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Sørum kommune - Byggesak - gbnr 44/9 - Lystadvegen - uttalelse til søknad om dispensasjon
for oppføring av pumpestasjon
Fylkesrådmannen viser til oversendelse datert 13. april 2019 av søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel.
Området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF-formål) i kommuneplanens arealdel.
Tiltaket gjelder oppføring av en pumpestasjon på 6,9 m2 innenfor grensen for byggeforbud i
vassdrag.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som
fagmyndighet for kulturminnevern. Tiltaket er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven kapittel
19 «Dispensasjon». Fylkesrådmannen har følgende merknader:
Vassdrag
Det forutsettes at tiltaket ikke forringer vannforekomsten i området.
Automatisk fredete kulturminner
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Det er ingen registrerte
automatisk fredete kulturminner der tiltaket skal gjennomføres. Potensialet for å gjøre funn av
automatisk fredete kulturminner anses som lavt. En nærmere utredning av kulturminneinteressene
er unødvendig.
Fylkesrådmannen ber om at de som skal utføre arbeidet i marka gjøres særlig oppmerksomme på at
det kan være ukjente kulturminner i området. Alle kulturminner eldre enn 1537 er fredet, også slike
som ikke er registrert. Dersom man støter på et slikt kulturminne skal arbeidene straks stanses i den
utstrekning det berører kulturminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Rette myndighet, Akershus
fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til kulturminneloven § 8, 2. ledd.
Nyere tids kulturminner
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Med hensyn til nyere tids
kulturminner har fylkesrådmannen vurdert at tiltaket ikke i vesentlig grad tilsidesetter nasjonale
eller regionale kulturminnehensyn som fylkeskommunen er satt til å ivareta. Fylkesrådmannen
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forutsetter at landskapet tilbakestilles etter at tiltaket er gjennomført, og har ingen ytterligere
merknader til tiltaket.
Konklusjon
Fylkesrådmannen mener tiltaket ikke i vesentlig grad er i konflikt med de interesser og
ansvarsområder fylkeskommunen skal ivareta. Dersom kommunen mener at vilkårene for
dispensasjon er innfridd, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, har fylkesrådmannen ingen ytterligere
merknader. Vedtak om dispensasjon skal begrunnes. Fylkesrådmannen minner om kommunens
adgang til å stille vilkår.
Med vennlig hilsen

Charlott Sandor Johansen
rådgiver plan

Pia Skipper Løken
rådgiver arkeologi
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