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Sammendrag:
Eiendommen gbnr 80/2 «Viken søndre» er en landbrukseiendom bestående av 4 teiger med
tilhørende seter gbnr 155/1/588. Totalt areal på garden ca 262,9 daa + seter. Den består av tunet
med bebyggelse, næringsbygningene til saga, dyrka mark, skog og innmarksbeite.
Deler av eiendommen som bebygd tun, bebygd setertun, bebygd tun med verkstedbygning og areal
avsatt til fremtidig boligområde, ønskes beholdt av søker, mens øvrig areal av
landbrukseiendommen ønskes tillagt landbrukseiendommer i drift, og som har behov for mer areal
for å styrke drifta av disse.
Deler av søknaden krever behandling av dispensasjon fra LNF-formålet i kommunedelplan for Øyer
sør. Bruken av arealer til formål som ikke er tilknyttet landbruk-, natur-, og friluftsformål utløser
krav om dispensasjon og må være gitt før en fradeling av tomtene og deretter endring av bruken
kan finne sted.
Innstilling til vedtak om dispensasjon er positiv etter jordloven.
Krav til sikkerhet, pbl § 28-1 på eiendommen:
Det er lagt inn aktsomhetsområde for jord -og flomskred, snøskred og steinsprang. I tillegg 20meters buffer mot elv/bekk på en liten del av eiendommen.
Ut ifra gjeldende forhold og veileder fra forskriftseier DiBK legges det til grunn at sikkerhetskravene i
pbl. § 28-1 og tilhørende forskrifter er oppfylt for dette nedre området.
For de to skogteigene oppe i dalsida vurderer kommunedirektøren at det er tilstrekkelig sikkerhet
mot naturfare gitt formålet med fradelingen. Det vil ikke skje bygging eller noen form for tiltak
utenom landbruksdrift på arealene.

Nærmere beskrivelse og vurdering av pbl. § 28-1 og faresoner på eiendommen er tatt inn i vedlegg
1 til søknaden.
De kumulative vilkårene for dispensasjon er oppfylt, og kommunedirektøren tilrår at det gis
dispensasjon for oppdeling av gardsbruket, fradeling og omdisponering til bolig for gardstunet,
fradeling og tillatelse til bruk som næring for område benyttet som sagbruk og fradeling og
omdisponering av seterareal med bebyggelse. I tillegg vedtas fradeling av skogteiger og areal ved
Lågen og areal avsatt til fremtidig boligområde i samme behandling.
Saksutredning:
Informasjon om eiendommen.
Eiendommen gbnr. 80/2 «Viken søndre» er en landbrukseiendom bestående av 4 teiger med
tilhørende seter gbnr. 155/1/588. Totalt areal på garden ca 262,9 daa + seter.

To av teigene er skogteiger med et areal på ca 126,5 daa og 23,5 daa. 1 teig er ca 10,8 daa
bestående av areal i Lågen med strandlinje, 1 teig på 102,1 daa med tunet, næringsbygningene til
saga, dyrka mark, skog og innmarksbeite.

Tunet er bebygd med 7 bygninger. 3 våningshus med adressene Vestsidevegen 56,58, 60, registrert
med bruksarealene 209 m2, 159 m2 og 105 m2. 4 mindre landbruksbygninger med et areal på
under 35 m2 bebygd areal.
Arealet rundt Viken sag er bebygd med 4 bygninger. Verkstedbygning på ca 640 m2, og 3
landbruksbygninger med et bruksareal på 105 m2, 97 m2, og 16 m2.
Tilhørende seter gbnr 155/1/588. Setra ble tinglyst med punktfeste i 2002, men søker oppgir at
setra består av en seterteig på ca 27 daa.

Søker oppgir at drift og dyrehold på garden opphørte i 1970/1980, og at størrelsen samt bygningene
på garden i dag er uegnet til selvstendig drift som gardsbruk. Deler av arealet har derfor i årrekke
blitt leid bort til nabo landbrukseiendom 81/3 (Svein Løken) som har behov for mer jord i sin drift.
Søknaden gjelder/bakgrunn for søknaden:
Hjemmelshaver av «Viken søndre» gbnr. 80/2, Odd Arne Høier Steinfinsbø søker om full
bruksrasjonalisering av garden. Garden har ikke vært i drift siden 1970-1980, og jorda har blitt leid
bort og drevet av Svein Løkens gardsbruk 81/3 i en årrekke. Deler av eiendommen som bebygd tun,
bebygd setertun, bebygd tun med verkstedbygning og areal avsatt til fremtidig boligområde, ønskes
beholdt av søker, mens øvrig areal av landbrukseiendommen ønskes tillagt landbrukseiendommer i
drift, og som har behov for mer areal for å styrke drifta av disse.
For å oppnå bedre oversikt over søknadens omfang beskrives detaljene i søknaden i vurderingen
enkeltvis nedenfor.
Gjeldende plan for eiendommen:

Eiendommen ligger delvis i Kommuneplanens arealdel 2018-2028.

Skogteigene ligger i Kommuneplanens arealdel, men disse teigene skal fradeles til uendret bruk og
til bruk for landbrukseiendommer i drift, og utløser derfor ikke krav om dispensasjon. Øvrige av
eiendommen ligger i Kommunedelplan Øyer sør vedtatt 31.05.2007. Med unntak av et område på
ca 15 daa som er avsatt til fremtidig boligbebyggelse benevnt B1b «Utvidelse Skriua», har
resterende av eiendommen formål LNF Landbruk, natur og fritid.

