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DISPENSASJON GBNR 62/1 - FRADELING AV AREAL - NORDLIA  
 
 
Vedlegg: 
Søknad om fradeling, 2.5.2016 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Oppland, 14.2.2017 
Brev til søker fra Landbrukskontoret, 6.4.2017 
Svar fra Hans Kristoffer Nordlien 
Kart etter befaring 
    
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Landbrukskontorets uttalelse til dispensasjonssøknaden, 14.7.2016 
Uttalelse fra Oppland fylkeskommune, 10.2.2017 
 
Sammendrag: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven og jordlova foreslår rådmannen at det gis tillatelse til 
fradeling av gårdstunet på Nordlien 62/1 til ny enhet med vilkår. 
 
Saksutredning: 
I brev mottatt 2.5.2016 søker Hans Kristoffer Nordlien om å få dele fra tunet (5 daa) på 
landbrukseiendommen 62/1. De resterende arealene tilhørende 62/1 skal fortsette på hans 
eierhånd sammen med den andre landbrukseiendommen han eier, 75/2. 
 
Begrunnelsen for søknaden er at det er dyrt å forvalte to gårdstun med stor bygningsmasse 
på en inntekt.  
 
Hans Kristoffer Nordlien fikk i 2015 tillatelse til å dele sin landbrukseiendom i to, slik at et av 
disse kunne selges separat (PU-sak 24/15, 21.5.2015). Når han nå søker om å få dele fra 
tunet på 62/1 med hensikt å selge kun dette, så må det bringes klarhet i hvilken status 
vedtaket fra 2015 får. I brev av 6.4.2017 ber landbrukskontoret søker om å ta stilling til om 
han ønsker å videreføre gyldigheten av vedtaket av 21.5.2015. Dersom Nordlien ønsker 
dette er ikke landbrukskontoret innstilt på å anbefale deling etter jordloven § 12, da det vil 
oppstå en landbrukseiendom nede i bygda uten tun. Dette er etter deres syn ikke ønskelig. 
 
I brev  ber Hans Kristoffer Nordlien om at vedtaket fra 2015 i PU-sak 24/15 oppheves, slik at 
det heller blir anledning til å dele fra tunet på 62/1.  
 
Søknad om fradeling fra landbrukseiendommer må behandles både etter jordloven og plan- 
og bygningsloven. Det er nødvendig med tillatelse etter begge lovverk. 
 



Jordlovsbehandling 
 
Bakgrunn: 
Hans Kristoffer Nordlien er eier av landbrukseiendommene Nordlia og Slettjordet på Øyer 
vestside. Han er oppvokst og bor i Nordlia og tok over brukene etter hhv. sin far og mor som 
eide hvert sitt bruk. Brukene har vært drevet som en enhet siden tidlig på 1970-tallet. Drifta 
har bestått i melkeproduksjon og etter hvert spesialisert kjøttproduksjon på ammekyr. 
Melkekyrne har stått i Nordlia. Etter som produksjon ble utvidet med mer kjøttproduksjon, 
ble det bygd fjøs i Slettjordet som har huset ammekubesetningen. Melkekvota ble solgt i 
2014. Dagens drift består av ren kjøttfeproduksjon, men begge fjøsene er i bruk.  
  
I 2015 søkte Nordlien om å få dele eiendommene etter den opprinnelige inndelingen, noe 
kommunen godkjente. Hensikten med dette var å selge to selvstendige bruk. Han har valgt 
å ikke gå videre med disse planene men ønsker nå i stedet å fradele tunet i Nordlia med 
omkringliggende areal ca. 5 daa. Det gir muligheten for å selge tunet i Nordlia som 
boligeiendom samtidig som Slettjordet blir driftssenter på den samlede landbruksenheten.  
  
Fakta om eiendommen: 

 
  

Nordlia: 
Bruket ligger lengst nord i Øyer sogn langs Vestsidevegen. Bebyggelsen består av 
våningshus, driftsbygning og et uthus/redskapshus. Driftsbygningen er tilpasset 
melkeproduksjon med båsdrift og rørmelking og antas å være nærmest nedslitt. Jorda 
består av et jordstykke på 8,7 daa på oppsiden av tunet. Mellom Vestsidevegen og 
jernbanen er det et område på ca. 32 daa bestående av skog og innmarksbeite. På utsiden 
av jernbanen og ned mot Lågen er det ei stripe hovedsakelig med skog. Fra gardstunet og 
oppover i lia er det skog av høy bonitet, men bratt og med vanskelige driftsforhold. Til 
garden hører det seter på Smedpersetra med ei løkke på 3,3 daa overflatedyrka mark. Det 
er også en skogteig innafor Smedpersetra. Videre har Nordlia seter på Svartåsen i Øyer 
statsallmenning. Her ble det setret fram til litt utpå 2000-tallet. På setra er det seterhus fra 
ca. 1990 og et eldre seterfjøs. Det er oppdyrket ca. 130 daa med lettdrevet jord. Dette er ei 
av de største løkkene i allmenningen og utgjør en betydelig andel av gardens driftsgrunnlag.  



