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Sammendrag: 
Alexander Elvheim søker om dispensasjon for å fradele tunet på garden gbnr. 91/6 Strangstad 
Nordre, et areal på ca. 5000 m² med påstående bygninger og omdisponering til boligeiendom. 
Søknaden omfatter også fradeling av setertun på ca. 850 m² med påstående bygninger på 
Holmsætra gbnr. 155/1/274, begge i Øyer kommune.   

Deler av tunet ligger innenfor aktsomhetsområde for jord- og flomskred, samt 20 meters buffersone 
langs vassdrag. For vurdering av alle tiltak må denne faren utredes først, jf. pbl. § 28-1. Det er gjort 
gjennom farekartlegging av uavhengig konsulentselskap.    

Etter denne kartleggingen ble arealgrunnlaget for fradeling av tunet justert, nytt areal er ca. 5 000 
m2. Iht. kartskisse datert 3.7.19. Dette er forelagt søker, og godkjent. 

Rådmannen har kommet til at fordelene i dette tilfellet er klart større enn ulempene, og at søknad 
om dispensasjon kan imøtekommes.  

 
Saksutredning: 
Søknad og begrunnelse 
 



Alexander Elvheim søker om å få fradelt tunet på Strangstad Nordre, gbnr. 91/6. Dyrka mark og skog 
skal selges til naboene Knut Erik og Ida Fryjordet, som leier jorda i dag, om fradeling godkjennes. 
Søker ønsker å beholde et tun på ca. 5 000 m² med påstående bygninger og omdisponere til 
boligformål. Han ønsker videre å fradele et areal på setra på Holmsætra gbnr. 155/1/274 som han 
fester av grunneier Statskog. Ca. 850 m² med påstående seterhus og anneks og omdisponering av 
dette til fritidseiendom. Dette er godkjent av fjellstyret. Grunneier Statskog har søkt kommunen om 
dette, søknad mottatt 19.11.18, korrigert søknad mottatt 20.2.19.  

Søknaden om fradeling begrunnes med at Strangstad Nordre er et lite småbruk som er for lite til å 
leve av som selvstendig gårdsbruk. Grunneier anser det ikke økonomisk drivverdig. Imøtekommelse 
av søknaden vil i realiteten innebære en bruksrasjonalisering som allerede har vært utøvd ved at 
dyrka mark og beite har vært leid ut til nabogården siden 2010 da søker tok over eiendommen. De 
er villige til å kjøpe jord og skog om dispensasjonen godkjennes.  

Søknaden omhandler: 

1) Fradeling av ny grunneiendom på ca. 5 000 m2 fra gårdsbruket gbnr. 91/6 med påstående 
bygninger og omgjøring av bygningsmessig status til boligeiendom. 

2) Fradeling av festegrunn på ca. 850 m2 på setra med påstående bygninger, og omgjøring til 
fritidsfeste. 
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91/6 155/1/274 0.1 0.0 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 18.4 

  91/6 17.8 0.0 24.6 0.0 7.8 170.3 219.6 1.3 5.4 0.0 0.0 6.4 2.5 455.6 

  Teig 1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 130.8 102.1 1.1 4.2 0.0 0.0 0.0 1.4 242.8 

  Teig 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.5 117.5 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.1 158.3 

  Teig 3 17.8 0.0 24.6 0.0 4.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 6.4 0.9 54.5 

Sum   17.9 0.0 42.0 0.0 7.8 170.3 219.6 1.3 5.4 0.6 0.0 6.6 2.5 474.0 

 

1) Gbnr. 91/6 består av tre teiger 
2) Eiendommens seter gbnr. 155/1/274 på Holmsætra utgjør ca. 18,4 daa, hvorav dyrka mark 

ca. 0,1 daa.  
Befaring og arealgrunnlag:  

Saksbehandlerne var på befaring på eiendommen 29.10.18. Da ble arealet som ønskes fradelt 
vurdert nærmere sammen med søker. I opprinnelig søknad hvor det ble ønsket et areal rundt tunet 
på 4800 m², ble det gjensatt et areal mellom tunet og en boligeiendom. Etter en vurdering av 
arrondering og hensiktsmessighet ble dette arealet medtatt. 

Etter faresonekartlegging for jord- og flomskred ble arealgrunnlag igjen innskrenket til ca. 5 000 m2, 
i samråd med søker. Eksisterende bebyggelse innenfor det kartlagte området har tilfredsstillende 
sikkerhet i forhold til kravene for S2 i TEK17. 



