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Søknad om å flytte naust til ny tomt.  Feste nr 180. 

 
Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 
Søknad, datert 17.07.2016 
 
Bakgrunn: 
Anders Ledum er eier av Ledum 116/1.  Til gården ligger et naust ved Goppollvatnet.  
Naustet står på såkalt hevda tomt, og er avgiftsfritt.  Det er knyttet til gården, og kan ikke 
skilles fra denne. Naustet er i dårlig forfatning.  Naustet ligger i nord-vestre ende av vatnet. 
 
Anders Ledum ønsker å restaurere naustet.  Han søker samtidig om å flytte det til ny tomt.  I 
forbindelse med oppdemning av vatnet er det opparbeidet bilveg til utløpet.  Det søkes om ei 
ny tomt nærmere demningen. 
 
Vurdering: 
Det er positivt at hus i fjellet blir restaurert og brukt.  Flytting til ei tomt nærmere demninga 
vil gjøre adkomsten enklere.  Saksbehandler ser ingen store problemer med å flytte huset til 
ny tomt.  Det er store områder fra demningen og nordover med tørrbakke og gode muligheter 
for å plassere et naust.  Det bør være mulig å finne ei egna tomt, hvor naustet kan stå uten å 
sjenere andre.  Fjellstyret har tidligere stilt seg positive til en tilsvarende sak ved 
Eisteinsvatnet. 
 
Forslag til vedtak: 
Fjellstyret ser positivt på at naustet flyttes til ny tomt.  Endelig plassering foretas sammen 
med Statskog. 
 
Plassering på ny tomt må godkjennes av Øyer kommune. 
 
Det forutsettes at naustet føres opp innenfor samme størrelse og utforming som det 
nåværende, og fjellstyret ber om å få tilsendt målsatte tegninger.  Videre er det en forutsetning 
at nåværende naust fjernes fullstendig, og at tomta ryddes. 
 
Behandling i fjellstyret: 
Bilder av nåværende naust ble lagt fram i møtet. 
 
Vedtak: 
Fjellstyret ser positivt på at naustet flyttes til ny tomt.  Endelig plassering foretas sammen 
med Statskog. 
 
Plassering på ny tomt må godkjennes av Øyer kommune. 
 
Det forutsettes at naustet føres opp innenfor samme grunnflate som nåværende.  Huset skal 
være så lavt som mulig, og ha preg av å være et naust. Fjellstyret ber om å få tilsendt målsatte 
tegninger.  Videre er det en forutsetning at nåværende naust fjernes fullstendig, og at tomta 
ryddes. 
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Utskrift av møteboka er sendt til: 
 
Statskog 
Anders Ledum 
Øyer kommune 