Siden tiltakene som utløser krav om dispensasjon ligger i kommunedelplan Øyer sør, blir disse
bestemmelsene førende for den videre behandlingen.
Kommunedelplanens bestemmelser:
for fremtidige byggeområder «avsatt område B1 b Utvidelse Skriua» :

For området avsatt til fremtidig boligbebyggelse sier punkt 1.1.1 at fradeling til tiltak etter pbl ikke
kan finne sted før området inngår i godkjent reguleringsplan. Området skal ikke fradeles for å kunne
gjennomføre tiltak før en detaljregulering er på plass, men fradeles her for å beholdes av søker, og
benyttes til samme bruk, inntil evt detaljregulering er på plass. Hadde bestemmelsen ment å gjelde
all fradeling, og også i de tilfellene hvor tiltak ikke skal gjennomføres, hadde teksten «til slike
formål» vært sløyfet. Fradeling av dette området utløser ikke krav om dispensasjon.
for LNF-områder:

Kommunedelplanens bestemmelser for LNF formål sier kun at bygging i tilknytning til stedbunden
næring ikke kan finne sted uten dispensasjon, og sier ikke noe konkret om at fradeling rundt
eksisterende bygninger utløser krav om dispensasjon. Det er likevel informert i søknaden at
landbrukseiendommen skal oppløses, fradelt tun i fremtiden skal benyttes til bolig, fradelt tun på
saga skal fortsette sin bruk som næring, og fradelt tun på setra skal benyttes til fritid. Bruken av
arealer til formål som ikke er tilknyttet landbruk-, natur-, og friluftsformål utløser krav om
dispensasjon og må være gitt før en fradeling av tomtene og deretter endring av bruken kan finne
sted.
Lovgrunnlag:
Se vedlegg 1
Behandling:

Dersom øvrige krav iht ML og PBL ikke er oppfylt, vil det ikke bli nødvendig med vurdering av
dispensasjon. En vurdering av øvrige krav i nevnte lovverk gjennomføres derfor før vurdering av om
dispensasjon kan gis.
Se vedlegg 2
Områder som ikke utløser krav om dispensasjon, men som må fradeles for å oppnå full
bruksrasjonalisering dersom dispensasjon innvilges
Behandling av disse områdene, se vedlegg 3
10. 126,48 daa. Skogteig
11. 23,55 daa. Skogteig
12. 10,76 daa. Del av Lågen
13. Ca 14,5 daa avsatt område til bolig i KDP (rosa farge i oversiktskart ovenfor)
14. Ca 67 daa resterende av teig 1 (kartutsnitt revidert etter revidert søknad av 30.8.21)

Miljø og naturmangfold:
Naturmangfoldloven §§ 8-10: Omsøkt tiltak vil i liten grad føre til endring av arealutnyttelsen i
forhold til dagens bruk. Friluftsinteressene i området vil mest sannsynlig ikke påvirkes på en
uhensiktsmessig måte.
Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12
§ 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale
myndigheter. Krav til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko
for skade på naturmangfoldet. I dette tilfellet anses tiltaket å ha minimal innvirkning ut over
eksisterende bebyggelse.
Det er registrert gråtrost på eiendommen, en ansvarsart. I tillegg kanadagås i arealet ved/i Lågen.
Det er karakterisert som trua art. Det er imidlertid i dette tilfellet kun snakk om fradeling og
eierskifte, og det forutsettes at det ikke vil ha negativ innvirkning.
I § 9 om føre-var-prinsippet står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Kommunedirektørens (KD) vurdering er at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig

for å treffe vedtak, og at det ikke foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet.
§§ 10-12 i loven omhandler samlet belastning på økosystemet og kostnader ved miljøforringelse,
samt bruk av driftsmetoder og teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med full tyngde i denne saken.
Kultur:
Det er registrert flere automatisk fredede lokaliteter innen området for søknaden. Det gjelder
bebyggelse som søker skal beholde selv. Det forutsettes at eventuell gitt dispensasjon ikke vil
påvirke disse på en negativ måte. Kulturvernfaglig enhet i fylkeskommunen har ingen
kulturvernfaglige merknader
Behandling etter jordlov:
Vurdering:
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven,
odelsloven og skogbruksloven av 08.12.2003 er kommunene gitt myndighet til å behandle og fatte
vedtak etter landbrukslovene. Dette innebærer bl.a. at kommunene har frihet til å utforme sin egen
politikk innenfor rammene av loven og de nasjonale målsettinger for landbrukspolitikken.
Utgangspunktet for delingsbestemmelsen i jordloven § 12 er at deling skal tillates dersom det ikke
går ut over de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. rundskriv M-1/2013. Bestemmelse om
deling har nær sammenheng med lovens formålsbestemmelse som er å sikre at arealressursene blir
disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området
og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger.
Omdisponering:
Arealene som søkes fradelt i dette tilfellet skal ikke lenger nyttes til landbruksformål og det må
vurderes som en fradeling er i strid med arealressursvernet. Det er særlig innmarksbeitearealer på
totalt 2,7 daa som berøres hvor det er produktive jordbruksarealer som går tapt. Hvorvidt det er
særlege høve som tilsier at landbruksinteressene må vike vil bero bl.a. på hvilke hensyn som gjør seg
gjeldende i saken, hvorvidt arealene som skal omdisponeres objektivt sett er egnet til
matproduksjon og om det er påregnelig med en lønnsom produksjon på arealene.
De arealene det er snakk om er kantarealer som i noe begrenset grad kan nyttes rasjonelt uten at
det beites i sammenheng med dyrkamarka som ligger inntil. Arealene ligger helt inntil tunet og kan
synes som en naturlig forlengelse av det tunet som søkes fradelt. Det er i utgangspunktet uheldig å
fradele jordbruksarealer uten at det foreligger konkrete planer om bruk som også innebærer en
samfunnsnytte. Kommunedirektøren ser det slik at disse arealene ikke er vesentlige for å kunne
gjennomføre deling. En annen sak er at arealene over tid er tatt i bruk som en del av gardsplassen
og har hatt en annen praktisk funksjon for eier av eiendommen enn som beite. Betydningen av å
beholde arealene som en del av landbrukseiendommen synes å være av mindre verdi.
Tjenlig og variert bruksstruktur:
Bestemmelsen er satt for å sørge for ei bruksutvikling i takt med nasjonale målsettinger for
landbrukspolitikken. Bruksutviklingen må imidlertid sees i sammenheng med utviklingen i
landbruket ellers i området, og betydningen som næring, sysselsetting og grunnlag for bosetting.
Det søkes om fradeling av tunet i Viken med påstående bebyggelse; tre bolighus og et par uthus.
Arealet er på om lag 8 daa og er i hovedsak klassifisert som bebygd areal i AR5. Videre skal Viken sag
fradeles med et areal på om lag 12,5 daa bestående av bebygd areal og produktiv skog av høg
bonitet. Hensikten med fradelingen er bl.a. at aktive gardsbruk som grenser inntil Viken skal kunne
kjøpe jord- og skogarealer som tilleggsarealer og dermed styrke sitt ressursgrunnlag. Viken på sin

