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Sammendrag: 
Hans Olav Skogli søker om å fradele deler av tunet med bygninger fra gbnr. 113/3, med 

matrikkelført bruksnavn Brenna. Det søkes om ca. 4 300 m2, iht. kartskisse datert 19.9.2017. 

Området som søkes fradelt består av gårdstunet, samt en blanding av dyrka og udyrka mark. 

Å tillate fradeling vil bety oppløsing av gardsbruket, men øvrig areal, i hovedsak dyrka mark skal 

fortsatt drives sammen med gården gbnr. 112/2, og driftsgrunnlaget her styrkes. Det fradelte 

arealet skal fortsatt benyttes til boligeiendom. Bygging her vil bringe to nye innbyggere i Øyer 

kommune, dette taler også for imøtekommelse av søknaden.  

Landbrukskontoret i kommunen skriver at dette er en vanskelig sak, særlig i forhold til 

jordvernhensyn med tanke på ønsket plassering av nytt bolighus. En velger likevel å tilrå at det gis 

dispensasjon, også ut i fra at det er et ungt par som ønsker å bosette seg på Nord-Tretten, og at 

dette kan ha positive følger også for bosetting i Skogli. Samtidig formaliseres en bruksrasjonalisering 

ved at dyrka mark forutsettes drevet videre sammen med gardsbruket gbnr. 112/2. Det samtykkes 

til omdisponering av 450 m² slik at dette kan fradeles til boligformål. Dyrka marka har vanskelig 

kunne vært drevet rasjonelt, og har heller ikke vært høstet. Likebehandling tilsier videre at det gis 

tillatelse, samtidig som skadevirkningene også må vurderes nøye. 

Plan- og bygningsfaglig vurdering tilsier små ulemper ved å gi dispensasjon. 

Rådmannen har kommet til at søknaden om dispensasjon kan imøtekommes. 

 
Saksutredning: 
Søknad og begrunnelse: 



Hans Olav Skogli er hjemmelshaver og søker om fradeling av areal fra gbnr. 113/3 Brenna for 

bygging av bolighus. Eksisterende bolig er ifølge søker ikke aktuell for beboelse, og ny bolig ønskes 

plassert nedenfor dette. Endret plassering er begrunnelsen for behovet for å ta med noe dyrka 

mark. Det er krevende å plassere nytt bygg på grunn av mye fjell og berg i området. 

Landbrukskontoret har kommet til at omsøkt areal og søkers ønsker er akseptabelt med hensyn på 

konflikt med dyrka mark. 

I stedet for å overføre hele gbnr. 113/3 til søkers datter, ønsker han å drive resten av den dyrka 

marka sammen med det aktive gardsbruket 112/2. Samtidig består en selvstendig boligenhet på det 

fradelte arealet.  

Imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og 

bestemmelsene om arealformål LNF (2). Søknad om fradeling fra landbrukseiendommer må 

behandles både etter jordloven og plan- og bygningsloven.  

 

Innledende behandling av søknaden: 

Søknaden er forelagt berørte naboer og landbrukskontoret i Lillehammerregionen.  

Naboer: 

De berørte naboer er varslet om søknaden iht. plan- og bygningsloven § 21-3. Det har ikke kommet 

inn merknader til varslingen. 

Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må foreligge 
en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i saken skal varsles 
og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. regionale og statlige myndigheter har adgang til å 
uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
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 formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon 
skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, jf. 
pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 

dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 

(3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. Når 

en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, 

bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 

19-2 (4). 

Planstatus  
Eiendommene ligger i kommuneplanens arealdel for 2000-2010, godkjent av Øyer kommunestyre 
den 30.11.2000. De omsøkte arealer ligger innen LNF2-område.  
I de generelle bestemmelsene for LNF-området heter det:  
- Innenfor LNF-området er det ikke tillatt med oppføring av eller vesentlig utvidelse av bestående 
bolig- og fritidsbebyggelse samt ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring før 
området inngår i reguleringsplan.  
 



