
 
Saksbehandler:  Anja L. Nygård Arkiv: GBNR 120/004  
Arkivsaksnr.: 20/3091    
 
 
DISPENSASJON - GBNR - 120/4 - FRADELING AV TILLEGGSAREAL/AREALOVERFØRING TIL 
120/15  
 
Vedlegg: 

- Søknad om fradeling av tilleggsareal av 14.09.20 
o Kart vedlagt søknad 
o Underskrift fra alle grunneierene 

- Begrunnelse for søknad av 15.10.20 
- Bilde av eksisterende avkjørsel 
- Bilde av arealet som ønskes fradelt. 
- Søknad om avkjøring, gravearbeider for opparbeidelse av avkjørsel av 30.11.20 
- Behandling etter jordloven 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige saksdokumenter i ESA-sak 20/3091 
 
Sammendrag: 
Erlend Moe, hjemmelshaver av gbnr. 120/4 søker om tillatelse til å fradele et areal på ca. 250 m² fra 
eiendommen, som skal være tilleggsareal til gbnr. 120/15. 
Det fremkommer av søknaden at arealet skal benyttes til utvidelse av gardsplass og endret 
avkjøring. Det skal gjøres mindre arbeider på eiendommen, som ut i fra beskrivelsen er 
søknadspliktig. 
 
Det er i denne saken gjort en vurdering av om det aktuelle tillegsarealet kan legges til 
arealkategorien LNF spredt bolig (LSB) ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 
Kommunedirektøren mener det er tilrådelig i dette tilfellet, det er ingen forhold ved eiendommen 
eller forhold rundt som taler mot det. 
 
Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon innvilges for fradeling, tiltak på eiendommen og 
omdisponering til LSB for tilleggsarealet. Hele eiendommen bør vurderes utlagt som LSB-formål ved 
neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 
 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Erlend Moe hjemmelshaver av 120/4 søker om tillatelse til å fradele et areal på ca 250 m² fra 
eiendommen, som tilleggsareal til eiendommen Gbnr 120/15. Arealet skal benyttes som gardsplass, 



og egen innkjøring til boligeiendommen. 

 
Eiendommen er markert med blå sirkel, og ligger langs vegen Turrmoen i et område med flere boligeiendommer i 
nærheten. 
 
Begrunnelsen for søknaden er at eiendommen 120/15 som i dag har felles avkjøring med garden 
119/8, skal selges. Eier av 119/8 er i dag også deleier av 120/15 etter arv, og selgernes mål med 
søknaden er at boligeiendommen skal ha egen avkjøring, og egen gardsplass som senere evt. kan gi 
ny kjøper mulighet til å oppføre garasje.  
For å kunne etablere egen avkjøring og gardsplass har eierne av 120/15 inngått avtale med 120/4 
om kjøp av et areal på inntil 250 m2.  
 

 
Arbeidene som skal gjennomføres er ved Per Arne Granum oppgitt som en forlenging av dagens 
innkjøring  mot sør med 6-7 m, det skal fylles opp en skråning på ca 1m i sørenden hvor innkjøring til 
tomta ønskes, samt grusing av gardsplass. Det skal benyttes steinmasser som ligger der, og evt 
supplere med steinmasser fra en jordkant på garden 119/8.  
 



 
 
Matrikkelinformasjon om eiendommene: 
Eiendommen 120/15 er fradelt som boligeiendom gjennom skylddeling den 29.07.1968. På 
tidspunktet fradelingen fant sted, var det ingen oppmålingsplikt, og ingen tilgjengelige hjelpemidler 
for å koordinatfeste grensene for eiendommen. Grensene ble da kun beskrevet i en tinglyst 
skylddeling, og merket med grensesteiner / rør ute i marka. Etter skylddelingen og frem til 
delingsloven ble innført i 1980 kunne eiendomsgrensene endres mellom partene, uten at det var 
krav om oppmåling eller tinglysing av slike avtaler. Grenselinjene som i dag er merket i 
matrikkelen/glokart er derfor innlagt med stor unøyaktighet, og kan avvike med flere meter.  
Når eiendommen 120/15 ble fradelt, var dette gjennom et bytte av areal mellom gardene 119/8 og 
120/4. Garden 120/4 mottok dyrka mark som i dag har gbnr 119/14, mot at garden 119/8 fikk 
120/15 fradelt som boligeiendom. Eier av garden 119/8 skulle selv bo der, og benyttet arealet 
/avkjøringsplass opp mot vegen Turrmoen til parkering av lastebil.   
 