side er et mindre gardsbruk uten egen jordbruksproduksjon. Ei fradeling som omsøkt er i tråd med
overordnede målsettinger i landbrukspolitikken om en mer rasjonell bruksstruktur. Landbruksplan
for Lillehammer-regionen 2021-25 sier også at «handlingsrommet i jord- og konsesjonsloven bør
brukes for å fremme produksjon, sysselsetting og verdiskapning i tråd med næringa og
yrkesutøvernes behov». Hensynet til en tjenlig og variert bruksstruktur vurderes som ivaretatt ved
omsøkte fradeling.
Vern av arealressursene:
Lovformuleringen skal gi forvaltningen mulighet til å treffe beslutninger som hindrer at det oppstår
enheter som er vanskelig å drive rasjonelt eller at produktive landbruksarealer faller ut av drift.
Begrepet «arealressursene» gjelder også bl.a. bygninger.
Viken sag er på mange måter en del av driftsapparatet på eiendommen. Virksomheten her går i
hovedsak på leiesaging og høvling, primært er dette bearbeidelse eller foredling av skogprodukter
basert på andre råmaterialer enn fra egen eiendom. Nåværende eier har videreutviklet saga til en
arbeidsplass som i liten grad relateres til drift av Viken som landbrukseiendom. En ser derfor ikke at
saga med tilhørende arealer er vesentlige for landbrukseiendommen, ei heller for den som skal
kjøpe tilleggsarealer for utvikling av engen driftsenhet .
Driftsmessig god løsning:
Det skal vurderes om delingen legger opp til en god driftsmessig løsning. I følge rundskriv M-1/2013
kan det ikke kreves at det er den beste løsningen som skal velges, det holder at løsningen er god.
Viken er et mindre gardsbruk med spredte jord- og skogbruksarealer. Jordbruksarealene leies av en
nabo som også er i posisjon for å kjøpe disse. En slik løsning vil driftsmessig være god. Tilsvarende
gjelder for skogarealene oppover i lia, her er det andre grunneiere som er i kjøpsposisjon hvor en
sammenslåing av skogteiger vil gi en mer rasjonell utforming av eiendommene enn dagens
situasjon. Ved Lågen er det ei stripe med strandrett som også må tillegges en annen driftsenhet.
Fradeling av saga er ikke i vesentlig grad i strid med lovens intensjon, men det er uheldig at det
følger et så stort areal med, arealer som i liten grad kan nyttes ifm. sagvirksomheten. Dette er
restarealer som ellers vanskelig kan driftes og utnyttes rasjonelt som del av landbrukseiendommen.
En kan ikke se at en fradeling vil innvirke negativt på den driftsmessige løsningen.
Drifts- og miljømessige ulemper:
Hensikten med dette vurderingsmomentet er å se om den aktuelle delingen fører til ulemper for
landbruksdrifta i området. Dette momentet gjør seg først og fremst gjeldende ved fradeling av
bolig- eller fritidstomter der det kan oppstå konflikter mellom landbruket og andre interesser
Formålet med fradelingen av tunet og sagbruk er at dagens eier ikke ser hensikten med å eie og
drive landbruksarealene. Området er også preget av nyere boligbebyggelse. Drift av
jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider og at den som bor og oppholder seg i nærheten må
være bevisst at det kan oppleves ubehag med både støy, støv, lukt, insekter m.m. Det er uheldig
dersom det oppstår interessemotsetninger mellom bolig- og landbruksinteresser og at dette etter
hvert kan medføre begrensninger for landbruksdrifta. Så lenge det er påstående bebyggelse, vil det
ikke være noe nytt element å forholde seg til for den som driver jorda rundt. Imidlertid kan
toleransenivået for den som kjøper dette til bolig være lavere enn om den som bodde på
eiendommen selv drev jorda. I dette tilfellet må det antas at de som evt. kjøper eller skal bruke den
fradelte eiendommen framover er bevisst beliggenheten og er innforstått med at det kan medføre
noe ulemper ved å bo slik til. Det er også såpass mange andre boliger i området at denne
fradelingen trolig ikke vil bety noe fra eller til.