 
For LNF2 står det:  
- LNF-område med forbud mot spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse. Innen dette området skal 
det spesielt tas hensyn til kulturlandskapet, jord, skog og friluftsliv. Forbud mot spredt bebyggelse i 
denne sonen er også ønskelig for å kunne kontrollere utbyggingsmønsteret i kommunen generelt.  
 
Ovennevnte bestemmelser omfatter også fradeling og omdisponering av landbruksareal. Under 

utarbeidelsen av kommuneplanen ble det gitt klare politiske signaler om at bosettingen i 

kommunens utkantområder måtte opprettholdes eller styrkes. Dette framgår også av 

kommunedelplanens arealdel.  

Forholdet til ny kommuneplan: I forslaget til den nye kommuneplanens arealdel er arealformålet for 

eiendommen LNF. I LNF-områder gjelder et generelt bygge- og deleforbud. Også i 

konsekvensutredningen i tilknytning til utkastet til den nye kommuneplanens arealdel er det uttrykt 

at i LNF-områdene skal bebyggelsen i utgangspunktet være knyttet til stedbunden næring, men for 

å bidra til å opprettholde folketall og bosetting i grendene, vil kommunen se positivt også på 

søknader som ikke gjelder slik næring. Det er ikke andre føringer i forslaget som taler sterkt mot å 

godta fradeling og boligformål i denne saken. 

Ved imøtekommelse av søknad om dispensasjon forutsettes all bebyggelse å endre status fra 

landbruksmessig bebyggelse til bygninger med status bolig.  

Søknaden er begrunnet med bruksrasjonalisering og at dyrka mark skal drives sammen med gbnr. 

112/2. 

 
Vurdering: 
Behandling etter jordloven 

Lovgrunnlaget: 

Deling av landbrukseiendom må godkjennes etter jordlovens delingsbestemmelse i §12. Den sier 

mellom anna følgende: 

«Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av 

departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av 

eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren 

(utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. 

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast 

i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje 

givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9. 

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette 

for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til 

vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til 

drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn 

dersom dei fell inn under formålet i jordlova.» 

Arealet som søkes fradelt består iht. NIBIO/Gardskart av både bebygd areal, skogsmark og 

dyrkamark. Deling kan derfor bare tillates etter forutgående samtykke til omdisponering iht. 

jordloven § 9 



«Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord 

må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. 

Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva 

finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende 

planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, 

kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om 

arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative 

løysingar.» 

Vurdering: 

Utgangspunktet for delingsbestemmelsen er at deling skal tillates dersom det ikke går ut over de 

interessene bestemmelsen skal verne om, jf. rundskriv M-1/2013. Sentralt ved vurderingen er 

hvordan delinga tilgodeser hensynet til en tjenlig og variert bruksstruktur. I dette tilfellet er 

bruksstrukturen allerede gitt, Skogli har kjøpt Brenna som tilleggsareal til Skogli og det er ikke en 

aktualitet at Brenna skulle tilbakesettes til selvstendig bruk. Hensynet til en tjenlig bruksstruktur 

anses å være ivaretatt både før og etter en fradeling som omsøkt. 

Forbudet mot omdisponering legger opp til et strengt jordvern. Det vises til kravet om at «særlege 

høve» må foreligge for å kunne gi samtykke. Søknaden kan avslås selv om «særlige høve» 

foreligger. Det skal foretas en samlet vurdering av forholdene. Det kan tas hensyn til godkjente 

planer etter plan- og bygningsloven, drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området, 

kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering kan gi. Det skal også legges vekt på om 

det er andre alternativer løsninger. 

«Særlege høve»: 

Denne formuleringen er ment for å få fram at dyrka og dyrkbar jord skal ha sterkt vern. 

