
 

Saksbehandler plan- og bygningsloven: Bente Moringen Arkiv: GBNR 036/012  
Saksbehandler landbruk: Øystein Jorde 
Arkivsaksnr.: 17/925    

 
 
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN, GBNR 36/12 - FRADELING AV TOMT - 
VEDUMSVEGEN  
 
 
Vedlegg: 
1. Søknad om dispensasjon av 17. februar – med tilhørende informasjon gitt på standard 
søknadsskjema 
2. Situasjonskart med omsøkt fradelingsareal, M.1000 
3. Situasjonskart over Vidarhus M:4000 
4. Flyfoto M: 1500 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Merknad fra Fylkesmannen i Oppland, datert 28.8.2017 
- Merknad fra Oppland fylkeskommune, datert 11.7.2017 
- Kommuneplanens arealdel 2001-2010 
- Kommuneplanens arealdel under revidering 
- Sakens øvrige dokumenter 
 
Sammendrag: 
Kristin Vedum har søkt om å fradele en tomt på ca. 1,4 daa fra Vidarhus. Nytt bygg 
planlegges utformet og benyttes som et fritidshus, men av en slik standard at det kan 
benyttes som helårsbolig dersom det blir aktuelt. Rådmannen foreslår med bakgrunn i 
driftsulemper for landbruket at fradelingssøknaden avslås. 
 
Saksutredning: 
I brev mottatt 4. april 2017 søker Kristin Vedum om å få fradelt en tomt på ca. 1,4 daa i 
sørenden av eksisterende tomt, Vidarhus. Ny eiendom meg nytt bygg vil ligge innenfor det 
arealet som allerede er inngjerdet på eiendommen. 
 
Bakgrunnen for søknaden er at søker med familie er bosatt i Fyresdal i Telemark og bruker 
eksisterende eiendom som feriehus. Eksisterende bygningsmasse er per i dag lite 
hensiktsmessig til familiens formål. Nytt bygg planlegges utformet som et fritidshus, men 
av en slik standard at det kan benyttes som helårsbolig.  
 
Behandling etter jordloven. 
Eiendommen består av totalt 4,3 daa, og av dette er 2,5 daa registrert som fulldyrka.  En 
fradeling må vurderes opp mot jordlovens bestemmelser. Først må det vurderes om 
eiendommen er omfattet av jordlovens bestemmelser.   
 
Etter jordloven § 12 kreves det godkjenning for deling av eiendom er  brukt eller som kan 
brukes til jordbruk eller skogbruk. I rundskriv M-1/2013 fremkommer det at eiendommen 



må ha størrelse og beliggenhet for lønnsom drift. Det er lagt til at selv om eiendommen er 
liten kan det være lønnsom drift. Rådmannen mener det ikke er grunnlag for å si at 
eiendommen er omfattet av jordloven § 12. 
 
Det følger av jordloven § 8 første ledd at Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje 
tek sikte på jordbruksproduksjon. I kap 6.2 i rundskriv M-1/2013  er dette nærmere utdypa: 
«Forbudet gjelder dyrka og dyrkbar jord uansett størrelsen på arealet. En forutsetning for 
at forbudet kommer til anvendelse er imidlertid at det areal som søkes omdisponert, enten 
alene eller sammen med annet jordbruksareal på eiendommen kan gi grunnlag for 
jordbruksproduksjon. Det må objektivt sett ligge til rette for jordbruksproduksjon. 
Produksjonen må samtidig være av et visst omfang, enten for sal eller eget bruk. Områdets 
karakter vil spille en viss rolle. Det er relevant å trekke inn i vurderingen om eiendommen 
ligger i et typisk jordbruksområde.» 
 
Eiendommens areal er lite, men om det for eksempel dyrkes grønnsaker her, vil det kunne 
ha et visst omfang. Det vil være grunnlag for jordbruksproduksjon, om enn ikke så stor. 
Samtidig ligger dette i et typisk jordbruksområde, med dyrka mark på flere kanter. Ut fra en 
totalvurdering, der det spiller inn at eiendommen ligger i et typisk jordbruksområdet, 
mener rådmannen at eiendommen er omfattet av jordloven § 9. Dette er forskjellig fra § 
12, men etter § 9 er det ikke krav om lønnsom drift, bare at det ligger til rette for 
jordbruksproduksjon. Det er også åpnet for at det kan sees på området eiendommen ligger 
i. 
 
I følge jordloven § 9 kan ikke dyrka jord brukes til andre formål enn jordbruksproduksjon 
uten dispensasjon, jf. første og andre ledd i paragrafen: «Dyrka jord må ikke brukast til 
formål 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 godkjente planer etter plan- og bygningslova, drifts- og 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 løysinger.» 
 