Bosettingshensynet:
Om vurderingene etter § 12 tredje ledd tilsier at søknaden bør avslås, kan en likevel åpne for
fradeling dersom hensynet til bosettingen i området gjør seg gjeldende. Ettersom en ikke har
konkludert med at søknaden bør avslås er det ikke nødvendig å drøfte bosettingshensynet i saken.
Videre saksbehandling:
For å sikre at intensjonene om ei bruksrasjonalisering blir gjennomført er det nødvendig å sette
vilkår som sikrer gjennomføring av delinga fullt ut. Det settes derfor vilkår om at det både må
omsøkes og kunne innvilges konsesjon for alle landbruksarealene. Kommunen behandler ingen
konsesjonssøknader uten at det foreligger bindende kjøpsavtale.
Driveplikt:
Dyrkamark som søkes fradelt men som er avsatt til anna formål i gjeldende plan og dermed ikke
trenger samtykke etter bestemmelsene i §§ 9 og 12 er likevel underlagt driveplikten i jordloven § 8.
Dette gjelder fram til arealene blir tatt i bruk til annet formål.
BEHANDLING AV DISPENSASJON ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN:
Vurdering:
Nabovarsling
Søknaden er nabovarslet, og det har ikke kommet merknader.
Høringsuttalelser
Innlandet Fylkeskommune
Fylkeskommunens merknader er begrunnet ut fra vårt helhetlige ansvar som omfatter både
nasjonale og regionale mål og hensyn på områder som kulturarv, samferdsel i tillegg til ulike
planfaglige tema som bl.a. samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (SBATP), villrein, barn og
unges interesser, universell utforming og stedsutvikling.
har ikke fylkeskommunen vesentlige planfaglige merknader til kommunedirektørens foreløpige
vurderinger og konklusjon i denne saken.
Ingen kulturvernfaglige merknader.
Samferdselsfaglig:
Eiendommen har adkomst fra fylkesveg 2532, Vestsidevegen. Fv. 2532 har funksjonsklasse D, lokal
samleveg, med mindre streng holdning til avkjørsler. ÅDT ved avkjørselen er 320 kjøretøy, og
fartsgrensen på stedet er 60 km/t. Vi orienterer om at det formelt må søkes om endret bruk av
avkjørsel fra fylkesvegen. Denne skal behandles etter vegloven, og det er Samferdselsavdelingen i
Innlandet fylkeskommune som er myndighet.
Rondane Sør villreinutvalg:
Sjøsetra ligger innenfor sone 2 – buffersonen - i regional plan for Rondane Sølnkletten, og hensynet
til villreinen og dens leveområder skal ivaretas ved behandling av søknaden. Eiendommen ligger helt
i utkanten av buffersonen i Rondane sør villreinområde, og området er pr dags dato lite brukt av
villrein.
Av Øyer fjellstyre sin behandling av saken går det fram at setra ikke er brukt i tradisjonell seterdrift
på flere tiår. Og at det også er to andre setre på stedet som tidligere er omdisponert til fritidsfeste.
Villreinutvalget kan ikke se at tiltaket har negative konsekvenser i villreinsammenheng.
Statsforvalteren i Innlandet:
Dette er en svært omfattende søknad der skal kommunen i virkeligheten skal vurdere sju
dispensasjonssøknader som en søknad som grunnlag for sitt vedtak. For nærmere veiledning om
behandling av dispensasjonssaker viser vi til vårt rundskriv om behandling av dispensasjonssaker.

Statsforvalteren har vurdert saken og kan se at nasjonale og viktige regionale interesser innenfor
våre fagområder blir berørt. Dette gjelder omdisponering av dyrka/dyrkbar mark til andre formål og
oppretting av nye arealformål i LNF- områder. Vi viser til Nasjonal jordvernstrategi (2020-2021) og
har derfor følgende merknader:
1. Omdisponering av 8 daa tun til boligformål medfører svært dårlig arealutnyttelse og kan legge
press på jordvernet i liknende tilfeller. Maksimalt 5 daa til dette formålet kan tillates der
bruksrasjonaliseringen blir god.
2. Omdisponering av dyrka mark til næringsarealer bør begrenses og ligge innenfor det som i dag
er brukt til sagbruket.
3. Endring og utvidelse av areal til boligformål bør foregå gjennom planprosess og ikke som
dispensasjon.
4. Utvidelse av sagbruket bør vurderes i henhold til kommuneplanrevisjonen, da støy og trafikk kan
få framtidige ulemper siden arealet ligger i nærheten av boligformål.
Til slutt vil vi anbefale kommunen å vurdere søknaden som et innspill i planprosessen angående
revisjon av kommuneplanen, da dette er mange omfattende dispensasjonssøknader som bør få en
grundigere plan-behandling.
NVE: (Dette er NVE sin seneste vurdering, etter omfattende kommunikasjon fram og tilbake, og
presisering og ny rapport fra Skred AS).
Vi har vurdert dokumentasjonen som ble tilsendt 16.08.2021 (kun Skred as sin rapport datert
11.08.2021).
For de områdene som Skred as, i sin farerapport, har vurdert at det ikke er skredfare, uten skog, er
sikkerhetskravet for skred som gjelder for denne type tiltak (jf. pbl §§ 1-6 og 28-1, samt byggteknisk
forskrift § 7-3) vurdert å være dokumentert ivaretatt, slik at en fradeling og regulering kan
gjennomføres i disse områdene.
NVE har ikke vurdert andre forhold i tilknytning til saken.
Landbruksfaglig uttalelse
Om landbrukseiendommen:
Driftsenheten består av 27 daa dyrkamark, 15 daa innmarksbeite og 195 daa produktiv skog. Det er
tre hus til boligformål, det er ikke driftsbygning. Til garden hører Viken sag hvor det er både et
tradisjonelt sirkelsagbruk og en egen bygning for videreforedling (høvling) og anna tilknyttet
produksjon. Til eiendommen hører seter på Sjøsetra. Øyer fjellstyre har den 26. mai 2021 hatt til
drøfting søknad om opprettelse av fritidsfeste men valgte å utsette saken til det foreligger endeling
avklaring om det gis delingstillatelse slik at allmenningsbruket etter dette blir oppløst.
Landbruksfaglig vurdering:
Oppdeling av eiendommer ved bruksrasjonalisering er omdiskutert. Kommunen må i slike saker
vurdere hensynet til en tjenlig og variert bruksstruktur opp mot hensynet til aktive bruk i alle
størrelser og deler av kommunen. Dette er forhold som behandles særskilt ved behandling etter
jordlovens delingsbestemmelse i §12.
Ved fradelinger fra landbrukseiendommer er det særlig arealressurs- og jordvernet som må
vurderes nøye. Tunet søkes fradelt med 8 daa. Dette er noe større enn det man normalt tilrår ved
bruksrasjonalisering. En må imidlertid vurdere hver sak individuelt og finne gode og praktiske
løsninger ut fra de gjeldende forhold. I denne saken er det i hovedsak hensynet til to mindre arealer
av innmarksbeite som gjør seg gjeldende. En ser at disse arealene kan være utfordrende å drifte
rasjonelt, særlig det arealet som ligger på motsatt side av adkomstvegen sett i forhold til