 

Ved imøtekommelse av søknad om dispensasjon forutsettes all bebyggelse å endre status fra 
landbruksmessig bebyggelse til bygninger med status bolig og fritidsformål.  

Innledende behandling av søknaden 

Søknaden er forelagt berørte naboer iht. pbl. § 19-1. Det er innhentet landbruksfaglig uttalelse fra 
landbrukskontoret i Lillehammerregionen. Eksterne høringsinstanser har også hatt saken til 
uttalelse. 

Planstatus 

I kommuneplanen som var gjeldende på søknadstidspunktet (KP arealdel 2000-2010) lå 
eiendommen i arealkategori LNF2, godkjent av Øyer kommunestyre den 30.11.2000.  

I de generelle bestemmelsene for LNF-området gjelder bestemmelsene: 

- 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 regulerings- eller bebyggelsesplan. 

Videre er det bestemt om LNF2:  

- Innen dette området skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskapet, jord, skog og 
friluftsliv. Forbudet mot spredt bebyggelse i denne sonen er også ønskelig for å kunne 
kontrollere utbyggingsmønsteret generelt. 

Kommunens intensjoner om hvordan disse arealene ønskes disponert og sikret i framtida: Den 
strenge holdningen til arealdisponeringen er ønskelig både av hensyn til landbruks-, natur og 
friluftsinteressene, men også for å kunne kontrollere og styre den framtidige utbygging utenfor 
senterområdene. 

Ved behandling av søknaden om dispensasjon må gjeldende plan på søknadstidspunktet legges til 
grunn ved behandling, men kommuneplanen 2018-2028 må også vurderes, særlig fordi det må tas 
stilling til om eiendommen kan legges inn i ny arealkategori LNF(R) spredt bolig nåværende ved 
neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

 



Forholdet til ny kommuneplan: 

I kommuneplanens arealdel 2018-2028 punkt 5.1 om LNF(R) framgår det at i disse områdene tillates 
det ikke fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre næringsformål 
enn landbruk. 

Videre omhandler 5.1.4 søknad om dispensasjon for deling, bygge- og anleggstiltak utenom 
stedbundet næring i LNFR-område (pbl. § 19-1 og § 19-2). vilkårene for å gi dispensasjon er gitt i pbl. 
§§ 19-1 og 19-2. Av retningslinjene framgår at det må søkes om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for å kunne tillate deling, bygge- og anleggstiltak i LNFR.  

5.1.3 har bestemmelser for seterbebyggelse og bebyggelse knyttet til utnytting av skog- og 
utmarksressurser i LNFR-område.  

I retningslinjene for søknad om fradeling og omdisponering av seterbebyggelse er det bestemt at 
(relevante punkter tatt inn nedenfor):  

e) Omdisponering av seterbebyggelse, fiskebuer og naust i Øyer statsallmenning krever samtykke 
fra Øyer kommune, samtykke fra Øyer fjellstyre og Statskog SF. 

f) i forbindelse med omdisponering av seter innenfor Øyer statsallmenning skal Fjellstyret avklare 
om setra skal selges/utvises til annen landbrukseiendom i drift, jf. seterforskriften og fjelloven. 

h) Omdisponering skal ikke være til ulempe for annen jord- og seterbruk i området. 

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 bestemmelsene 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). 

 
Vurdering: 
Nordre Strangstad: 

Landbruksfaglig vurdering: 

Aleksander Elvheim søker fradelt tunet med omkringliggende areal rundt fem daa fra 
landbrukseiendommen Nordre Strangstad, gbnr. 91/6 på Sør-Tretten. Formålet med fradelingen er 
å kunne selge jord- og skogbruksarealene som tilleggsareal til nabogard, tunet skal bli 
boligeiendom. Nordre Strangstad er et lite bruk med ca. 18 daa dyrkamark, 42 daa beite og snaut 
400 daa produktiv skog. Bebyggelsen består av bolighus, driftsbygning, garasje, redskapshus og 
stabbur. Driftsbygningen er gammel og antas å være utdatert og nedslitt. Det er ikke selvstendig 
drift på eiendommen. Eiendommen er ut fra størrelse og avkastningsevne lite rasjonell med tanke 
på selvstendig drift. Det ligger derfor til rette for bruksrasjonalisering der garden selges som 
tilleggsareal. I en slik situasjon er det naturlig å vurdere mulighetene for fradeling av tun da det 
normalt ikke er bruk for to tun på en og samme landbrukseiendom. 