I skylddeling av 1968 står det at eiendommen 120/15 grenser mot bygdeveg, mens kart/matrikkel 
viser at 120/4 eier et areal mellom 120/15 og vegen. Når Øyer kommune digitaliserte eiendommene 
etter skylddelingene, ble eiendommen derfor lagt feil i kartet. Eiendommen 120/15 skal etter 
skylddelingen ha felles grense mot Turrmoen, i tillegg er det stor usikkerhet hvor grense mot 120/4 
og 119/8 går. 

 
 



Øyer kommune foretok derfor en klarlegging av eksisterende grense ved oppmåling den 11.11.2020. 

Partene påviste eksisterende grense til å gå som skissen ovenfor viser. I tillegg var de enige om at 
avkjøringen tilhører garden 119/8, og at dette kan rettes/endres dersom søknaden innvilges.  
Det ble ikke gjenfunnet noen grensesteiner, og det er også usikkert om det er avtalt et annet 
grenseforløp i ettkant av skylddelingen.  
 
Under oppmålingen var partene enige om at eiendommen 120/15 har et areal på ca 628 m2 i dag, 
hvor ca 88 m2 ønskes rettet/endret slik at areal til eksisterende avkjøring tilhører 119/8, og ca 249 
m2 tilføres eiendommen 120/15 fra 120/4. Totalt øker boligeiendommen 120/15 med ca 160 m2 til 
ca 789 m2  
 
Plangrunnlaget:  
Eiendommen 120/4 ligger innenfor kommuneplanens arealdel 2018-2028 med formål LNFR. 
Bestemmelsene for dette området sier at i området tillates ikke fradeling for boligbebyggelse, 
fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre næringsformål enn landbruk.  
Retningslinjene for formålet sier at tillatelse til tiltak etter PBL §§ 1-6 og 20-1 i LNFR-område kan 
skje under forutsetning at bygning eller anlegg ikke er i konflikt med LNFR-formålet. Særlig skal en 
se til at tiltaket ikke er i konflikt med eller medfører nedbygging av: dyrket mark eller dyrkbar mark, 
område med sammenhengende innmarksbeite, område med sammenhengende skog av god 
bonitet, områder som er viktige for friluftsliv og allmenn ferdsel i utmark eller områder som har 
viktige naturverdier. En skal også unngå å gi tillatelse til tiltak som medfører større endringer i 
terreng eller landskap. 
 
Eiendommen 120/15 som skal motta arealet, ligger i kommunedelplanens arealdel arealkategori 
LNFR. Boligeiendommene i nærheten er angitt i kommunedelplanens som LSB – LNFR, areal for 
spredt boligbebyggelse.  Denne eiendommen er ikke det, og det fremkommer ingen opplysninger 
om eiendommen i Kommuneplanen som årsak til at den ikke har fått formålet LSB. Denne 
eiendommer er derfor mest sannsynlig uteglemt ved sist revisjon av kommuneplan. 
 
Formålet for boligeiendommen og landbrukseiendommen er begge LNFR. 
Fradelingen/arealoverføringen vil derfor ikke føre til en formålsendring som er i strid med formålet. 



Likevel angir arealbruken areal for opparbeidelse av gardsplass en bruk av arealet som ikke kan 
knyttes til stedbunden næring som formålet LNFR skal regulere.  
 
I tillegg er arbeidene som skal gjennomføres, et tiltak etter PBL §§ 1-6 og 20-1 som vurderes å utløse 
krav om dispensasjon. Iht. § 4-1 i SAK er enkelte arbeider, som mindre fylling og planering på egen 
eiendom unntatt søknadsplikt. I dette tilfellet vil fyllingen etter informasjon fra søker søknadspliktig 
og krever dispensasjon fra LNF(R)-formålet.  
 