Formuleringen understreker viktigheten av formålet med bestemmelsen som er å bidra til å nå det 

grunnleggende formålet med jordvernet. Dette er å sikre matproduserende areal for framtidige 

generasjoner. I dette tilfellet er det om lag 450 kvm dyrkamark med vanskelige driftsforhold som 

går ut av bruk. At arealet er lite, eller at det er vanskelige driftsforhold, er i seg selv ikke noe som 

tilsier at det skal være lettere å omdisponere. Heller ikke om arealer har vært ekstensivt drevet eller 

at driveplikten ikke er overholdt. En vesentlig andel av dyrkamarka i Norge er basert på slike mindre 

jordlapper. Øyer er en kommune hvor slike små jordstykker er svært fremtredende i landbruket. Så 

kan en heller si at det i tilfeller hvor andre hensyn har vært fremtredende har en latt 

jordbruksinteressene vike dersom ulempene av omdisponeringen er små.  

«Godkjente planar etter plan- og bygningslova» 

Arealet ligger i del av kommuneplanens arealdel som er avsatt til LNF og som vil bli videreført som 

LNFR ved ny kommuneplanrevisjon. Det er generelt forbud mot tiltak som ikke er knyttet til 

stedbunden næring. Med bakgrunn i dette drøftet rådmannen overfor søker muligheten for ikke å 

søke fradeling, men å la oppføring av nytt bolighus fortsatt være en del av landbrukseiendommen, 

da som framtidig kårbolig. Dette framsto ikke som noe ønsket alternativ for søker.  

«Drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området» 

Dette temaet gjør seg særlig gjeldende i saken siden det skal opprettes en fritt omsettelige 

boligeiendom helt inntil, og faktisk på dyrkamark. I forbindelse med drift av jordbruksarealer kan 

det oppstå negative effekter for naboer med støy, støv, lukt og insekter. Selv om de som er tiltenkt å 

bygge og bo i Brenna er oppvokst med og vant til fjøs, dyr og lukt, er det ikke sikkert at evt. seinere 



beboere har samme forhold til dette. Hensynet til driftsulemper taler klart mot at omdisponering og 

deling tillates. Det er derfor viktig at de som skal bebo en slik eiendom er bevisst de ulemper som 

kan følge med landbruksdrift og være forberedt på at den som driver dyrkamarka ikke nødvendigvis 

har samme mulighet f.eks. til å kun jobbe innenfor bestemte tider og dager.   

«Kulturlandskapet» 

Med kulturlandskapet menes landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturhistoriske verdier. 

Begrepet omfatter både arealer i drift og arealer preget av tidligere jordbruk, f.eks. slåtte- og 

beitemark. Begrepet dekker også natur- og kulturelementer som henger sammen med slike arealer, 

for eksempel bekker og våtmarker, steingjerder, åkerholmer og kantvegetasjon. Som nevnt under 

landbruksmessige vurderinger mhp. dispensasjon er det trukket fram at det er naturformede 

svaberg øverst i tunet, dette er et typisk skrint og karrig areal med trolig et rikt artsmangfold. Ved å 

bygge på den tiltenkte tomta har en mulighet for å skåne disse arealene mot gravetiltak. En kan ikke 

se at tiltaket har vesentlig negativ innvirkning på kulturlandskapet. Selv om det også er andre 

alternative løsninger er det ikke sikkert at det vil være bedre alternativer. 

«Det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi» 

Tiltak som har verdi for allmennheten eller en større gruppe personer går inn under bestemmelsen. 

Forskjellige samfunnsinteresser kan komme i motstrid mot hverandre. Samfunnsinteresser som 

taler for at det gis samtykke til omdisponering kan for eksempel være offentlige eller private formål 

som tilgodeser allmennheten. I dette tilfellet kan det vanskelig påvises at det er samfunnsinteresser 

av særlig vekt som taler for omdisponering. Det kan sies å være samfunnsinteresser forbundet med 

å styrke bosettingen i denne delen av bygda for å bidra også til å opprettholde den eksisterende 

bosettingen. Så må momentet også veies opp mot den skadevirkning som kan påvises av tiltaket. 