Stortinget reviderte i 2015 den nasjonale jordvernstrategien og skjerpet målene om å 
redusere årlig omdisponering på landsbasis fra 6.000 daa til 4.000 daa. I brev til 
kommunene av 08.03.2016 presiserer statsråden for Landbruks- og matdepartementet at 
kommunene har et særlig ansvar gjennom sin arealforvaltning og nå det målet som 
Stortinget har fastsatt.  
 
Ved endringer i plan og bygningsloven nå i 2017 er jordvernet blitt styrket ved at man i 
§19-2 tredje ledd har innført jordvern som nytt punkt i konsekvensvurdering av 
dispensasjonsvedtak. 
 
Kommunedelplan for landbruk 2014-2025 har som overordna målsetting å ivareta 
landbrukets produksjonsarealer, bl.a. ved å minimalisere avgangen av dyrka og dyrkbar 



jord. Tiltak for å nå målet er å verne dyrka mark i planprosesser og å være restriktiv med 
dispensasjoner som tar i bruk dyrka mark til anna formål. 
 
En omdisponering til bolig/fritidsboligformål vil øke presset på omliggende dyrka mark. Det 
vil bli en enhet til inntil dyrka mark, og med det større drifts- og miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Omdisponeringen skal legge til rette for en bolig som skal brukes 
som fritidsbolig. Et samfunnshensyn som bosetting er ikke særlig vektig så tett på 
boligområder. Det er derfor ikke tungtveiende samfunnshensyn som taler for 
omdisponering. Jordvernet, som er et tungtveiende samfunnshensyn taler imidlertid i mot 
en omdisponering. Ut fra dette tilrår rådmannen at det nektes omdisponering av dyrka 
mark etter jordloven § 9. 
 
 
Lovmessig behandlingsgrunnlag etter plan- og bygningsloven 
Fradelingen skal behandles etter pbl § 20-1 pkt. m. Arealet som søkes fradelt ligger i LNF2-
område i kommuneplan for Øyer. Fradeling kan da ikke skje uten dispensasjon fra 
kommuneplanens LNF-bestemmelser, jf. pbl § 19-2.  
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, 
lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
 
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten 
som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad 
fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart 
ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir 
direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i § 1-8. 
 
 
PLAN- OG BYGGFAGLIG BAKGRUNN OG VURDERING  
 
Landbruksfagleg vurdering av dispensasjonsspørsmålet: 
Eiendommen som søkes delt er på totalt 4,3 daa, og av dette er 2,5 daa fulldyrka, resten er 
bebygd areal.  Den ligger i Midtbygda i Øyer, omgitt av jordbruksareal og tun med aktiv 
landbruksdrift. Avstand fra omsøkte tomt til nærmeste driftsbygning er ca. 100 meter. 
Ellers er det ca. 150 meter og 190 meter til de to neste driftsbygningene. Innenfor en 
radius på 250 meter fra den omsøkte tomta er det 6 driftsbygninger i bruk. Det er både 
storfe, sau og gris i disse driftsbygningene. Den omsøkte tomta vil grense helt inntil dyrka 
mark. 
 



Den omsøkte tomta ligger i et aktivt landbruksområde, med aktivitet og dyr på mange 
bruk. Dette er et område med stort potensiale for konflikt mellom bustad/fritidsbolig og 
landbruket i området. Det kan oppstå konflikter rundt lukt, støv, støy og insekter. Selv om 
søker har tilknytning til stedet, og ikke mener det vil bli problemer, må det tas 
utgangspunkt i at dette er en fritt omsettelig enhet, som kan selges ut til hvem som helst. 
 
Det er allerede noen frittliggende boliger i området. Så er spørsmålet om en 
bolig/fritidsbolig ekstra utgjør så mye. Det er slik at for hver bolig som bygges, øker presset 
på den omkringliggende dyrkamarka, og det gir mindre handlingsrom for landbruket i 
området. Ytterligere bebyggelse vil gjøre det vanskeligere å utnytte driftspotensialet for de 
omkringliggende landbrukseiendommer, og utvikle næringene på landbrukseiendommen. 
Ved for eksempel utvidelse av driftsbygninger, er det gjerne ønske om å oppføre utvendig 
gjødsellager i kum. Slikt kan bli vanskeligere dersom det blir flere boliger.  
 
Det at tomta grenser helt inntil dyrka mark vil også kunne medføre konflikter med 
landbruket i området. Og så vil det legge et større press på dyrka marka i området. 
 
Det er ikke delt fra fritt omsettelige eiendommer for nybygg i området de siste årene. Men 
det ble delt fra et gardstun tidligere i år. Dette var som ledd i en bruksrasjonalisering, og 
hadde helt andre samfunnsinteresser knyttet til seg. 
 