dyrkamarka. Ei fradeling som omsøkt betinger samtykke til omdisponering av et mindre areal for
denne parsellen.
Sagbrukstomta brukes i dag til næringsformål og kan i liten grad knyttes til gardens øvrige
produksjonsapparat eller -ressurser. Det er tvilsomt om eventuell ny eier av dyrkamarka og/eller
skogen vil drive virksomhet på samme måte som dagens eier. Ut fra framtidig sysselsetting og
verdiskapning er det gode grunner for å tilrå at sagbrukstomta kan fradeles.
En konsekvens av å gi dispensasjon er at det oppstår en boligeiendommer i et aktivt
jordbruksområde. Det er mange boliger i dette området som ligger tett innpå dyrkamark. Det er
påregnelig at det kan oppstå noen driftsulemper ved bruk av dyrkamarka. Tidligere har boligene kun
ligget øst for dyrkamarka, en konsekvens av deling er at det også blir boligformål vest for
dyrkamarka. Gardstunet ligger der fra før og er ikke noe nytt element å forholde seg til. Det vil også
bli en ny eier av dyrkamarka som må ta disse forholdene for gitt ved et kjøp. En ser ikke at
driftsulemper i seg selv er et moment som taler mot dispensasjon.
Kommunen opplever jevnlig at eiere av slike store boligtomter ønsker å ekspandere inn på
naboeiendommene, særlig for å få tilgang til dyrkamark og beite, areal til stall/ridebane mm. I dette
tilfellet er det ikke driftsbygning og er ser ikke at det er aktuelt eller at det ligger til rette for å holde
husdyr på dette tunet. Fradeling bør derfor i mindre grad legge press på framtidige fradelinger enn
om tunet hadde hatt mer småbrukspreg.
Det vurderes at kulturlandskapet ikke blir forringet av en fradeling, men at det heller ikke er positivt
for kulturlandskapet med slike fradelinger, utover at det bidrar til at husene kan bli bebodd og trolig
holdt i orden. Det bemerkes at plangrensa for kommunedelplan for Øyer sør går gjennom
gardstunet. En ser det slik at eiendommen i hovedsak ligger innenfor området som er omfattet av
forskrift om nedsatt konsesjonsgrense og at det vil være boplikt på eiendommen.
Oppsummering:
Landbrukskontoret mener at det kan gis dispensasjon for fradeling av gardstunet og sagbrukstomta
uten at landbruksinteressene i vesentlig grad settes til side.
Vurdering av dispensasjon for tun til bolig
Teig 1 pkt 4 i søknad.

Bakgrunn for søknaden: Søker ønsker å fradele bebygd tun på ca. 8 daa. til bruk som boligeiendom.
Bygningene på eiendommen ønskes endret fra våningshus til eneboliger, og fra landbruksbygg til
uthus. Bruk av grunn ønskes endret til boligeiendom, og formålet på eiendommen ønskes endret til
LNF spredt bolig med bestemmelsene som vil gjelde for dette formålet i revidert KDP.