Dette er dyrkamark som vanskelig kan drives rasjonelt og som de siste vekstsesonger heller ikke har 

vært høstet. Som nevnt tidligere skal det ikke være lettere å omdisponere under slike 

omstendigheter. En må derfor gå konkret inn på samfunnsgagnet og om dette er så sterkt at en bør 

gå inn for omdisponering. Rådmannen er av den oppfatning at likebehandlingsprinsippet må legges 

til grunn. Det har ved enkelte andre saker vært tillatt omdisponert mindre arealer knyttet til 

fradeling av tun ved bruksrasjonalisering. Dette for at det skal oppnås gode tunløsninger og oppnå 

at denne type eiendommer skal ha litt plass rundt bebyggelsen. Så har en det forholdet at ved 

revisjon av kommuneplanen vil kommunen etter konsekvensutredning legge mange frittliggende 

bolig- og fritidseiendommer i LNF over til arealformål LNFR med spredt bebyggelse. Eiendommer 

som ligger innenfor aktsomhetsområder for støy, skred, flom m.m. skal fortsatt ligge i LNFR. Dersom 

kommunen velger å ikke legge landbrukshensyn til grunn ved konsekvensutredningene, kan det 

medføre at kommunen samtidig bør legge en noe strengere praksis til grunn ved fradeling av bolig- 

og fritidseiendommer, særlig inntil dyrkamark og gardstun og i seterområder.  

Rådmannen er likevel av den oppfatning at siden denne saken har innbefattet dialog med søker 

over tid, og administrasjonen har stilt seg positiv til søknaden, vil det i dette tilfellet være mest riktig 

å imøtekomme søknaden. Det må likevel presiseres at det ikke kan omdisponeres dyrkamark utover 

450 kvm og at dette ikke må være til hinder for en fortsatt god arrondering av dyrkamarka. Det 

betyr at en kan ta i bruk den «hiken» som er omsøkt fradelt men ikke lenger ut på dyrkamarka enn 

det som naturlig følger av terreng og topografi. 

 

 



Dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningsloven  

Landbruksfaglig vurdering av dispensasjonssøknaden: 

Saken er forelagt landbrukskontoret i Lillehammerregionen, og den landbruksfaglige vurdering tas 

inn i sin helhet nedenfor: 

Det omsøkes fradelt tunet i Brenna med et areal på 4,3 daa. Innenfor dette arealet ligger bl.a. fjøset, 

tomta til det nå nedrevne bolighuset og en flik av dyrkamarka. Formålet er at den ene av døtrene 

med samboer skal føre opp ny bolig.  

Hans Olav Skogli kjøpte bruket Brenna som tilleggsareal til Skogli tilbake i 2015. I forbindelse med 

salget ble det diskutert muligheten for å fradele tunet, ut fra at Skogli i hovedsak var interessert i å 

erverve landbruksarealene. Selgerne ønsket imidlertid ikke å gå inn i en prosess med deling. 

De overordna nasjonale føringer i landbrukspolitikken har gått i retning av å legge til rette for en 

mer rasjonell bruksstruktur. Det har derfor blitt åpnet for også å fradele noe større arealer til 

boligformål dersom dette også kan føre til bruksrasjonalisering. Kommunene har også fått 

muligheten til å legge bosettingshensynet til grunn ved spørsmål om fradeling. Å dele fra tun inntil 

fem daa har derfor blitt ansett som akseptabelt. Det er videre en forutsetning at fradelinga ikke er i 

strid med jordvernhensyn. Jordvernet står og skal stå sterkt, noe som ble tydelig ved at Stortinget i 

2017 la jordvern inn som et vesentlig vurderingsmoment i dispensasjonsbestemmelsen i plan og 

bygningsloven § 19-2 tredje ledd. 