Ut fra en landbruksfaglig vurdering kan vi ikke se at fordelene ved å fradele tomta på noen 
måte oppveier de ulemper som oppstår. 
 
 
Planfagligvurdering av dispensasjonsspørsmålet: 
 
Bygningsmessige forhold 
Området det søkes fradelt fra ligger i Kommuneplanens arealdel som LNF2. Eiendommen 
ble fradelt i 1953 og er i matrikkelen registrert som boligeiendom. Arealet som søkes 
fradelt er på ca. 1,4 daa. Ingen av bygningene er SEFRAK registrerte. 
 
Bygnings- og tomtemessige forhold er ikke vurdert å være til hinder for å imøtekomme en 
dispensasjon som fradeling etter plan- og bygningsloven. Tomta som søkes fradelt er i dag 
en inngjerdet del av gbnr 36/12 består av grasdekke og epletrær. Fradelingen kan anses 
som en fortetting av dagens tomt.  

 
Gnr 36 / bnr 12 



 
Omsøkt areal  
 
Vann, avløp 
Dagens bygningsmasse er tilknyttet eksisterende privat vann og avløpsanlegg. Eiendommen 
vil ikke bli tilknyttet offentlig vann og avløp i overskuelig framtid. Søker planlegger at 
vannforsyning tilknyttes fra en relativt nyetablert borebrønn som skal være i fellesskap 
med eksisterende bygg på Vidarhus, Avløpssystem planlegges etablert som privat 
infiltrasjonsanlegg på egen eiendom. 
 
Vei og atkomst 
Eksisterende atkomst er fra Vedumsvegen, som er en privat veg som fortsetter ca. 1 km 
lengre innover og betjener ca. 15 gårdsbruk/boliger innenfor omsøkt tomt. Adkomst til ny 
tomt planlegges direkte fra Vedumsvegen. 
 
Med dagens trafikkgrunnlag på Vedemsvegen er adkomst til omsøkt tomt tilfredsstillende. 
Med bakgrunn i at en dispensasjon ikke vil medføre noen nevneverdig endring av 
trafikkgrunnlaget.  Vedumsvegen har avkjøring til Fv. 361. 
 
Naturressurser, Naturgrunnlag, kulturlandskap og kulturminnevern 
Gjennomgang av innlands-GIS og Naturbasekart viser ingen forhold tilknyttet 
naturressurser, naturgrunnlag for øvrig, kulturlandskapet og kulturminnevern, som motgår 
en eventuell dispensasjon og fradeling. 
 
Artsmangfold og vilt 
Det er ingen sårbare eller uønskede arter direkte tilknyttet fradelingsområdet eller 
umiddelbar nærhet til dette.  
 
 
Planmessige forhold og vurdering av presedensmuligheter 
Eiendommene ligger i kommuneplanens arealdel for 2000-2010, godkjent av Øyer 
kommunestyre den 30.11.2000. Det 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. 

 
Det ble i forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanen gitt sterke politiske signaler på 
at bosettingen i kommunens utkantsområder måtte opprettholdes og aller helst styrkes. 
Planmessig ble dette løst ved at det ble avsatt 15 såkalte LNF1 hvor det ble signalisert en 
mer liberal dispensasjonspraksis. Øyer kommune har i perioden etter 2000 hatt relativt få 
dispensasjonssaker for fradeling av tomter i spredt bebyggelse, av disse de fleste behandlet 
innen de såkalte LNF1-områdene, men det er også gitt dispensasjon for fradeling i LNF2. 
 
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. 
 
Det går fram av landbruksmessig vurdering at det er stor landbruksaktivitet i området, slik 
at driftsulemper for landbruket i området bør vektlegges. Fritt omsettelige bolig/fritids-
eiendommer i LNF-området, tett inntil landbruksarealer i drift er i utgangspunktet ikke 
ønskelig. 
 
I søknaden er et oppgitt av tomten skal bebygges med en bolig, men at det skal benyttes 
som fritidsbolig, slik eksisterende eiendom blir benyttet som.  Det er ikke ønskelig med 
fritidseiendommer i dette området, men eiendommen faller utenfor området avsatt til 
null-konsesjon slik at det ikke er boplikt på denne boligeiendommen, hverken før eller etter 
en deling.  
 