Å skille dyrka mark og skog fra bebygd tun er det som tradisjonelt er hovedformålet med en slik
bruksrasjonalisering. Også i dette tilfellet er det en hovedbestanddel i søknaden.
Ved utforming av søknad må hvert tilfelle vurderes individuelt med tanke på størrelse på fradelt
areal. Grunnen til at omsøkt areal gjerne bør begrenses i slike fradelinger fra større driftsenheter er
påvirkningen på landbruksmessige hensyn. I denne saken er det i hovedsak hensynet til to mindre
arealer av innmarksbeite som gjør seg gjeldende. En ser at disse arealene kan være utfordrende å
drifte rasjonelt, særlig det arealet som ligger på motsatt side av adkomstvegen sett i forhold til
dyrkamarka. Søker ønsket opprinnelig et større areal rundt boligtunet, men i samråd med søker,
landbrukskontoret og planavdelingen er arealet redusert til ca. 8 daa.
Vurdering av disp fradeling av tun til bruk som bolig
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av
begrensningene som framgår i pbl § 19-2 (2)-(4).
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelser kan ikke
vesentlig tilsidesettes.
Innenfor LNFR skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv, og bebyggelsen
skal i utgangspunktet være knyttet til stedbunden næring. Samtidig ble det i Kommuneplanens
«Langsiktig arealstrategi, tettstedutvikling, bosettingsmønster og bygdeutvikling» uttrykt at det kan
ses positivt på søknader som ikke gjelder stedbunden næring når kriterier i arealdelen som gjelder
landbruk, naturfare, forurensning, kulturlandskap, biologisk mangfold og trafikk er oppfylt.
Hensynene som begrunner bestemmelsene det er søkt dispensasjon fra er avgjørende ved
vurderingen av om lovens første kumulative vilkår er oppfylt.
Et sentralt vurderingstema i LNF-område er tiltakets landbruksmessige konsekvenser. Det er en
betingelse at landbruksinteressene ikke blir vesentlig tilsidesatt. Ved slik fradelinger er det viktigst å
vurdere og ivareta hensynet bl.a. til arealressursvernet, drifts- og miljømessige ulemper for
landbruket. En slik fradeling kan medføre begrensninger for landbruksdrifta. Her er det
påstående bebyggelse, det vil med det ikke være noe nytt element å forholde seg til for den som
driver jorda rundt. Landbruksfaglig uttalelse har konkludert med at landbruksmessige hensyn ikke
blir vesentlig tilsidesatt.
Den framtidige utbyggingen utenfor sentrumsområdene skal kontrolleres, men for å opprettholde
bebyggelsen også utenfor sentrum, kan man se positivt på slike fradelinger.
I en slik sak vil dyrka mark og skog tilfalle landbrukseiendommer i drift. Det er positivt både for
deres driftsgrunnlag og for drift av arealene.
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt.
Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene
Ulemper ved en slik fradeling til boligformål i landbruksområder som må vurderes er
påregnelige drifts- og miljømessige ulemper dette kan gi for drift av landbruksarealer i
området. Drift av jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider og at den som bor og oppholder
seg i nærheten må være bevisst at det kan oppleves ubehag med både støy,
støv, lukt, insekter m.m. Interessemotsetninger mellom bolig- og landbruksinteresser kan
være aktuelt. Her er det imidlertid vurdert dithen at imøtekommelse av denne søknaden
om dispensasjon ikke vil medføre merulemper som bør tilsi at deling må frarådes.

I denne saken er formålet med oppdelingen av gardsbruket og endring av formell status på
eiendommen at dyrka mark og skog skal tilfalle henholdsvis den driftsenhet som allerede leier og
driver den, og skogen til landbrukseiendommer med teiger inntil som vil føre til driftsmessige
fordeler.
Det er utvilsomt en styrke for de aktive driftsenhetene å kunne investere og drifte areal man eier i
forhold til leieforhold. Det er positivt med tanke på drift av arealene.
Det kan alltid diskuteres om det er heldig at mindre gardsbruk oppløses og styrker større
enheter. Slik utviklingen har blitt, blir bruksstrukturen mer og mer ensartet, og det blir
vanskelig å få tak i mindre enheter. Det vil naturlig nok være ulike oppfatninger rundt hva
som er en drivverdig størrelse, men det nåværende eier mener om dette bør tillegges en viss vekt i
vurderingen.
En søknad om dispensasjon vil nærmest uten unntak være begrunnet i grunneier/søkers ønsker for
egen eiendom. Det er bare en viss adgang til å vektlegge dennes personlige ønsker i en
dispensasjonsvurdering. Generelle areal -og ressursdisponeringshensyn kan og bør imidlertid inngå i
vurderingen. I dette tilfellet vil en bruksrasjonalisering sett under ett medføre formalisering av en
bruk som allerede skjer og som sørger for at jordbruksarealer drives og bygninger bebos.
Det er ikke lenger driftsbygninger på enheten. Dette vanskeliggjør en selvstendig drevet
landbrukseiendom.
Konklusjon: fordelene er klart større enn ulempene.

Teig 1 pkt. 2 i søknad fradele bebygd tun brukt til næring. Ca 12,5 daa.

Bakgrunn for søknaden: Området var i utgangspunktet ønsket utvidet til ca 17 daa, men siden
søknaden er trukket og avsatt boligområde fradeles iht. det som er avsatt i KDP vil arealet som
ønskes fradelt til Viken sag reduseres til ca. 12,5 daa. Arealet er i dag benyttet til næring og
tilknyttet eksisterende sagbruk. Gjeldende formål i plan er LNF. Landbruksbygningene på
eiendommen ønskes endret til uthus/lager. Bruk av grunn ønskes endret til næringseiendom, og

formålet på eiendommen ønskes endret til næring med bestemmelsene som vil gjelde for dette
formålet i revidert KDP.
Vurdering av dispensasjon for fradeling av tun til bruk som næring
Hensyn bak bestemmelsen skal ikke vesentlig tilsidesettes:
Innenfor LNFR skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv, og bebyggelsen
skal i utgangspunktet være knyttet til stedbunden næring.
Sagbrukstomta brukes i dag til næringsformål og kan i liten grad knyttes til gardens øvrige
produksjonsapparat eller -ressurser. Slik settes ikke hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra
til side. Det kan ikke sies at saga med tilhørende arealer er vesentlige for landbrukseiendommen, ei
heller for den som skal kjøpe tilleggsarealer for utvikling av engen driftsenhet
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt.
Fordelene må være klart større enn ulempene:
Når det gjelder selve sagbrukstomta ser en at dette kan være en arbeidsplass for dagens eier.
Hensyn til sysselsetting og verdiskapning tilsier at sagbrukstomta tillates fradelt. Å imøtekomme
søknaden er også her en formalisering av dagens bruk som næring. Det er ikke grunn til å anta at
den som skal overta dyrka mark eller skogen ønsker å drive virksomheten videre, og det er en god
løsning at dagens eier fortsetter å drive dette.
Eventuelle ulemper ved å tillate dette knytter seg i hovedsak til spørsmålet om å dele gardsbruket,
og dette er drøftet i det foregående.
Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene.
Konsekvensene av disp.
Området som eventuelt godkjennes fradelt til sagbruk blir ca. 12,5 daa. Øvrig areal vil avklares
gjennom kommunedelplanprosessen.
Seter 155/1/588, omgjøring av punktfeste til festegrunn på ca. 1000 m2, bruk fritidseiendom

Bakgrunn for søknaden:
Seter er tinglyst som festepunkt 21.03.2002. Festekontrakten/festeretten er ikke tinglyst, og det er
uklart om festeretten fortsatt er hele setereiendommen som kun er registrert feil i matrikkel/
tinglyst feil. Uavhengig av dette bør punktfestet omgjøres til festegrunn. Bygningene er registrert
som seterhus, formål grunn er landbruk.
Søknaden utløser krav om dispensasjon for å endre bruken fra seter til fritid.