Arealet som søkes fradelt er på ca. 5 daa og består av tunet med bebyggelse og litt hage sør for 
bolighuset. I søknaden er det gjensatt ei kile mellom tunet og en fradelt boligeiendom gbnr. 91/20. 
landbrukskontoret mener at arealet kan medfølge tunet og at ny grense i syd bør følge 
markslagsgrensa mellom bebygd areal og anna areal. Arealet utgjør vesentlige deler av hagen på 
eiendommen og følger naturlig med tunet. Det vil også og best arrondering, enklere grenseforhold 
og en unngår at det gjensettes et areal som lett blir ansett som urasjonelt å drive. Dette måtte 
imidlertid justeres igjen, til ca. 5 daa, som følge av faresonekartleggingen på eiendommen.  

En konsekvens av å gi dispensasjon er at det oppstår en boligeiendom omkranset av dyrkamark inne 
i et aktivt jordbruksområde. Uten noe jordbruksareal blir bruksmulighetene for fjøset svært 
begrenset i forhold til å kunne ha noe dyr på eiendommen. Hadde det fulgt noe mer areal med 
eiendommen, ville dette kunne vært brukt som et lite småbruk og det kunne i noe større grad 
opprettholdt et preg av landbruk. I avveiningen mellom ønsket om rasjonelle bruk og en variert 
bruksstruktur mener kommunen at i slike tilfeller bør hensynet til rasjonelle bruk veie tyngst og at 
det ikke fradeles et større areal enn det som synes nødvendig for ei rasjonell boligtomt. dette gjør 
seg særlig gjeldende når det er dyrka mark som ligger inntil tunet. Det vurderes at kulturlandskapet 
ikke blir forringet av en fradeling men at det heller ikke er positivt for kulturlandskapet med slike 
fradelinger, utover at det bidrar til at husene blir bebodd og trolig holdt i orden.   

Med hensyn til eventuelle drifts- og miljømessige ulemper for landbruket er det i utgangspunktet 
uheldig å etablere en løsning med en fritt omsettelig boligeiendom tett inntil dyrkamark. Drift av 
jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider og at den som bor og oppholder seg i nærheten må 
være bevisst at det kan oppleves ubehag med både støy, støv, lukt, insekter m.m. Det er uheldig om 
det oppstår interessemotsetninger mellom bolig- og landbruksinteresser og at dette etter hvert kan 
medføre begrensninger for landbruksdrifta. Så lenge det er påstående bebyggelse, vil det ikke være 
noe nytt element å forholde seg til for den som driver jorda rundt. Imidlertid kan toleransenivået for 
en eventuelt senere kjøper av en slik bolig være lavere enn om den som bodde på eiendommen 
også og drev jorda. I dette tilfellet må det antas at de som evt kjøper denne eiendommen er bevisst 
beliggenheten og at de må være innforstått med at det kan medføre noen ulemper ved å bo slik til. 

Landbrukskontoret er kommet til at det ikke er særlig forhold som taler mot at det gis dispensasjon. 
Det må imidlertid etableres en god vegløsning som adkomst for dyrkamarka slik at det ikke baseres 
på at avling og møkk skal transporteres gjennom tunet. Likeledes må det etableres avtale som sikrer 
eier av tunet en god tilkomst til låvekjøringa på oppsida.  
 
Jordlovsbehandling:  
Det følger av jordloven §12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av departementet. Hva 
som skal vektlegges i delingsvurderingen framgår av §12 tredje ledd:  
«Ved avgjerd 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 er iht. NIBIO/Gardskart klassifisert som bebygd areal. Det er ikke dyrka 
eller dyrkbar jord innenfor arealet og det er derfor ikke nødvendig med samtykke til omdisponering 
iht. jordloven §9. 

Dyrkamarka er fordelt på to skifter som er skilt av en bekk og et lite areal innmarksbeite. Den 
produktive skogen ligger fordelt på to skogteiger, den ene langs Smørkampvegen, den andre i 



morka nord for Fossumsetra. Garden har seter på Holmsetra i Øyer statsalmenning. Det er fjellstyret 
og Statskog som avgjør framtidige bruksrettigheter og –forhold rundt setra. 