Hans Olav Skogli driver med melkeproduksjon gjennom Skogli samdrift DA på ei samla kvote ca. 175 

tonn. Da han kjøpte Brenna overtok han samtidig melkekvota der på ca. 60 tonn. På garden er det 

våningshus men kårbygningen er iht. opplysninger fra Skogli ikke beboelig. Det er sokkelleilighet i 

våningshuset som fungerer som kårbolig. Det har i forbindelse med søknadsprosessen om fradeling 

vært drøftet om ikke ny bolig som skal oppføres i Brenna kunne vært oppført som framtidig 

kårbolig. Familien har imidlertid kommet fram til at de ønsker å dele fra og at de unge skal stå som 

eiere av det fradelte arealet. 

Landbrukskontoret var på befaring på eiendommen den 15.11.2017. 

Landbrukskontoret ser slik på saken: 

Hadde de som solgte Brenna til Hans Olav Skogli søkt om å fradele tunet ville det blitt behandlet 

som en del av ei bruksrasjonalisering. Situasjonen nå er sammenlignbar, bruksrasjonaliseringen har 

allerede skjedd og Skogli sitter med et tun han i forhold til gardsdrifta ikke trenger.  

Ved fradeling skal en vurdere om fradelinga ivaretar hensynet til arealressursvernet og om det som 

følge av fradelinga kan oppstå driftsulemper for landbruket. Det er i søknaden ønske om å la et 

areal dyrkamark på ca. 450 kvm bli en del av den framtidige hustomta. Begrunnelsen er at det er 

mest hensiktsmessig å plassere et nytt hus delvis inne på dette arealet. Dette er en liten del av 

jordet som er vanskelig å drive rasjonelt men som iht. flybilder har blitt høsta. Det opplyses i 

søknaden om at det er mye fjell i området og at det vil gjøre arbeidet med tomta mer krevende.  

Landbrukskontoret mener det er godt mulig å plassere et bolighus slik at det vil falle naturlig inn i 

terrenget, uten at dyrkamarka må tas i bruk. En ser likevel at det vil bli et langt større 

terrenginngrep om en skal plassere et nytt hus på den gamle tomta. Det gamle huset var lite og det 

lå helt oppunder naturformede svaberg i tunet. Byggekostnader kan likevel ikke hensyntas med stor 

vekt ved vurdering av slike søknader.  



Det er også naturlig å planlegge et nytt hus med at det skal være noe hageareal rundt. Det lar seg 

også lettere gjøre om en kan trekke huset noe nedover mot et slakere parti. Landbrukskontoret 

mener at ved å trekke bolighuset ned på dyrkamark vil en ikke bare beslaglegge selve arealet som 

bygges ned, en vil også legge ytterligere press på dyrkamarka som ligger inntil.  

Om en skulle plassere et nytt bolighus på den gamle hustomta, ser en at det trolig også vil komme i 

konflikt med dyrkamarka. Det vil også gi en større negativ effekt på arrondering og det å drive jorda. 

Den fliken som nå ønskes fradelt er urasjonell å drive, alternativet er å legge press på vendeteigen 

på jordet. I valg mellom disse løsningene mener landbrukskontoret det totalt sett er best å gå for 

søkeres ønske. 

Det er ikke heldig å dele fra fritt omsettelige boligtomter helt inntil dyrkamark og som i dette 

tilfellet på dyrkamark. Det er en kjensgjerning at det i forbindelse med drift av jordbruksarealer kan 

bli negative effekter for naboer med støy, støv, lukt og insekter. Selv om de som er tiltenkt å bygge 

og bo i Brenna er oppvokst med og vant til fjøs, dyr og lukt, er det ikke sikkert at evt. seinere 

beboere har samme forhold til dette. Nå må det likevel bemerkes at Brenna og Skogli ligger nokså 

avsides langs Veslesetervegen og det bør synes opplagt for de som vil bo i dette området at det må 

merkes at det er gardsbruk og –drift i området. En velger derfor å ikke anse disse momentene som 

såpass vesentlige at de alene bør tilsi delingsnekt. 