Informasjon fra Fylkesmannen i innlandet: 
Søknaden om arealoverføring av et mindre areal til en eksisterende bebygd boligeiendom, hvor 
selve arealoverføringen ikke medfører endring i arealformål er usikkert om betinger dispensasjon 
eller ikke.  
Fylkesmannen i innlandet utarbeidet et nytt rundskriv om dispensasjonssaker etter plan- og 
bygningsloven datert oktober 2020 med følgende informasjon: Det beror på en tolkning av aktuelle 
lov-/forskriftsbestemmelser og/eller plan-grunnlaget hvorvidt et tiltak er avhengig av dispensasjon. 
Unntaksvis kan det oppstå tvil om en søknad betinger dispensasjon eller ikke. Som et eksempel kan 
nevnes søknad om fradeling av parsell i LNFR-område. Har søkeren opplyst at han ønsker å bebygge 
parsellen med hytte eller bolig (som ikke er nødvendig for landbruksdriften), vil dispensasjon være 
nødvendig. Fremgår ingen nærmere opplysninger om dette, må kommunen vurdere hva parsellen 
objektivt sett fremstår som egnet til. Dersom fradelingen utelukkende har til hensikt å formalisere de 
eksisterende eiendoms-forholdene, vil den ikke kunne avslås med hjemmel i pbl. § 11-6 annet ledd.  
 
Arealet som skal overføres skal ikke bebygges, og med kommuneplanens kvalitet på 
eiendomsgrenser i kartgrunnlaget kan det stilles spørsmål ved om søknaden i realiteten kun 
formaliserer de eksisterende eiendomsforholdene. Tidligere ble slike mindre arealoverføringer og 
tilleggsarealer vurdert å ikke utløse krav om dispensasjon, dersom den lokale landbruksavdelingen 
ikke hadde merknader. Bakgrunnen for dette var blant annet kommunens unøyaktige kartgrunnlag, 
at høringsinstansene ikke ønsket oversendt slike mindre saker, og at en positiv behandling fra den 
lokale landbruksavdelingen ivaretok de vesentligste hensynene som kommuneplanens LNFR formål 
var ment å ivareta.  
I senere tid har det blitt gjennomført en ny vurdering, hvor kommunedirektøren etter henvendelser 
har kommet frem til at bruken av arealet må vurderes, og at en utvidelse av boligeiendommen med 
gardsplass, arbeidene som gjennomføre og ny innkjøring ikke er i tråd med LNFR formålet, og derfor 
krever dispensasjon etter pbl §19 fra LNFR formålet. Samtidig er det oppgitt at ny kjøper senere kan 
ha ønsker om å oppføre en garasje på arealet, og dersom en nå vurderes å innvilge dispensasjon til 
å benytte areal i sammenheng med boligeiendommen, bør en samtidig vurdere en omdisponering 
av arealet fra LNFR til LSB. 
 
 
Lovgrunnlaget:  
 
Dispensasjon: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan og bygningslovens (pbl) kapittel 19 etter 
grunngitt søknad.  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.  



Jordloven (JL):  
Deling av landbrukseiendom må behandles etter JL §12, og samtykke til omdisponering etter JL §9. 
Behandling av små tilleggsarealer er delegert administrasjonen.  
 
Matrikkelloven (ML): 
Det er søkt om fradeling av tilleggsareal til en allerede eksisterende og bebygd eiendom. En slik 
prosess kan enten gjennomføres som  

- Fradeling av tilleggsareal, opprettelse av egen matrikkelenhet, overskjøting for deretter 
sammenslåing med 120/15.  

- Arealoverføring hvor arealet overføres direkte mellom eiendommene når dokumentasjonen 
etter Matrikkelforskriftens § 33 foreligger. 

Før fradeling av areal/arealoverføring kan matrikkelføres skal det iht ML §§ 6 og 15 gjennomføres 
oppmålingsforretning. 
Avtale om grense er et privatrettslig anliggende og gjeldende plan har ikke inngripen i gjeldende 
eiendomsforhold. Avtalen om eiendomsgrensen som oppmålingsforretningen skal ivareta, trenger 
ikke være sammenfallende med formålsgrenser i plan, men det fremgår av ML §§15 og 33 at før 
arealoverføring kan gjennomføres skal det foreligge tillatelse etter plan og bygningslovens § 20-2. 
Den som utfører oppmålingsforretningen skal i tillegg ivareta interessene til alle parter, og i det 
ligger det at dersom det foreligger heftelser eller urådigheter på avgivereiendommen 120/4, som er 
til hinder for gjennomføring av oppmålingsforretningen, må dette avklares før samtykke til fradeling 
kan gis.  
 