Vurdering:  
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.  
Nordre Strangstad har ikke vært drevet som selvstendig bruk på mange år og jorda har gått i utleie. 
Det er eier og driver av Søre Strangstad som leier jorda og som mest sannsynlig vil erverve 
landbruksarealene. Ved å dele eiendommen vil en kunne oppnå en harmonisering av eier og 
bruksforhold, noe som også var intensjonen ved revidering av jordloven i 2013.  
De drifts- og miljømessige ulempene er vurdert også i forhold til dispensasjonsspørsmålet. Det er 
konkludert med at det ikke er ideelt med en fradeling av bolighus med dyrkamark på flere kanter. 
En ting er de rene ulemper, det kan også være fare for nedenforliggende arealer forbundet med 
drift av jordbruksarealene. Dette kan være risiko knyttet til usikra rundballer, maskinuhell m.m. Det 
må likevel påregnes at den som går inn på å bebo en slik eiendom også må være klar over at 
ulemper og risiki som måtte oppleves. Det forutsettes at det etableres en god vegløsning som 
innebærer at transport til og fra dyrkamarka foregår på nordsiden av driftsbygningen. Til tross for at 
det kan påpekes vesentlige drifts- og miljømessige ulemper vil ikke disse alene ikke være grunn nok 
for å avslå en deling.  
Det er omsøkt et areal på 4,8 daa. Det er ikke produktivt areal innenfor angitt tomteavgrensning. 
Løsningen innebærer en effektiv arealutnyttelse og er således ikke i strid med hensynet til god 
arealressursforvaltning. Etter befaring på eiendommen den 29.10.18 hvor representanter fra 
landbrukskontoret og BAG deltok, kom man til at tomteavgrensningen bør trekkes noe sørover. 
Dette for å få en hensiktsmessig arrondering og tomteavgrensning. Grensa i syd bør følge 
markslagsgrensa mellom bebygd areal og anna areal. Totalt areal til framtidig tun blir etter dette 
om lag 6 daa. 

Arealet måtte justeres igjen etter vurdering av faresonekartleggingen på eiendommen, til ca. 5 daa.  

 

Analyserapporten fra GLO-kart er gjennomgått for å avdekke forhold av betydning for behandling av 
søknaden.  

Samfunnssikkerhet: 

Deler av bebyggelsen på eiendommen ligger innenfor 20-metersbufferen fra bekk. Store deler av 
eiendommen omfattes også av aktsomhetsområde for jord -og flomskred. Ønsket fradelt areal etter 
justering ligger utenfor faresonen. 

Der det foreligger naturfare, som nevnt over, skal den utredes før kommunen eventuelt 
imøtekommer søknad om dispensasjon og tillater fradeling.  

Iht. pbl. § 28-1 jf. § 1-6 skal kommunen også vurdere fradeling og omdisponering etter denne 
bestemmelsen. Iht. pbl. § 1-6 som definerer hva som regnes som tiltak. Bestemmelsene om 
dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet gjelder for tiltak som åpner for nye byggetiltak. Det kan 
ikke åpnes for fradeling før tilstrekkelig sikkerhet jf. byggteknisk forskrift (TEK17) er dokumentert. 

NVEs konklusjon er at tunet på eiendommen bare kan fradeles dersom det kan dokumenteres 
tilstrekkelig sikkerhet i tråd med byggteknisk forskrift (TEK17 kpt. 7). Friskmelding gjennom 
kartlegging av reell fare må gjennomføres før en eventuelt kan fatte vedtak om fradeling. Det er 



utarbeidet rapport over flom og skredfare av Norges Geotekniske institutt, 10.5.2019. Mer om 
konklusjonen fra denne senere. 

Natur, geologi og forurensning: 

Det er registrert art av nasjonal forvaltningsinteresse på eiendommen, men utenfor ønsket fradelt 
areal. Det er enghaukeskjegg, en urt i kurvplantefamilien. Den er i kategorien nær trua art i norsk 
rødliste, den har hatt markert tilbakegang.  Etter det vi kan bedømme er planten lokalisert i 
tilknytning til veiarealet. Det antas at en fradeling ikke har negativ innvirkning på artens 
tilstedeværelse.  

Kulturvern og kulturlandskap: 

Det er registrert en bygning med meldeplikt iht. kulturminnelova § 25 på eiendommen. Det er 
stabburet på gården. I følge matrikkelen er tidfesting/byggeår oppgitt til 1750-1774. 
Tilbygging/ombygging er utført i 1900-1924. Videre er det oppgitt at stabburet er flyttet fra Solberg i 
tidsrommet 1925-1949.  