  
Slettjordet:   
Bruket ligger langs Vestsidevegen, litt sør for Bruvollsaga. Bebyggelsen består av to 
våningshus som begge går i utleie, driftsbygning tilpasset kjøttfe, samt et par små uthus. 
Det ene våningshuset er iht. søker i god stand. Det andre har behov for påkostinger. Fjøset 
er oppført først på 1990-tallet og regnes som i god stand og tjenlig i forhold til bruk. Ned for 
tunet ligger 16 daa dyrkamark. Til Slettjordet hører også et jordstykke på 12 daa ved 
Nymoen ca. 1 km lengre nord langs Vestsidevegen, 3 skogteiger i lia bak tunet samt seter på 
Liasetra langs skogsbilvegen til Brånån. Ved Liasetra er det 23 daa innmarksbeite, 4,2 daa 
fulldyrka og vel 60 daa skog. Deler av skogen er inngjerdet og benyttes til beite. Det er ikke 
lengre bebyggelse på Liasetra. 
  
Lovgrunnlaget: 
Det følger av jordloven §12 første ledd at deling av eiendom som er i bruk eller kan brukes 
til jordbruk eller skogbruk må godkjennes av departementet. Jordloven §12 første til tredje 
ledd sier 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.” 

Det er ikke dyrka eller dyrkbar jord innenfor arealet som søkes fradelt.  
  
Vurdering: 
Etter intensjonene til jordlova beskrevet i formålsparagrafen (§1), heter det mellom annet 
at  «ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjoner sine behov. Forvaltninga skal 
vere miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som 
produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og 
trivsel for menneske, dyr og planter». I dette ligger at arealressursene skal forvaltes med 
tanke på at en i framtida kan få større behov for jordbruksjord enn i dag og at det skal 
utvises aktsomhet med bl.a. fradeling til andre formål enn jordbruksproduksjon. I slike 
delingssaker er det vanlig praksis å legge til rette for at både bolig/fritids-, jordbruks- og 
næringsinteresser blir hensyntatt og veid opp mot hverandre. Det etterstrebes å finne gode 
løsninger ut fra de arealmessige og naturgitte forhold. 
  
Utgangspunktet for lovbestemmelsen er at deling skal tillates dersom det ikke går ut over 
de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. rundskriv M-/2013. Sentralt ved 



vurderingen er hvordan delinga tilgodeser hensynet til en tjenlig og variert bruksstruktur. 
Ved slike saker legges det ofte vekt på om fradeling kan bidra til å oppnå en 
bruksrasjonalisering ved at to bruk kan bli til ett. I dette tilfellet er bruksrasjonaliseringen 
allerede gjennomført og bruksstrukturen er i realiteten gitt; Nordlia og Slettjordet forblir en 
enhet men med kun ett gardstun. Hensynet til en tjenlig bruksstruktur er etter rådmannens 
syn ivaretatt både før og etter en fradeling som omsøkt. 
  
De drifts- og miljømessige ulempene er vurdert også i forhold til dispensasjonsspørsmålet. 
Det er konkludert med at det ikke vil oppstå særlige driftsulemper som følge av deling. Det 
må imidlertid sikres vegløsning som gir tilgang til jord og skog.  
  
Det er omsøkt et areal på nærmere fem daa. Dette er et stort areal for en boligeiendom 
men ut fra tunets størrelse og utforming er det naturlig at det blir et areal til fradeling 
omtrent som omsøkt. Det er ikke gunstig at halve lagerplassen sørøst for gardstunet 
fradeles, arealet bør innskrenkes noe og bør følge markslagsgrensen mellom jorddekt 
fastmark og bebygd areal.  
  
For kulturlandskapet vil en fradeling ha liten eller ingen betydning. Det er iht. tilgjengelige 
databaser ikke registrert kulturminner eller natur-/miljøverdier innenfor arealet som søkes 
fradelt. 
  