Plan og bygningsloven (PBL):  
Fradeling av areal og arealoverføring er et søknadspliktig tiltak etter PBL §20-1, som kan forstås av 
tiltakshaver j.fr § 20-4.  Endring av eksisterende eiendomsgrenser må oppfylle krav satt i PBL § 26-1, 
§27-1, 2, 4 og § 28-1 
 
Behandling: 
Dersom øvrige krav iht ML og PBL ikke er oppfylt for arealoverføringen, vil det ikke bli nødvendig 
med vurdering av dispensasjon. Behandling av øvrige krav i PBL og ML gjennomføres derfor før 
vurdering av om dispensasjon kan gis. 
 
Behandling etter Jordlov (JL)  
Kommunedelplanens LNFR formål skal spesielt ivareta hensynet til landbruk, natur og friluft. I dette 
tilfellet anses det avgjørende for videre behandling at samtykke er gitt etter JL, og behandling er 
derfor foretatt i forkant med positivt vedtak. I vedtak saksnr. 73/20. 
 
Behandling etter Matrikkelloven (ML): 
Heftelser eller urådigheter. 
På eiendommen 120/4 er det tinglyst blant annet avståelser av grunn til vegarealer, samt 
erklæringer om vedlikehold av veg, men utfra heftelsenes innhold berører ingen det omsøkte 
arealet som ønskes fradelt. Det anses uproblematisk for hjemmelshaver å innhente samtykke fra 
rettighetshaverne til å slette heftelsene i tilleggsarealet, eller samtykke til arealoverføringen i 
forbindelse med oppmålingsforretningen. Kommunedirektøren er ikke kjent med at det foreligger 
andre forhold på eiendommen som kan være til hinder for gjennomføringen. 
 
Eiendomsgrenser:  
Eiendomsgrensene for 120/15 er unøyaktige, og eiendomsgrensenes eksakte plassering må 
klarlegges og matrikkelføres før arealoverføringen igangsettes. Øvrig dokumentasjon etter ML § 33 
må fremskaffes før eller under gjennomføringen av oppmålingsforretningen. 
 



Behandling etter Plan og bygningslovens (PBL) 
Pbl §26-1 sier at endring av eksisterende eiendomsgrenser ikke må gjøres på en slik måte at det 
oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Endringen må heller ikke gjøres på en 
slik måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.  
 
Eiendommen 120/15 er allerede bebygd, og har en størrelse på ca 628 m² etter foreløpig 
oppmålingsforretning, arealoverføringen medfører derfor ikke at avgivereiendom eller 
mottakereiendom blir uegnet til bebyggelse i tråd med plan. Eiendommens størrelse etter 
arealoverføringen vil maks være 800 m2, men grensene er ikke eksakt koordinatfestet, så det totale 
tomtearealet kan vise seg å avvike noe etter oppmålingsforretningen.  
Plasseringen av eksisterende bebyggelse på eiendommen og eiendommens størrelse gjør at 
boligeiendommen har lite egnet plass for parkering. Eiendommen har tidligere parkert noe på egen 
grunn men oppe langs med vegen Turrmoen. En utvidelse av tomtearealet mot sør vil gi 
eiendommen bedre mulighet for parkering ved boligen, og unngå kjøring/parkering foran egen 
inngang. En tilførelse av arealet i sør er godt egnet og gir nye eiere en mye bedre mulighet til å 
utnytte eiendommen. Samtidig vil en endring av avkjøringsforholdene være mye bedre egnet både 
for boligeiendommen og garden 119/8.  
 
Eiendommen ligger langs Turrmoen som er bebygd med over 20 andre boliger. Alle med unntak av 
denne eiendommer er regulert med formål LSB. Naboeiendommenes arealer varierer fra  ca 700 m2 
til 7700 m². Eiendommens areal etter arealoverføringen vil derfor ikke avvike fra naboomgivelsene, 
og ligger ikke i uegnet område for boligbebyggelse. 
 
Pbl §27-1 vannforsyning og § 27-2 avløp, skal sikre at bygninger som skal benyttes til mennesker 
eller dyr ikke skal tas i bruk før tilfredsstillende løsning for vann og avløp er på plass. Arealet som 
arealoverføres skal ikke bebygges, men fungere som et tilleggsareal til eksisterende enhet. 
Tilfredsstillende vannforsyning og avløp vurderes å være tilfredsstillende ivaretatt når eiendommen 
opprinnelig ble fradelt og bebygd. 