Bygningsmessige forhold
Så langt vi har informasjon om, er bebyggelsen av enkel standard, dvs. uten innlagt vann, avløp og
strøm. Det legges til grunn at dette er bygg som er lik annen tilsvarende enkel men velfungerende
fritidsbebyggelse, som det finnes mye av i kommunen og ellers.
Samfunnssikkerhet, kulturvern og naturmangfold
Det er ikke forhold knyttet til samfunnssikkerhet eller kulturvern som berøres av søknaden.
Setra ligger i buffersonen til villreinens leveområde.
Statskog/fjellstyrets behandling
Saken ble behandlet av Fjellstyret 26.5.21. Betingelsen for å få fritidsfeste på seterhus er at
gardsbruket opphører å eksistere, og mister sin rett til allmenningsbruk, jf. seterforskriften § 16.
betingelsene for at et gardsbruk mister sin rett til allmenningsbruk går fram av fjellova § 2 2. ledd. I
dette tilfellet er det aktuelle vilkår at eiendommen mister så mye av jorda at den ikke lenger er å
regne som jordbruksmessig enhet.
Med bakgrunn i dette vedtok Fjellstyret å utsette behandlingen til flere forutsetninger til grunn for
søknaden er avklart, men ser så langt ikke betenkeligheter med å tilrå overfor grunneier Statskog at
det kan opprettes festekontrakt på seterhusene til fritidsformål.
Fjellstyrets foreløpige vedtak av 26.5.21 følger nedenfor.

Vurdering av dispensasjon for å endre bruk som fritidseiendom
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelser kan ikke
vesentlig tilsidesettes.
Å etablerere fritidsfester i seterområder er ikke i tråd med LNF-formålet. I dette tilfellet har
nåværende eier ikke brukt setra i landbrukssammenheng i sin eiertid. Det er ifølge fjellstyret enda
lenger siden den var i bruk som ledd i landbruksvirksomhet. Ifølge dem er seterløkka gjengrodd og
gjerder fjernet. Ellers er to setre lagt ned i nærheten, og det legges til grunn at omdisponering av
denne til fritidsformål ikke vil sette hensynene bak LNF-formålet vesentlig til side. Omsøkt seter
ligger litt for seg selv, og det er lite trolig at det vil føre til problemer for landbruksdrift i området.
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen settes ikke vesentlig til side
Fordelene skal være klart større enn ulempene
Å opprette fritidsfeste på setereiendommen er et ledd i bruksrasjonaliseringen som ligger til grunn
for søknaden. Ifølge søker er det viktig at denne også kan fortsette å være i deres eie. Det er positivt
at bygningene og tilliggende areal blir holdt i stand selv om det ikke brukt til landbruksformål lenger.
Ifølge fjellstyret er det ikke særlige ulemper ved å tillate denne omdisponert til fritidsfeste.
Kommunedirektøren kan heller ikke se ulemper av betydning. I saker der det er fravær av ulemper,
eller disse er små kreves det noe mindre overvekt av fordeler for at det andre vilkåret er oppfylt.
Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene

Vurdering av formålsendring i plan
Vurdering av formålsendring til LNF spredt bolig for boligtunet
Det bør også knyttes noen kommentarer til eventuell endring av arealformål til arealkategoriene
LNF spredt bolig (LSB) gjennom denne dispensasjonen.
Det er gode grunner som taler for å tillate at det fradelte boligtunet endrer formål til LSB. Gjennom
dispensasjonen er de fleste kriterier som lå til grunn for vurdering av denne arealkategorien
gjennomgått. Det mest relevante i dette tilfellet er aktsomhetssonene som ligger på området.
Vurderingene fra skredkonsulent konkluderer med at området med bebyggelsen ikke har faresoner
med skredsannsynlighet over gjeldende sikkerhetsklasser.
I tillegg eventuell påvirkning på landbruksdrift. Dette er imidlertid vurdert i
dispensasjonsvurderingen, og det legges til grunn at dette ikke så tungtveiende i denne saken at det
utelukker formål LSB.
Vurdering av formålsendring til næring for sagbrukstomta:
Samme vurdering gjøres for endring fra LNF til næring på eventuell sagbrukseiendom dersom den
tillates fradelt gjennom dispensasjon.
Siden dette er del av arealinnspill til pågående revisjon av kommunedelplanen, tilrår
kommunedirektøren at evt. endring av formål ikke endres, i påvente av planprosessen.
Vurdering av LNF spredt fritid for fritidsfeste
Området der gbnr. 155/1/588 ligger er ikke underlagt aktsomhetsområder. Kulturvern vil ikke
påvirkes av omdisponering. Det samme gjelder naturmangfold, men setra ligger i buffersone til
villreinens leveområde. Sølnkletten villreinområde har ikke inngitt høringsuttalelse. Ifølge Rondane
sør villreinutvalg ligger eiendommen helt i utkanten av buffersonen i Rondane sør villreinområde,
og området er pr dags dato lite brukt av villrein.
Det er ikke lagt ut andre eiendommer til LNF spredt fritid i nærheten, og kommunedirektøren har
kommet til at denne heller ikke bør endre formål nå.
Kommunens frie forvaltningsskjønn
Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt, kan kommunen avslå dispensasjonssøknaden
jf. pbl. § 19-2 første ledd. Et avslag forutsetter at kommunen gir en saklig begrunnelse for ikke å gi
dispensasjon.
Det frie forvaltningsskjønnet er begrenset til at det ikke skal tas utenforliggende hensyn, avgjørelser
skal ikke være vilkårlige eller sterkt urimelige og det skal ikke være usaklig forskjellsbehandling.
Plan- og miljøutvalget har anledning i kan-skjønnet (det frie forvaltningsskjønnet) til å avslå eller
innvilge en dispensasjonssøknad ved å legge vekt på hensyn, fordeler/ulemper som er nevnt i
saksfremlegget ovenfor, eller andre momenter som ikke er nevnt i saksfremlegget dersom disse er
saklig begrunnet. Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er aktuelt. Det er grunn til å anta
at tillatelse i denne saken ikke vil ha store følger for etterfølgende saker. Kommunedelplanen er
under revisjon, og arealformål i den gjennomgår inngående vurderinger gjennom egne prosesser.

