Plan for riving og opprydding av pelsdyrhus
Planen sendes statsforvalteren der du har ditt driftssenter.
Utfylt skjema LDIR-286 B skal legges ved skjema LDIR-284 B - “Søknad om
kompensasjon for riving og opprydding av pelsdyrhus” ved innsending av søknad.

Tøm skjema

Krav til plan for riving og opprydding
Kompensasjonen for kostnader til riving og opprydning av pelsdyrhus forutsetter at arbeidet skjer etter en på forhånd godkjent
plan. Planen skal sendes inn sammen med søknaden om kompensasjon, og vil vurderes av statsforvalteren i forbindelse med
søknadsbehandlingen. Statsforvalteren vil deretter gi tilsagn til kompensasjon.
Kompensasjonen skal dekke de faktiske kostnader til riving og opprydding av pelsdyrhus som var i bruk 15. januar 2018. Det
skal gjøres fratrekk for inntekter eller besparelser pelsdyroppdretteren har hatt ved videresalg eller gjenvinning av materialer
som har vært brukt i pelsdyrvirksomheten. Dersom det etter rivings- og oppryddingsarbeidet viser seg at pelsdyroppdretteren
har fått utbetalt større kompensasjon enn de faktiske kostnadene til arbeidet, kan det overskytende beløpet kreves tilbakebetalt i henhold til bestemmelsen i § 11 i Forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv.
Planen skal inneholde:
Situasjonskart (Oversikt over arealet det søkes for og berørte bygninger).
Tilbud på riving- og opprydding fra tjenestetilbyder/Oversikt over egeninnsats.
Beskrivelse av infrastrukturen (eks. plantegning).
Plan for- / Dokumentasjon på videresalg.
Plan for avfallshåndtering.
Opplysning om forventet tidspunkt for ferdigstilt opprydding.
HUSK!
•
Planen må være fullstendig utfylt og vedlagt overnevnte dokumenter for å bli vurdert til godkjenning
•
Dersom riving og opprydding krever tillatelse etter annet regelverk, er søker selv ansvarlig for å innhente
slik tillatelse

1. Kostnader i forbindelse med søknad om riving etter plan- og bygningsloven
Saksomkostninger

Kroner (NOK)

2. Tilbud på riving og opprydding
Du kan velge å sette bort rivings- og oppryddingsarbeidet helt eller delvis. Det skal da legges ved et tilbud fra tjenestetilbyder.
Statsforvalteren skal vurdere om kostnadene som er oppgitt i tilbudet er rimelige ut fra arbeidets innhold og karakter. Dersom
kostnadene i tilbudet fremstår som urimelig høye, kan statsforvalteren be om at du innhenter tilbud fra en eller flere tjenestetilbydere.
Tilbudet skal inneholde overslag på arbeidet for riving av bygninger, grunnmur, støpt flate og infrastruktur som ligger under
bakkenivå, samt opprydding i tilknytning til dette. Etter riving og opprydding skal arealet framstå som planert barmark.
Grusing, asfaltering, såing o.l. etter at arealet framstår som planert barmark, omfattes IKKE av bestemmelsen om riving og
opprydding.
Tilbudet lastes opp som vedlegg til vedlagt søknad om kompensasjon
Tilbudet gjelder t.o.m.

Pristilbud (NOK)
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Tilbyder
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Kommentar til tilbudet

3. Riving og opprydding ved egeninnsats.
Du kan velge å gjøre alt eller deler av rivings- og oppryddingsarbeidet selv. Med «egeninnsats» menes pelsdyroppdretters egeninnsats, dette omfatter ikke familiemedlemmer eller personer som er ansatt hos pelsdyroppdretter. Arbeidstimene
kompenseres etter l.tr. 48 i statens regulativ. Bruk av egne maskiner kompenseres etter satser fra NIBIOs «Håndbok om
Driftsplanlegging”
Arbeidsoppgave/Tiltak

Type arbeid (egeninnsats, maskiner el.)

Tidsrom

Timer

4. Videresalg og gjenvinning
Kompensasjonen dekker de faktiske kostnadene som du har hatt ved rivingen og oppryddingen av pelsdyrhus, med fratrekk
for de inntekter eller besparelser du har hatt ved videresalg eller gjenvinning av materialer, bygningsdeler og inventar. I feltet
under kan du legge inn hva som er videresolgt/gjenvunnet, og hvilken inntekt du har hatt ved salget/verdi ved gjenvinningen.
Inntekt ved videresalg/verdi
ved gjenvinning (NOK)
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Materialer
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Kommentar til videresalg og gjenvinning

5. Avfallshåndtering
Plan for avfallshåndtering skal foreligge ved riving av bygning eller deler av bygning. I avfallsplanen skal det gjøres rede for
planlagt håndtering av byggeavfallet fordelt på ulike avfallstyper og mengder. Avfall som planlegges levert direkte til ombruk eller gjenvinning skal også oppgis i planen. Tiltak som omfatter flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg skal vurderes under
ett.
Riving og opprydding av pelsdyrhus må følge reglene i Forskrift 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
Ifølge avfallsforskriften kapittel 11 er det ikke tillatt å:
Brenne avfall
Brenne spillolje
Grave ned avfall
Ha egen fyllplass/deponi for avfall.
Farlig avfall skal leveres til avfallsdeponi. Farlig avfall er definert som avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen
med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller skade på mennesker eller dyr.
Kvittering for levert avfall til avfallsdeponi skal legges ved som dokumentasjon ved innsending av utbetalingsandmodning.
Det forutsettes at pelsdyroppdretteren har fulgt forskrift 4. juli 2003 om gjødselvarer mv. av organisk opphav, hvor det i § 20 går
fram at det er et krav om at gjødsel fra pelsdyrhold skal fjernes regelmessig, og minst en gang i året. Ved riving og opprydding
dekkes derfor kun kostnader som tilsvarer fjerning av gjødsel for maks. 1 års produksjon. Det må vedlegges dokumentasjon
som viser når gjødselen sist ble fjernet. Fjerning av gjødsel må skje på forskriftsmessig måte.

Type avfall

Mengde
(kg/liter)

Leveringsmottak/håndtering

Kostnad for
deponering (NOK)
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Ordinært avfall:
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Type avfall

Mengde
(kg/liter)

Leveringsmottak/håndtering

Kostnad for
deponering (NOK)

Mengde
(kg/liter)

Leveringsmottak/håndtering

Kostnad for
deponering (NOK)

Farlig avfall:

Type avfall
Gjødsel:

I hvilket år ble gjødsla etter pelsdyroppdrettet fjernet sist?
(åååå)
Kommentar til avfallshåndteringen

6. Oppryddingen forventes å være ferdigstilt:
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7. Bekreftelse
Jeg bekrefter at opplysningene i planen er fullstendige og korrekte.
Sted og dato

LDIR-286 B

Underskrift
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