Pbl § 27-4. Atkomst skal sikre at eiendommer til bebyggelse skal være sikret lovlig atkomst som er 
åpen for alminnelig ferdsel. Eiendommen har adkomst via Turrmoen som er en offentlig veg åpen 
for allmennheten. Dagens avkjøring er delt med garden 119/8 , og selv om vegrett over denne 
eiendommen ikke er tinglyst er eiendommen sikret vegrett gjennom bruk eller hevd. Det er ønskelig 
å endre avkjøring for eiendommen, slik at garden og boligen får adskilte adkomster som vil gi en 
bedre løsning for alle parter. Turrmoen er en kommunal veg og ny avkjøring krever tillatelse fra 
kommunens vegmyndighet som har uttalt følgende:  

Ved endret avkjøring skal veieier varsles. Om det ikke gis tillatelse vil eiendommen fortsatt ha sikret 
vegrett. Ny avkjøring behandles administrativt i forbindelse med byggesaken. 

Tilleggsarealet medfører ingen økt bruk eller utvidelse av allerede eksisterende rett.  

Pbl § 28-1. § 28-1.Byggegrunn, miljøforhold mv. Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes 
eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av 
natur- eller miljøforhold. Det er ikke registrert fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 
miljøforhold. 

 Kommunedirektøren mener at øvrige forhold i PBL, ML er oppfylt. I tillegg er samtykke gitt etter 
JL slik at arealoverføringen kan gjennomføres dersom dispensasjon innvilges. 

 
Vurdering: 



Ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon drøftes i det følgende. Det er i tillegg kjørt 
analyserapport gjennom kartløsningen Glokart, som er kommentert nedenfor, men det er ikke 
oppdaget spesielle forhold som taler mot å innvilge dispensasjon.  
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  
Arealoverføringen har ikke negativ innvirkning på disse forholdene, og tiltaket vil ikke føre til en 
utvidet bruk av eiendommen som tilsier at disse forholdene må vurderes på nytt.  
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse:  
Landbruksfag har følgende uttalelse : Det omsøkes fradelt om lag 250 kvm tilleggsareal fra 
landbrukseiendommen g/bnr 120/4 til boligeiendommen g/bnr 120/15. Arealet som søkes fradelt er 
i AR5 i hovedsak klassifisert som innmarksbeite. Ut fra flyfoto kan det synes som om arealet er 
under gjengroing. Så lenge det har status som innmarksbeite vil en fradeling derfor kreve samtykke 
til omdisponering etter jordloven § 9.  
 
Arealet som søkes fradelt er ikke i aktiv bruk i dag, dette henger nok delvis sammen med at det ikke 
er aktiv drift på landbrukseiendommen. Dette kan imidlertid endre seg. Ut fra arealets størrelse og 
beskaffenhet mener landbrukskontoret likevel at en fradeling ikke har stor negativ effekt ut fra 
hensyn til vern av arealressursene. Det vil heller ikke medføre vesentlige driftsulemper for 
landbruksdrifta i området.  
 
Landbrukskontoret har ingen særlige innvendinger mot at det gis dispensasjon.  
 
Miljø og naturmangfold:  
Søknaden skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Det foreligger ikke risiko for alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet, og det er ikke avdekket arter av spesiell interesse. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig for å belyse de hensyn som skal vurderes iht. 
denne loven. Det anses ikke nødvendig med igangsetting av avbøtende tiltak vedrørende 
konsekvenser for naturmangfold.  
 
Kultur:  
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i området. Iht. 
lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding sendes til kulturminnemyndighetene 
dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent.  
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag:  
Arealet ligger ikke innenfor NVE’s aktsomhetssone for jord- og flomskred, og nærmeste bekkeløp er 
registrert ca 100 meter unna arealet.  
 
  



Vurdering etter pbl. § 19-1:  
 
Naboer, berørte interesser og relevante tillatelser:  
Søknaden berører kun hjemmelshaver av 120/4, 120/15 og 119/8 som alle står bak søknaden om 
dispensasjon. Øvrige naboer vurderes ikke nødvendig å varsle på grunn av tiltakets form og 
størrelse.  
 
Regionale og statlige myndigheter:  
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.  
Fylkesmannen i innlandet informerer i sitt rundskriv «dispensasjonssaker etter plan- og 
bygningsloven datert oktober 2020», at verken Fylkesmannen eller fylkeskommunen ønsker å få 
oversendt søknader om fradeling av mindre tilleggsarealer, hvor den lokale landbruksetat ikke har 
innvendinger. Unntaksvis kan også slike tiltak berøre viktige fagområder som berører 
kulturminnemyndigheten eller NVE e.l.  
 