Dispensasjonsbehandling 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 bestemmelsene 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 vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale rammer 
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, lovens 
bestemmelser om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden.  
 
Dispensasjonsvedtak krever grunngitt søknad. Som hovedregel skal naboer varsles før vedtak 
treffes, jf. pbl § 21-3, første ledd. Unntak fra dette kravet kan gis i visse tilfeller jf. pbl § 21-3, 
andre ledd. I dette konkrete tilfellet varsles naboer med dette brev.  
 

Landbruksfaglig vurdering av dispensasjonssøknaden   
Hans Nordlien søkte og fikk i planutvalget i Øyer den 21.04.2015 godkjent at gardene 
Nordlia og Slettjordet skulle splittes slik at de kunne selges hver for seg, slik brukene var før 
disse ble sammenslått av forrige generasjon. Den løsningen som følger av søknaden nå er 
etter landbrukskontorets syn en bedre løsning. Dette vil holde landbruksressursene samlet 
som en enhet, noe som bedre vil ivareta intensjonene i de overordnede landbrukspolitiske 
målsettinger enn å splitte dette til to separate bruk. Dette må sees i det lys at det ikke er 



rasjonelt eller praktisk/økonomisk gunstig å ta to komplette gardstun tilhørende samme 
driftsenhet med en innbyrdes avstand på 6 km.  
 
En konsekvens av dispensasjon er at det oppstår en fritt omsettelig boligeiendom i 
landbruksområde. Det er for så vidt ikke spesielt uheldig med tanke på de landbruksmessige 
forhold. I dette tilfellet er det, foruten drifta av Nordlia, ingen aktiv drift av betydning i 
nærområdet. Det er derfor ikke særlig aktuelt med drifts og miljømessig ulemper for 
landbruket. Arealet som søkes fradelt berører ikke dyrka jord og er således ikke i strid med 
jordvernhensyn.  
 
Landbrukskontoret har ingen innvendinger mot at det gis dispensasjon. 
 
Plan- og byggfaglig bakgrunn og vurdering  
 

Bygningsmessige forhold og adkomst 

Området der tunet på 62/1 ligger, er regulert til LNF2, og bygningene bebos av søker.  Arealet som 

søkes fradelt er relativt stort, 5 daa.  
 

Bygnings- og tomtemessige forhold er ikke vurdert å være til hinder for å imøtekomme en 

dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Bebyggelsen er tilknyttet eksisterende privat vann- og 

avløpsanlegg, og dette skal videreføres. Dette er plassert slik i grunnen at det vil bli liggende inne på 

den nye tomten.  

 

Med dagens trafikkgrunnlag på fylkesvegen er eksisterende adkomst til denne tilfredsstillende. Med 

bakgrunn i at en dispensasjon ikke vil medføre noen endring av trafikkgrunnlaget eller 

avkjøringsfrekvensen, er ikke uttalelse fra vegmyndighet innhentet.  

 

Fradeling av gårdstunet vil mest sannsynlig gjøre det mer attraktivt å opprettholde bosetting her, 

også i framtida. Det går fram av landbruksmessig vurdering at det ikke er mye aktiv 

jordbruksproduksjon i området, slik at driftsulemper for landbruket i området ikke er vektlagt.  

 

Det er ikke tale om etablering av flere boenheter på det fradelte arealet, og det ligger allerede 

bolighus i området. Imøtekommelse av dispensasjonen er imidlertid på grunnlag av at det ikke er 

planlagt flere boenheter på eiendommen. 

 

Bygningsmessig og nødvendig registrering av status i matrikkelen vil endres i ettertid. Dette gjøres 

av Øyer kommune administrativt.  

 

Det må stilles vilkår om at vegrett sikres, ved tinglysning, til øvrig landbruksmessig areal rundt den 

nye enhete. Det tas sikte på at det ikke gjøres endring i adkomst, så både landbruksarealene og 

boligtunet må ha rett til å bruke dagens veg. 

 
Fylkesmannen i Oppland skriver i sin uttalelse at det er viktig å sikre atkomst til jord- og 
skogareal. For atkomst til dyrka marka rett sørøst for tunet synes det uheldig at deler av 
lagerplassen mellom dyrka mark og fylkesvegen blir fradelt. De anbefaler å redusere fradelt 



areal her, og heller dra vestlig grense rett ned i fylkesvegen i nordvest for å få en bedre 
arrondering. 
 

I samråd med søker endres derfor tomteavgrensingen slik at fylkesmannens merknad 
imøtekommes. Skisse for ny tomteavgrensning ettersendes planutvalget før møtet. 
 