På forespørsel til Oppland Fylkeskommune opplyser de om at bygningen er oppført i tredje kvartal 
av 1700-tallet. Den er dermed meldepliktig etter kulturminneloven § 25. Bygget er ikke fredet, men 
det er oppført før 1850 og er meldepliktig. Ifølge boka Norske gardsbruk er stabburet oppført i 
1940. En driftsbygning på gården skal være den eldste, fra 1923.  

Kulturarvenheten har vurdert det omsøkte tiltaket og ser ikke at en oppdeling av gardsbruket og 
fradeling av setertun vil ha negative konsekvenser for stabbursbygningen. Det anbefales at 
stabburet blir ivaretatt som et verdifullt kulturminne og at eier eventuelt søker tilskudd fra 
Kulturminnefondet.  

Bygninger og adkomst 

Landbrukseiendommen: Landbrukseiendommen er etablert i 1923 ifølge grunnboka. Det er ett hus 
på eiendommen, som bebos i dag. Den faktiske bruken som bolighus tilsier også at fradeling av 
tunet og omdisponering til boligformål er fornuftig. Det er to landbruksbygninger på eiendommen 
samt garasje. Alle bygningene er ment å følge den nye eiendommen. Bygnings -og tomtemessige 
forhold er vurdert til ikke å være til hinder for å gi dispensasjon etter pbl. Eksisterende vann -og 
avløpssystem videreføres, og det forutsettes at dette er tilfredsstillende. Når det gjelder avkjørsel, 
er det forutsatt at en dispensasjon som omsøkt ikke vil medføre noen endring av trafikkgrunnlaget 
eller avkjøringsfrekvens fra fylkesveien. Uttalelse fra vegmyndighet er derfor ikke innhentet.  

Fradeling av gårdstunet vil mest sannsynlig gjøre det mer attraktivt å opprettholde bosetting her, 
også i framtida. Det er positivt i seg selv, og det framgår av planbeskrivelsen til kommuneplanens 
arealdel for 2018-2028 om mål og strategier for LNFR at selv om Øyer kommune har som målsetting 
å verne om produksjonsgrunnlaget for landbruksnæringen vil man kunne se positivt på søknader 
om fradeling som krever dispensasjon fra arealbruken dersom gitte forutsetninger er oppfylt.  

Setra på Holmsætra: Setra som hører til eiendommen er festenummer 274. Holmsætra ligger i Øyer 
statsallmenning, rett øst for Øvre Hundtjønnet med adkomst via Holmsætervegen. Det er aktiv 
setring på Holmsætra med åpen seter og bevertning.  

De fleste av fritidseiendommene i området er vurdert for eventuell utvidelse av spredt 
fritidsbebyggelse. Konsekvensutredningen legges til grunn for at ingen andre av dem ble lagt ut til 
formål LNF spredt fritid. 



Festeeiendommene har adkomst via privat seterveg, ikke vinterbrøytet helt fram. Det er ikke innlagt 
vann eller strøm, og de er av vanlig enkel standard. Holmsætra er et aktivt setrings- og 
beiteområde, seterbebyggelsen ligger tett innpå dyrka mark.  

Naturmangfold: det er registrert en art, vipe, av stor forvaltningsinteresse i Holmsæterområdet. 
Grensa for sone 2 i villreinområde Rondane/Sølnkletten går rett øst for Holmsætra. 
Kulturminne/kulturmiljø: Det er ikke registrert fredete kulturminner innen området, men noe av 
den gamle seterbebyggelsen på Holmsætra er SEFRAK-registrert. Friluftsliv: Området ligger i 
område der det skal tas spesielle hensyn til friluftsliv, jf. temakart «Friluftsliv og turstier». Området 
er omkranset av friluftsområder.  

Forholdene som er gjennomgått her er ikke til hinder for at seterbebyggelsen fradeles. Hva gjelder 
eventuelle tiltak på bebyggelse på eiendommen må dette vurderes gjennom ordinær 
saksbehandling.  

Vurdering av LNF spredt fritid for seterbebyggelsen: Det er hensynet til landbruksdrifta som har 
vært mest tungtveiende i vurderingen for disse festeeiendommene. I dette tilfellet ligger 
bebyggelsen inntil innmarksbeite og setre i drift. Ingen av de vurderte eiendommene er derfor lagt 
ut til LNF spredt fritid. Denne eiendommen bør derfor heller ikke gjennom denne behandlingen bli 
lagt ut til LNF spredt fritid.  