Landbrukskontoret synes dette er en vanskelig sak, særlig i forhold til jordvernhensyn. En velger 

likevel i tilrå at det gis dispensasjon og ut fra at det er et ungt par som ønsker å bosette seg på Nord-

Tretten, og at det kan være viktig for senere bosetting i Skogli at det også bor folk i Brenna. 

 

Plan- og byggfaglige forhold og vurdering 

Bygningsmessige forhold og adkomst: 

Området er regulert til LNF2, bygningene på eiendommen er for landbruksdrift. Eiendommen bebos 

ikke i dag. Bygnings- og tomtemessige forhold er vurdert til ikke å være til hinder for 

imøtekommelse av søknad om dispensasjon. Våningshuset er godkjent for riving, og nytt bolighus 

skal bygges. Det er dermed ikke tale om etablering av flere boenheter på eiendommen.  

Det må opparbeides nytt privat vann – og avløpsanlegg. Det stilles vilkår om dette i dispensasjonen, 

at dette må oppfylles i forbindelse med etterfølgende byggesak. 

Det settes som vilkår at veirett til dyrka mark rundt boligenheten sikres ved tinglyst avtale. Med 

bakgrunn i at eiendommen ikke har vært bebodd i det senere, sendes foreløpig saksframstilling til 

veimyndighet Statens vegvesen på høring. Nærmeste offentlige vei er fv. 357 Nord-Trettenvegen. 

Veslesætervegen er privat. Her innhentes veirett av søker. 

Bygningsmessig og nødvendig registering av status i matrikkelen vil endres i ettertid av Øyer 

kommune. 

Forhold til naturmangfoldloven, friluftsliv og naturressurser 

Naturmangfold og lovgrunnlag: søknaden om dispensasjon skal vurderes etter naturmangfoldloven 

§§ 8-12. Kunnskapsgrunnlaget vurderes i dette tilfellet så langt å være tilstrekkelig for å belyse de 

hensyn som skal vurderes iht. denne loven. 



Det er utarbeidet rapport i vårt kartverktøy og naturbasekart der aktuelle tema er tatt opp og 

vurdert. Gjennom denne er det ikke avdekket miljøforhold som blir påvirket på en uheldig måte av 

fradelingen. Den fører i liten grad til endring av arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk, og 

friluftsinteressene i området anses heller ikke påvirket. Det er heller ikke avdekket forhold tilknyttet 

artsmangfold og vilt. 

Kulturminne 

Det er avdekket arkeologisk minne ved eiendommen. Eiendomsgrensene er ifølge kartet usikre, og 

vi påpeker derfor denne lokaliteten. Det er ifølge kulturminnebasen Askeladden et jernvinneanlegg. 

Dette vil ikke direkte berøres av fradeling og nybygging, men det tas på vanlig måte inn vilkår om at 

kulturminnemyndigheten skal varsles ved funn under arbeid på eiendommen. 

Samfunnssikkerhet 

Det er ikke registrert flomveier eller problemer i tilknytning til elver eller bekker som ser ut til å ha 

påvirkning på tiltak på eiendommen. Det er så langt heller ikke avdekket andre forhold når det 

gjelder samfunnssikkerhet som vanskeliggjør imøtekommelse av søknaden. Det er bratt i området. 

Det anses imidlertid ikke å hindre en fradeling. 

Eksterne høringsuttalelser: 

Statens vegvesen: 

Statens vegvesen er positive til at det gis tillatelse til utvidet bruk av avkjørselen fra fylkesveg 357, 

til arealet som søkes fradelt. Det må søkes om endelig tillatelse når fradelingen er gjennomført og 

eiendommen har fått eget gbnr. Det gis tilsagn om at det vil bli gitt avkjørselstillatelse. Statens 

vegvesen har ingen merknader til at kommunen gir dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling 

av areal til bolig, slik det er foreslått i denne søknaden.  