Kommunedirektørens forslag til vedtak etter jordloven.:
1. Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til omdisponering
av inntil 2,7 daa innmarksbeite slik at dette kan fradeles sammen med tunet i Viken g/bnr
80/2 i Øyer
2. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad om fradeling av
inntil 8 daa tunareal og 12,5 daa sagbrukstomt på landbrukseiendommen Viken g/bnr 80/2 i

Øyer kommune slik at disse kan opprettes som selvstendige grunneiendommer. Videre
tillates at de øvrige landbruksarealene deles slik at de kan selges til flere, slik at det oppnås
gode drifts- og arronderingsmessige løsninger.
3. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen utgangen av 2024, ellers bortfaller
delingssamtykket.
4. Landbruksarealene kan ikke erverves uten konsesjon. Kommunen vil ikke innvilge konsesjon
for noen av landbruksarealene før det er omsøkt og kan innvilges konsesjon for alle
landbruksarealene
Kommunedirektørens forslag til vedtak etter pbl.:
Alternativ 1
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer dispensasjon
fra formål LNF i kommunedelplan Øyer sør punkt 2, slik at gbnr. 80/2 godkjennes oppdelt og brukt
til formål som ikke er tilknyttet landbruk-, natur-, og friluftsformål.
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie
forvaltningsskjønn.
Kommunedirektøren tilrår bruksrasjonalisering som omsøkt. Og at eiendommene fradeles iht. pbl. §
20-1 bokstav m:
1. Tunet på garden tillates fradelt med ca 8 daa og bruk av grunn som boligeiendom og bruk av
bygninger som bolig. Bruk av grunn endres til boligeiendom, og formålet på eiendommen
godkjennes endret til LNF spredt bolig.
2. Tunet som drives som næring (sagbruk) i dag tillates fradelt med ca 12,5 daa med grenser
inntil det avsatte boligområde som kan fradeles iht. gjeldende KDP og med bruk av
eiendommen som næring. Formålet på eiendommen godkjennes ikke endret til næring.
3. Tunet på setra tillates fradelt med ca 1 daa/punktfestet omgjøres til festegrunn, og seter
gbnr. 155/1/588 kan endre bruken fra seter til fritid. Formålet på eiendommen godkjennes
ikke endret til spredt fritid.
For å oppnå full bruksrasjonalisering tillates i tillegg iht. pbl. § 20-1 bokstav m:
1. Areal avsatt til fremtidig boligbebyggelse godkjennes fradelt som avsatt i KDP. Areal ca 14,4
daa under vilkår at arealet ikke bebygges eller det gjennomføres tiltak på eiendommen før
detaljregulering er godkjent.
2. Skogteig på ca 126,48 daa godkjennes fradelt /arealoverført til nærliggende
landbrukseiendom i drift. Arealet skal fradeles og benyttes i tråd med LNF formål.
3. Skogteig på ca 23,55 daa godkjennes fradelt /arealoverført til nærliggende
landbrukseiendom i drift. Arealet skal fradeles og benyttes i tråd med LNF formål.
4. Areal i lågen på 10,76 daa med strandlinje/og rettigheter avklart i jordskiftesak godkjennes
fradelt /arealoverført til nærliggende landbrukseiendom i drift. Arealet skal fradeles og
benyttes i tråd med LNF og Friluftsformål i sjø og vassdrag
Resterende areal av teig 1(dyrka mark), areal avhengig av resultat av dispensasjonsbehandling,
beholder gbnr 80/2. Arealet skal ikke fradeles og skal benyttes av landbrukseiendom i drift i tråd
med LNF formål.
Vilkår:
1. Veirett fram til boligtunet skal sikres gjennom tinglysing på gbnr. 80/2 og ny fradelt
eiendom til næring. Rett til å bruke og vedlikeholde eksisterende vann og avløp på
landbruksarealet gbnr. 80/2 skal tinglyses.

2. Arealene skal fradeles iht. kartvedlegg, og ikke komme i berøring med faresone S2 i figur 12
i saksframlegget.
Alternativ 2
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget i Øyer dispensasjon
fra formål LNF i kommunedelplan Øyer sør punkt 2, slik at gbnr. 80/2 godkjennes oppdelt og brukt
til formål som ikke er tilknyttet landbruk-, natur-, og friluftsformål.
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger likevel ikke å gi dispensasjon ut fra sitt frie
forvaltningsskjønn.
Dette alternativet må begrunnes. Det er oppstilt eksempler på dette under avsnittet om
kommunenes frie forvaltningsskjønn ovenfor.
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