I denne saken har kommunedirektøren vurdert saken til ikke å direkte berøre regionale/statlige 
myndigheter, og funnet at ekstern høring er unødvendig. Beslutningen er tatt med grunnlag i at 
eiendommen er en etablert eiendom benyttet til bolig, hvorav arealet som skal tillegges er av en slik 
størrelse at det har liten betydning for landbrukseiendommen.  
 
Vurdering etter pbl. § 19-2:  
 
Plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd sier:  
«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.»  
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår være oppfylt, men selv om begge vilkårene er 
oppfylt, kan kommunen likevel gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. «kan» formuleringen i 
lovteksten.  
 
Hensyn bak bestemmelsen.  
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 KP og vedtatte KU del 
Apkt 5. «Langsiktig arealstrategi, Tettstedsutvikling, bosettingsmønster og bygdeutvikling» lagt opp 
til at en skulle opprettholde folketallet rundt om i grendene, og godkjenne større tomter i slike 
områder enn for regulerte tomter. En skulle se positivt på søknader som ikke gjaldt stedbunden 
næring når kriterier i arealdelen som gjelder landbruk, naturfare, forurensning, kulturlandskap, 
biologisk mangfold og trafikk er oppfylt. For å stimulere til slik utbygging, ble eksistere 
boligeiendommer som oppfylte kriteriene lagt ut med formålet LSB.  
 



  
Når arealet som skal tillegges er lite og oppfyller kriteriene som lå til grunn for å legge eiendommer 
ut med formålet LSB, mener Kommunedirektøren at arealoverføringen ikke vil ha noe negativ 
innvirkning på hensynene bak bestemmelsen.  
 
Anleggsarbeider på eiendommen: 
Søker ønsker å forlenge dagens innkjøring mot sør med 6-7 meter, fylle opp en skråning på ca. 1 
meter i sørenden, samt grusing av gårdsplassen. 
 
Dersom fradeling til ønsket formål godkjennes, vil ikke hensyn bak LNF-formålet eller 
bestemmelsene i denne bli vesentlig tilsidesatt. Det er opplyst at grunnen til at søker ønsker arealet 
tillagt sin eiendom er nettopp å benytte det som gårdsplass, og følgene en fradeling får er drøftet i 
det foregående.  
 
Kommunedirektøren konkluderer med at hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig tilsidesatt.  
 
Fordeler må være klart større enn ulemper  
Det siktes her til den interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi dispensasjon må 
vurderes opp mot ulempene.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering er det ikke ulemper av betydning ved å innvilge dispensasjon 
ved så små arealer, med unntak av de ulempene det evt kan medføre for tilgrensende landbruk og 
dens reduksjon av areal.  
 
Fradelingen vil ikke medføre større drifts- og miljømessige merulemper for landbrukseiendommen 
120/4 hvor arealet deles fra.  
 

Eiendommen som skal motta 
arealet ligger i et område med over 
20 boligeiendommer. Samtlige 
eiendommer oppfylte kriteriene og 
ble lagt ut med formålet LSB. Denne 
eiendommen er ikke vurdert, men 
utfra øvrig vurdering er det stor 
grunn til å tro at også denne ville 
oppfylt kriteriene.



Ulemper ved arbeidene er etter kommunedirektørens vurdering minimale. Det er under enhver 
omstendighet ikke tilstrekkelig for å innvilge en dispensasjonssøknad at ulempene eventuelt er 
beskjedne, jf. blant annet avgjørelse av sivilombudsmannen SOM-2015-3269. Det må påvises 
relevante, klare og positive fordeler som er klart større enn ulempene dispensasjonen medfører. 
Slike foreligger i denne saken. Ønskede tiltak legger til rette for en fornuftig bruk for også framtidige 
eiere, ikke bare nåværende.  
 
Kvaliteten som de eksisterende eiendommene innenfor LNFR har på sine eiendomsgrenser tilsier at 
det ved søknader om overføring av så små arealer, alltid vil være en usikkerhet på om arealet er 
stort nok til å måtte behandles etter PBL med tilhørende dispensasjon, om mottaker av 
eiendommen faktisk eier arealet fra før utfra skylddelingen, eller om overføringen er så liten at den 
kan gjennomføres som en ren grensejustering. Dette er en usikkerhet som ikke kan avklares før 
eiendommen er nøyaktig oppmålt.  
 