Med hjemmel i vegloven § 40 er det fattet slik vedtak:  

Det gis tilsagn om utvidet bruk av avkjørselen fra fylkesveg 357, ved vegreferanse hp 1 m 6090, for 

adkomst til areal/boligtomt som søkes fradelt fra gnr. 113 bnr. 3 i Øyer kommune. Ved en evt. 

fradeling må det søkes på nytt hit, slik at tillatelsen til utvidet bruk blir registrert på nytt gnr/bnr. 

Tilsagnet er gitt på de vilkår for avkjørsler som følger av veglovens §§ 40-43 og i henhold til 

Vegdirektoratets «Alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg» av 

16.07.1964. 

Oppland Fylkeskommune: 

Oppland Fylkeskommune har ut i fra sine arkiver ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer 

i konflikt med kulturminner. Det gjøres oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i 

marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i 

den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner 

§ 8. melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at 

vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og 

eventuelt vilkårene for dette. 

Fylkesmannen i Oppland: 

Det søkes om dispensasjon for fradeling av bebygd tun med tomt på 4,3 daa som inkluderer 0,5 daa 

dyrka jord som på flybilde synes å være på veg til å gro igjen, 1,5 daa produktiv skog og 2,3 daa 



bebygd areal. Formålet med delingen er å etablere en boligeiendom på det fradelte arealet. Resten 

av eiendommen inngår som en del av enheten gnr. 112 bnr. 2 og kan ikke deles fra denne uten 

tillatelse etter jordloven § 12. 

Kommunen har vurdert saken etter jordloven og tilrådd en dispensasjon etter plan- og 

bygningsloven. Fylkesmannen legger til grunn at kommunen vil behandle saken både etter 

jordloven § 9 og § 12 før en eventuelt gir dispensasjon. FM påpeker at det må henvises til oppdatert 

pbl. § 19-2. 

Fylkesmannen mener at kommunen har ivaretatt landbrukshensyn i landbruksvurderingen og har 

ingen vesentlige merknader til at det gis dispensasjon for fradeling av tunet med 4,3 daa tomt. 

 

For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 være oppfylt: 

Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  

Både i gjeldende kommuneplan og forslag til ny KP er det ment at for å bidra til å opprettholde 

folketall og bosetting i grendene, kan kommunen se positivt også på søknader som ikke gjelder 

stedbunden næring. Det er ikke andre føringer i forslaget som taler sterkt mot å godta fradeling og 

boligformål i denne saken.  

Ønsket fradeling av omsøkt areal skjer i stedet for at Hans Olav Skogli overfører hele gbnr. 113/3 til 

datter og samboer. Mye av hensikten ved å kjøpe bruket Brenna var å styrke driftsgrunnlaget på 

hans landbrukseiendom gbnr. 112/2. Dette formålet ivaretas på en god måte ved denne løsningen, 

og det vil skje en formalisering av denne hensikten.  

Det vil være en selvstendig og omsettelig boligeiendom relativt nær aktiv landbruksdrift. Som 

påpekt tidligere i utredningen ligger det imidlertid nokså avsides til, og det bør være påregnelig for 

eventuelle kjøpere at det er landbruksdrift i nærheten. Oppretting av ny boligenhet vil klart gjøre 

det mer attraktivt å opprettholde bosetting i Brenna, og muligens også på nabogården Skogli.  

Fradelingen er ikke til hinder for drift av landbrukseiendommen. Dispensasjonen undergraver heller 

ikke på annen måte planens bestemmelser for LNF2, ei heller lovens formålsbestemmelse eller 

hensyn bak planen. 

Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. 

I forhold til jordvernhensyn er dette en vanskelig sak. Likevel tilrås det at dispensasjon kan gis. 

Ulempene ved å få en fritt omsettelig boligtomt helt inntil dyrkamark er til stede, men heller ikke 

såpass vesentlige at de alene bør tilsi delingsnekt, iht. landbruksfaglig vurdering. Området er 

avsidesliggende og preget av landbruksdrift, og følger av dette bør være påregnelig for eventuelle 

kjøpere.  

