eierskifte har for
ressursene på eiendommen. I begrepet ligger også at en i størst mulig grad ivaretar fremtidige
generasjoners behov. Ressursene skal disponeres på en slik måte at gårdens produksjonsevne
og utnyttelsesevne ivaretas, slik at eiendommen i fremtiden kan legge grunnlag for drift og
bosetting. Med kulturlandskap menes landskapsbilde, mangfoldet i naturen og
kulturhistoriske verdier.
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Det skal fortsatt drives alminnelig landbruksdrift på eiendommen. Dette ivaretar intensjonene
i momentet på en god måte.

Konklusjon:
Med bakgrunn i det ovennevnte anbefales konsesjon som omsøkt.

Vedlegg:
Viser til saksmappe.