I dette tilfellet er det derfor gjennomført en koordinatfesting av eksisterende grense for å ha 
tilstrekkelige data til å kunne vurdere søknaden. Oppmålingen viste at dagens adkomst til 
boligeiendommen og garden, i kartet er ført på eiendommen 120/4. Skylddelingen sier at arealet 
eies av 120/15, og partene mener at det i 1968 var sagt at arealet skulle tilhøre garden 119/8.  
 
Opparbeiding av innkjørsel og gårdsplass fører med seg de samme fordeler som nevnt ovenfor. Det 
er til dette formål søker ønsker fradelingen, og Samtidig vil det ha stor betydning for 
landbrukseiendommen 119/8 at boligeiendommen 120/15 får sin egen adkomst, slik at de ikke 
lenger er avhengig av felles adkomst med de uønskede konfliktene som kan oppstå med nye eiere. I 
tillegg vil det være fordeler mht veg og infrastruktur at parkering kan utføres på boligeiendommen, 
og lengre fra Turrmoen enn det i dag ligger til rette for. 
 
Resultatet av å innvilge dispensasjon i dette tilfellet vil være at plasseringen av dagens adkomst blir 
endret /rettet slik at dette ligger på garden som er avhengig av denne adkomsten, og at alle uklare 
forhold rundt eksisterende eiendomsgrenser blir nøyaktig koordinatfestet. Dette vil være positivt 
for kommunen ved videre planlegging/behandling, positivt for meglere og alle andre som forholder 
seg til offentlige kartgrunnlaget, og ikke minst positivt for boligeiendommen og 
landbrukseiendommen for fremtiden.  
 
I tillegg sier fylkesmannen i sitt rundskriv at selv om det ikke er sagt direkte i lov eller forarbeider 
bør en kunne se hen til tiltakets størrelse i dispensasjonsvurderingen, og kunne være mindre streng 
ved mindre tiltak som utløser små konsekvenser i en overordnet plan. Et så lite areal i et område 
med så unøyaktige eiendomsgrenser vil ikke kunne gi de store ulempene. Formålsgrensene i 
overordnede planer følger usikre eiendomsgrenser, og en kan forvente at flere eiendomsgrenser 
som vil bli kartfestet fremover, kan avvike mer fra formålsgrensene enn denne endringen av 
eiendomsgrensen medfører.  
 
I utgangspunktet skal ikke kommunen legge vekt på tiltakshavers personlige behov. Etter gjeldende 
rett kan likevel tiltakshaver påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle areal- og 
ressursdisponeringsbehov, og ønsket om å utnytte sin eiendom på en bestemt måte vil etter 
kommunedirektørens mening kunne vektlegges som relevant til en viss utstrekning. Å tilrettelegge 
for parkering på egen eiendom og mulighet for senere garasje, samt bedre avkjøringsforholdene for 
både boligeiendommen og garden, kan i denne sammenheng være ment å dekke eiernes behov, 
men vil etter kommunedirektørens mening kunne vektlegges i denne sammenhengen. Dette er 
forholdsvis små fordeler, men i tilfeller der det er fravær av ulemper kan de tilleggs større vekt.  
 



Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger ulemper ved å innvilge dispensasjon, og 
fordelene er klart større enn ulempene.  
 
«Kan»-skjønnet  
Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. Lovgiver 
har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal innvilges eller ikke. 
I vurderingen skal det bl.a. legges vekt på presedens-faren. Det skal svært mye til før to slike saker 
kan sies å være helt like, og det kan påpekes relevante ulikheter i de aller fleste. Men selv om fare 
for presedens alltid er til stede til en viss grad, mener kommunedirektøren at den vil være mulig å 
håndtere i lignende saker, og at dispensasjon bør innvilges.  
 
Vurdering: omdisponering til LSB på arealet  
Gjennom dispensasjonsvurderingen har det fremkommet at omsøkt areal oppfyller alle kriteriene 
som lå til grunn da nærliggende boligeiendommer i KP ble lagt ut som LSB.  Gbnr. 120/15 grenser til 
innmarksbeite i sør. Det er ikke kjente forhold som utfordrer vurderingene som må gjøres i 
naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Andre boligeiendommer i umiddelbar nærhet er vurdert i forbindelse med 
kommuneplanrevisjonen. Om disse står det i KU-vurderingene at det ikke er forhold som tilsier at de 
ikke kan legges ut til LSB. Det er ikke fare eller aktsomhetsområde som berører dem. Det samme 
gjelder denne eiendommen. 
 