Ulempene ellers ved å imøtekomme søknaden om dispensasjon er små. Fordelene ved å legge til 

rette for bosetting i Brenna, og muligens også senere bosetting i Skogli, og å fullføre intensjonen 

med å styrke driftsgrunnlaget for sistnevnte gbnr. 112/2 er klart større enn ulempene. I dette 

tilfellet er bruksstrukturen allerede gitt, Skogli har kjøpt Brenna som tilleggsareal til Skogli og det er 

ikke en aktualitet at Brenna skulle tilbakesettes til selvstendig bruk. Hensynet til en tjenlig 

bruksstruktur anses å være ivaretatt både før og etter en fradeling som omsøkt. En kan ikke se at 



tiltaket har vesentlige negativ innvirkning på kulturlandskapet. Det kan sies å være 

samfunnsinteresser forbundet med å styrke bosettingen i denne delen av bygda for å bidra også til å 

opprettholde den eksisterende bosettingen. Skadevirkningene må imidlertid veies mot fordelene 

som oppnås. Likebehandlingshensynet må tillegges stor vekt, det har vært tillatt omdisponert 

arealer knyttet til fradeling av tun ved bruksrasjonalisering. Dette slik at det skal oppnås gode 

tunløsninger.  

I tillegg bygges et nytt bolighus, og det er positivt at bygninger etableres i tråd med dagens tekniske 

krav og standard. Rådmannen har kommet til at det er tilrådelig å imøtekomme søknaden om 

dispensasjon. 

 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Behandling etter plan- og bygningsloven  
Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi dispensasjon 
vil være klart større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl. § 19-2. 
Det er fordelaktig å legge til rette for bosetting i Brenna, samtidig som driftsgrunnlaget for 
nabogården Skogli gbnr. 112/2 styrkes.  
 
Det gis tillatelse til fradeling av et bebygd areal på inntil 4,3 daa fra eiendommen med bruksnavn 
Brenna, gbnr. 113/3 iht. kart datert 19.9.2017, jf. Pbl § 20-1 m. 
 
Fradelt tomt kan bebygges etter bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for bolig uten 
ytterligere dispensasjonsbehandling. Etterfølgende byggesøknad skal behandles administrativt i 
Øyer kommune. 

 
  
Tillatelsen gis med følgende vilkår:  
 

1. Vegrett til landbrukseiendom gbnr. 112/2 skal sikres ved avtale og tinglysning på ny 
eiendom. 

2. Det skal opparbeides ny løsning for privat vann – og avløpsanlegg, og utslippstillatelse skal 
innhentes før eventuell bygging. 

3. Eventuelle infiltrasjonsgrøfter/vannbrønner som ligger på annen eiendom skal tinglyses på 
eiendommen de ligger. 

4. Arealet på gbnr. 113/3 etter fradelingen skal sammenføyes med gbnr. 112/2. 
5. Det skal søkes om endelig avkjøringstillatelse når fradelingen er gjennomført og 

eiendommen har fått eget gnr/bnr. 
6. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatiske fredete kulturminner 

som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes 
til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune. 

 
Behandling etter jordloven 

1. Med hjemmel i jordloven § 9 samtykkes det til omdisponering av 450 kvm på eiendommen 
g/bnr 113/3 slik at dette kan fradeles til boligformål 

2. Med hjemmel i jordloven § 12 innvilges søknad om fradeling av tunet med omkringliggende 
areal totalt 4,3 daa fra eiendommen g/bnr 113/3 slik at dette kan etableres som selvstendig 
eiendom og bebygges til boligformål.  



3. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket 
 
 
Til informasjon vil tomta endres til boligeiendom, våningshus til bolig og fjøs til uthus/anneks til 
bolig i matrikkelen i tråd med tillatelsen. 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Rådmann 


