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DIGITAL EKSAMEN  OG GNAGERMIDDELAUTORISASJON   

Som vi har merket oss i media den siste tiden  er det museår i år. Da kan det være på 

sin plass og informere litt om ordningen med gnagermiddelautorisasjon til 

bekjempelse av mus og rotter på egen eller leid landbrukseiendom. 

Mattilsynet vil snart tilby digital gnagermiddeleksamen på grunn av 

koronarestriksjonene. Ta  kontakt med  kursarrangør, i vårt område er det 

landbruksrådgiving Øst, Hvam, som er nærmeste kursarrangør (se lenke). 

Kursarrangør vil i avtale med Fylkesmannen tilby tidspunkt for digital eksamen. 
Som vanlig skal eksaminandene kontakte oss på landbrukskontoret, når dere har mottatt kursbevis, slik at  

landbrukskontoret kan vurdere om dere  oppfyller vilkåra for å få autorisasjon.  Oppfyller du vilkårene for å få 

autorisasjon, registreres beviset i databasen til Mattilsynet, som så sender ut beviset i posten. Dette kommer 

vanligvis i posten i løpet av ei ukes tid. Dersom det haster med å få beviset (for å få kjøpt inn gnagermiddel 

raskt), kan landbrukskontoret skrive ut et midlertidig autorisasjonsbevis på 1 måneds varighet. 

Vi minner om forutsetningene for å få gnagermiddelautorisasjon, som er at man: 

 har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen 

 eier eller leier en landbrukseiendom 

 har gyldig plantevernmiddelautorisasjon 

 

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, veksthus anses å 

inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. 

åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.  

Kursene arrangeres nå framover pga. koronasmittesituasjonen, som nettkurs via Microsoft Teams (begrenset 

antall deltakere). 

På hjemmesiden til Landbruksrådgiving Øst, Hvam, ligger det informasjon om autorisasjonskurs i 

gnagermidler: https://ost.nlr.no/kurs/autorisasjonskurs-gnagermidler/ 

Eller ring dem på mobil 902 07 464. 

 

ETTERREGISTRERING AV OPPLYSNINGER I  SØKNAD 

OM PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD 

Frist for å etteregistrere følgende opplysninger i produksjonstilskudd og 

avløsertilskudd er 10. januar 2021: 

 

 Sankede dyr fra utmarksbeite (sau og lam) 

 Avløserutgifter i perioden 15/10-2020- 31/12-2020.  

 

 Man logger inn på søknaden gjennom AltInn som vanlig, endrer opplysningene og sender den 

inn på nytt.  Det skal bli sendt en kvittering på siste innsendte søknad med en utskriftsvennlig 

versjon av søknaden (PDF-fil) til meldingsboksen i AltInn. 

mailto:post@eidsvoll.kommune.no
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DRIFTSBYGNINGER I LANDBRUKET OG PLAN 

– OG BYGNINGSLOVEN 

 
Skal man oppføre nye driftsbygninger i landbruket, er slike 

byggeprosjekter underlagt regler som er hjemlet i plan- og 

bygningsloven. Det mest grunnleggende reglene skal nevnes her: 

 

Alminnelige driftsbygninger i landbruket (Pl.BygLov § 20-4) kan 

omsøkes av tiltakshaver (ikke krav om ansvarlig foretak). Med 

alminnelig driftsbygning etter § 20-4, er her ment driftsbygning 

inntil 1000 m
2
. Dette fordi en driftsbygning som er større enn 

1000 m
2
,  regnes som et mer komplisert tiltak , hvor det kreves et 

ansvarlig foretak til å utføre byggingen. Det er bygningens BRA 

(bruksareal) som er avgjørende  ved beregningen av bygningens 

størrelse. 

 

Tilbygg til driftsbygning, dersom bygningens totale areal 

inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m
2
 bruksareal (BRA) 

krever ikke ansvarlig foretak. 

 

Dersom det skal oppføres tilbygg på 50 m
2
 eller mindre og driftsbygningens BRA  etter dette  blir over 1000 

m
2
, er det likevel ikke krav om ansvarlig foretak. 

 

Hva skal byggesøknaden inneholde ? (gjelder tiltak som omsøkes av tiltakshaver selv)  

-  Søknadsskjema 

-  Nabovarsel: Skal sendes aktuelle naboer til tiltaket, for søknaden sendes inn. Det skal gis 14 dagers frist for  

naboer med å komme med sine merknader. Søker skal vedlegge gjenpart av nabovarsel med naboers 

merknader og eventuelle tiltak søker skal gjøre for å imøtekomme disse.  

-  Kart som viser bygningens plassering på eiendommen skal vedlegges. Gjerne detaljkart M 1 : 500 eller M 1: 

1000. 

- Byggetegninger i egnet målestokk skal vedlegges.(Andre vedlegg som kan opplyse saken kan være aktuelle.) 

Jo bedre opplyst en sak er, og mer fullstendig en byggesøknad som sendes kommunen er, desto raskere kan 

saksbehandlingen i kommunen gjennomføres. 

 

I Plan og bygningslovens § 21-7, 2. ledd, heter det følgende om saksbehandlingstid: 

(Merk ! Saksbehandlingstid må regnes fra den datoen en fullstendig søknad mottas av kommunen): 

 

Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-4 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i 

medhold av denne lov, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er 

nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen 

fristens utløp, regnes tillatelse som gitt. 

 

 

 

 
Vi vil få ønske alle en riktig 
god jul og et godt nytt år ! 

 

Landbrukskontoret har følgende åpningstider i romjula (kun telefon/epost): Man 28/12, tirs 29/12 og ons 30/12 kl 10-14. 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§20-4
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§21-7