Kommunedirektøren har også vurdert at arealoverføringen og tiltaket som skal gjennomføres har 
klart større fordeler enn ulemper. Det er også vurdert dithen at det ikke ville vært flere eller andre 
momenter som hadde blitt vurdert, eller resultatet hadde blitt annerledes om det nå hadde vært 
søkt å oppføre garasje på arealet. Det hadde derimot vært en klar fordel og tydeliggjøring for 
dagens og fremtidige eiere at når det nå først gis dispensasjon til å benytte arealet i tilknytning til 
bolig, er formålet LNF spredt bolig, og arealet kan benyttes som boligformål. 
 
På bakgrunn av dette vil det være en klar fordel at arealet som overføres godkjennes omdisponert 
til LSB, slik at fremtidig utnytting på arealet kan forholde seg til kommunedelplanens bestemmelser 
pkt 5.2. Dette vil samsvare med grunneiernes forståelse og bruk av egen eiendom, og ikke minst 
være en fordel for alles forståelse ved senere søknader om utnytting av arealet. 
Samtidig vil ikke hele eiendommen bli omdisponert til LSB i denne søknaden, da denne vurderingen 
kan tas samlet i forbindelse med ny revisjon av KP.  
 
Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger ulemper ved å omdisponere arealet som 
arealoverføres til LSB, slik at all fremtidig utnytting kan forholde seg til kommuneplanens 
bestemmelser pkt. 5.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 



 
Alternativ 1:  
 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger utvalget for plan -og miljø søknad om dispensasjon fra LNFR-
formål for  

- arealoverføring av et areal på ca. 250 m², fra eiendommen 120/4 til eiendommen 120/15. 
- Det tillates en omdisponering av arealet til arealkategori LNF spredt bolig (LSB), slik at 

fremtidige tiltak som oppføring av garasje vil følge kommunedelplanens bestemmelser pkt 
5.2.  

 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger utvalget for plan -og miljø søknad om dispensasjon fra LNFR-
formål for å gjennomføre tiltaket i søknad datert 30.11.20 i LNFR for etablering av avkjørsel og 
gardsplass til 120/15. 
 
Hensynet bak bestemmelsen LNFR i KP, blir ikke vesentlig tilsidesatt da arealet som arealoverføres 
er lite, og oppfyller alle kriteriene som lå til grunn da boligeiendommer i kommuneplanens arealdel 
ble lagt ut som LSB. Areal- og ressursdisponeringsbehov med hensyn til parkering og delt avkjøring 
vektlegges sammen med fordelen en oppmålingsforretning av hele eiendommen gir. Fordelene er 
klart større enn ulempene.  
 
Med hjemmel i matrikkellovens og plan og bygningsloven § 20-1 med tilhørende bestemmelser, gis 
det tillatelse til å 

- fradele et areal på ca. 250 m² som tilleggsareal til eiendommen 120/15 på følgende vilkår:  
- Tiltaket skal gjennomføres som avtalt mellom partene etter oppmåling  
- Hjemmelshaver av 120/4 må sørge for at nødvendige samtykker fra rettighetshavere 

bringes i orden ved gjennomføring av oppmålingsforretning.  
- Arealet skal sammenslås med 120/15 

 
Nøyaktig størrelse på arealet blir klarlagt gjennom oppmålingsforretning etter matrikkelloven, og 
først etter at eksisterende grense mellom gbnr. 120/4 og 120/115 er klarlagt og matrikkelført.  
 
Kommunens behandling av avkjøringstillatelse og byggesak behandles administrativt. 
 
Alternativ 2:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår Øyer kommune søknad om dispensasjon fra LNFR-formål for 
arealoverføring av et areal på ca. 250 m².  
 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår Øyer kommune søknad om dispensasjon fra LNFR- formål for å 
utføre arbeidene med å etablere ny avkjørsel og parkeringsplass på eiendommen 120/15. 
 
Søknad om fradeling av tilleggsareal iht matrikkellov avslås da tillatelse etter plan og bygningslovens 
ikke kan innvilges uten dispensasjon iht § 19-2.  
(Dersom Plan og miljøutvalget velges å avslå søknaden må avslaget begrunnes.)  
 
 
 
Ådne Bakke Anja L. Nygård 
Kommunedirektør