Nylig er et gårdstun (37/39) godkjent fradelt som bolig ca. 70 meter fra omsøkt tomt, dette 
er et ledd i bruksrasjonaliseringen i landbruket og skaper ikke presedens for denne saken. I 
tillegg er det på strekningen fra krysset Midtbygdsvegen/Vedumsvegen og til Vedemsvegen 
109 fradelt 4 ytterligere boligeiendommer (1954, 1974, 1981 og 2014). I den siste saken 
(2014) ble gbnr 38/5 med bolig oppført i 1983, fradelt fra 38/3. Slik at saken i 2014 ikke 
opprettet en ny boligenhet, og gir således derfor ingen presedens i denne saken. De øvrige 
sakene er eldre saker og er fradelt før kommuneplanen arealdel av 2000 og med dens 
bestemmelser.   
 
De landbruksfaglige innspillene til dispensasjonsbehandlingen er rimelige med tanke på 
ulempene på grunn av den nære beliggenheten til de øvrige landbrukseiendommene i drift 
som omkranser omsøkt eiendommen, men på bakgrunn av tomtens beskaffenhet og øvrige 
fradelte boligtomter var rådmannens foreløpig konklusjon av det ut fra en samlet vurdering 
kommet frem til at det kan innvilges dispensasjons slik omsøkt.  



 

Naboene er varslet gjennom ordinær nabovarling etter Pbl § 21-3, ingen naboer har avgitt 
merknad til søknaden.  
 
Høringsuttalelser:  
Foreløpig saksutredning ble sendt statlige og regionale myndigheter 7.7.2017. Det kom inn 
2 høringsuttalelser. 
 
Statens vegvesen har ikke avgitt høringsuttalelse i saken.  
Oppland fylkeskommune hadde ingen merknader til at det gis dispensasjon.  
 
Fylkesmannen frarår etter en samlet vurdering at det blir gitt dispensasjon for oppretting 
av ny fritt omsettelig bolig/fritidseiendom midt i et område med flere tun med aktiv 
landbruksdrift. Bakgrunnen for dette er:  
- Fylkesmannen mener begrunnelse for fradeling om omdisponering er av mest 

personlige og privatøkonomiske interesse, noe det vanligvis ikke skal legges vesentlig 
vekt på. 

- Bosettingshensynet kan vektlegges i LNF-områder der det er ønskelig å styrke 
bosettingen, i dette tilfelle vil det ikke medføre økt fast bosetting 

- En fradeling og omdisponering av mindre LNF-arealer som her, kan medføre en uheldig 
utvikling av landbrukstunene og skape presedens for like saker. 

- Fordelen med opprettelsen av ny bolig/fritidseiendom må være klart større enn 
ulempen for arealformålet. I dette tilfellet grenser eiendommen til dyrka mark og bruk 
med aktivt dyrehold og beitedrift. Det er derfor påregnelig med drifts- og miljømessige 
ulemper i form av lukt, støv, støy, innsekter, trafikksikkerhet og husdyr på beite. 
Frittliggende boligeiendommer er fritt omsettelige, så selv om nåværende eier er 
tolerant mot disse ulempene, er det erfaring for at framtidige eiere ikke er like 
tolerante. Dette vil medføre til klager og begrensninger på landbruksdriften, noe som 
på sikt kan sette arealformålet til sides.  

 
 
Rådmannen har etter høringen tatt en ny gjennomgang av saken med tanke på de 
landbruksfaglige merknadene, og tar merknadene fra Fylkesmannen til etterretning.  
Rådmannen mener hensynet bak bestemmelsene i LNF vil bli vesentlig tilsidesatt dersom 
det gis dispensasjon til fradeling i dette tilfellet. Det vil gå ut over landbruket og 
landbruksnæringen rundt den omsøkte tomta om det blir gitt dispensasjon. I LNF skal 
nettopp hensynet til landbruksnæringen ivaretas. Det er også slik at ulempene av en deling 
er store, og at det ikke er fordeler som oppveier ulempene. En dispensasjon vil også være 
uheldig for jordvernet, da en dispensasjon vil kreve omdisponering av 1,4 daa fulldyrka 
jord. En dispensasjon her kan også gi uheldig presedens for lignende saker i 
landbruksområder.   
 
På bakgrunn av dette tilrår rådmannen at søknaden om dispensasjon ikke i møtekommes. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 



Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet frem til at det ikke foreligger større 
fordeler enn ulemper ved å tillate en fradeling av 1,4 daa til bolig/fritidsformål. 
 
Med hjemmel i jordloven § 9 avslår Øyer kommune omdisponering av 1,4 daa fulldyrka jord 
på eiendommen gnr/bnr 36/12 ut fra hensynet til jordvernet og omkringliggende 
landbrukseiendommer. 
 
Med hjemme i pbl § 19-2 avslår Øyer kommune fredelingssøknaden av 17. februar 2017 på 
bakgrunn av driftsulemper for landbruket. 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 