Fritt omsettlige boligeiendommer i LNF-området, tett inntil landbruksarealer i drift er i 
utgangspunktet ikke ønskelig, men det er her snakk om en viss bruksrasjonalisering og 
optimalisering. Det må tillegges vekt. 
 
Ingen naboer har avgitt merknad til søknaden. Oppland fylkeskommune har ingen vesentlig 
merknad til at dispensasjons gir. 
 

Planmessige forhold 

Tunet på 62/1 ligger i LNF2 i gjeldende kommuneplan. Her er det generelt forbud mot oppføring av 

ny eller vesentlig utvidelse av bestående bebyggelse, særlig som ikke er tilknyttet stedbunden 

næring, før områdene inngår i reguleringsplan eller 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.  

 

Forhold til naturmangfoldloven, friluftsliv og naturressurser 

Omsøkte fradeling fører i liten grad til endring av arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk, og heller 

ikke som har betydning i forhold til naturmangfoldloven og friluftsinteressene i området. 

Gjennomgang av innlandsGis og naturbasekart viser ingen forhold tilknyttet naturressurser, 

naturgrunnlag eller kulturminnevern som motgår eventuell dispensasjon og fradeling. Det er heller 

ikke forhold tilknyttet artsmangfold og vilt som er avdekket.  

  

Eiendomsforhold og grenser i kartet 

Det kan være feil i kartet hva gjelder grenser, i forhold til faktiske eiendomsforhold. Kommunen 

bidrar til å rette opp i dette i sammenheng med behandling av saken, i samråd med grunneierne det 

gjelder. Retting av grenser i matrikkelen gjøres administrativt. Det er av samfunnsmessig viktighet 

at formaliserte eiendomsforhold samsvarer med faktisk bruk. 

 

Kulturminnestatus 

Ingen av bygningene på tunet er SEFRAK-registrert. 

 

Konklusjon på dispensasjonsvurdering etter pbl 
Ut i fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet frem til at fordelene ved å gi 
dispensasjon til fradeling vil være klart større enn ulempene. En fradeling av tunet på 62/1 
bedrer driftsopplegget for de øvrige ressursene til landbrukseiendommen. Videre er ikke 



fradelingen til hinder for drift av landbrukseiendommen. Dispensasjonen undergraver ikke 
planens bestemmelse for LNF2, ei heller lovens formålsbestemmelse.   

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Vedtak etter lova om jord: 

 Med hjemmel i jordloven § 12 med tilhørende bestemmelser godkjennes fradeling 
av inntil 5 daa tun med omkringliggende areal fra eiendommen Nordlia g/bnr 62/1  

 Den omsøkte fradeling må rekvireres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket. 

 Med hjemmel i pbl § 19-2 kan det derfor gis dispensasjon til fradeling av tunet med 
påstående bygninger, i alt 5 daa, fra 62/1. 
 

Vedtak i PU-sak 24/15 oppheves. 
 
Vedtak etter plan- og bygningsloven: 

 Samlet sett vurderes det å være en overvekt av forhold som tilsier at søknaden kan 

imøtekommes. Fordelene ved å styrke næringsgrunnlaget for landbrukseiendommen som 

blir igjen, samt å legge til rette for fortsatt bosetting vurderes her å være større enn å 

opprettholde en streng holdning til arealdisponering som ligger i LNF-formålets hensyn.  

 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 gis det dispensasjon til fradeling av tunet på Nordlia (62/1)etter 

pbl. § 20-1 pkt. m, av inntil en boligtomt med et areal på inntil 4,6 daa fra gbnr. 62/1 med 

påstående bygninger, i tråd med oppdatert kart etter befaring med eier.    

 

 Det gis tillatelse til omdisponering av bygningsmessig status til boligformål. Arealformål 

forblir LNF. 

 

 Den nye eiendommen kan bebygges i samsvar med bestemmelser/retningslinjer for bolig i 

LNF-områder i til en hver tids gjeldende kommuneplan. Det er ikke nødvendig å søke 

dispensasjon fra LNF-bestemmelsene for å gjøre tiltak som samsvarer med 

bestemmelsene/retningslinjene for bolighus i LNF-områder.   

 

 Det settes følgende vilkår for fradelingen: 

Vegrett for gbnr. 62/1 skal tinglyses på ny eiendom med vilkår om at adkomsten kan 

benyttes som adkomst til landbruksarealer, med tilhørende vedlikeholdsavtale.  

 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 