Vurdering av LNF spredt bolig for fradelt boligeiendom: Hovedregelen er at LNFR-områder i det 
vesentlige skal være ubebygd eller bare være bebygd i tilknytning til stedbunden næring tilknyttet 
landbruket. Alternativt kan det for områder der formålet i pbl. § 11-7 nr. 5 bokstav b blir angitt, gis 
bestemmelser for å opprettholde eller tillate spredt utbygging av enkeltboliger og mindre 
etableringer av flere boenheter. Dette er arealkategori LNF spredt bolig. 

Fradeling av omsøkt areal er vurdert til ikke å ha negative følger for landbruksdrifta. Det er de 
samme kriteriene som er vurdert i arealkategori LNF med spredt boligbebyggelse. Adkomst til 
landbruksareal skal sikres ved tinglyst rettighet som følger eiendommen. Bruk av låven anbefales 
regulert i privat avtale mellom grunneier og kjøper av dyrka mark og skog.  

Forhold av betydning for å tillate eiendommen lagt inn i kategorien LNFR med spredt 
boligbebyggelse er følgende:  

- Må ikke ligge innenfor aktsomhetsområde for steinsprang, jord -og flomskred, snøskred 
eller flom 

- ikke medføre inngrep i automatisk fredede kulturminner eller sikringssoner rundt disse ved 
videre bygging på tomta 

- ikke medføre inngrep i verneområder eller ødelegge leveområdet for truede plante- og 
dyrearter ved videre bygging på tomta 

- ikke ligge innenfor byggeforbudssone langs vassdrag 
- ikke ligge på, nærme eller på annen måte slik at det kan oppstå konflikt i forhold til 

jordbruksdrift 
- ikke ligge på eller nærme gardstun slik at det kan hindre eller begrense alminnelig 

landbruksdrift med husdyrhold 
- ikke medføre nedbygging av dyrka jord eller dyrkbar jord, eller kunne medføre 

driftsulemper mht. landbruksdrift i området ved videre bygging på tomta 
Disse forholdene er vurdert i dispensasjonsbehandlingen, og det som må underlegges ekstra 
vurdering er momentene nedenfor.  



Støy ifbm. veien fv. 358 Sør-Trettenvegen er klassifisert i støysone gul 55-65 db. I kommuneplanens 
bestemmelser står det at ved tiltak innenfor gul støysone skal det gjennomføres støyberegninger 
som synliggjør støynivå inne og ute ved fasader og uteareal.  

Det er lagt inn aktsomhetsområde for jord- og flomskred (NVE) på deler av eiendommen. I 
forbindelse med bekken som går over eiendommen er det lagt inn 20 meter buffer. Dette berører 
eiendommen. Dette er utredet nærmere, og gjennom rapport fra konsulent. 

Vår vurdering tilsier at matrikkelenhetene kan legges inn med arealformål LNF spredt bolig ved 
revidering av kommuneplan. 

I planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel er det satt opp noen kriterier for lokalisering av ny 
spredt boligbebyggelse i LNFR-områdene. 

Det bør legges i tilknytning til eksisterende bebyggelse, bør skje på områder med gode solforhold og 
utsikt, må ha godkjent atkomst, vann og avløp. Det synes ikke problematisk å tillate slik spredt 
bebyggelse i dette området. Det er spredt boligbebyggelse i området, samt større og mindre 
gardsbruk. Tretten sentrum er ikke uforholdsmessig langt unna, sammenlignet med hva som må 
aksepteres ved slik bebyggelse. Utsikt og solforhold er upåklagelige.  

Eksterne høringsuttalelser 

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

NVE viser til NVE atlas der aktsomhetsområdet for jord- og flomskred, samt 20 meters buffersone 
langs vassdrag (jf NVE 2/2017) omfattes av tunet og bebyggelsen på tunet til eiendommen 91/6: 

 

 

 

I hovedtrekk skriver NVE at man ikke kan åpne for fradeling før det er tilstrekkelig sikkerhet mot 
fare eller vesentlig ulempe som følge av natur -eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som 
utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.  

For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud mot 
opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige krav til 
byggegrunn, bebyggelse og uteareal.» Konklusjonen er at tunet på eiendommen kan fradeles bare 
dersom det kan dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet i tråd med byggteknisk forskrift (TEK10 kpt. 7). 



Friskmelding gjennom kartlegging av reell fare må gjennomføres før en kan fatte vedtak om 
fradelingen.    

Øyer kommune har krevd en rapport fordi aktsomhetssonene fra NVE er generert automatisk basert 
på en grov terrengmodell med 10 m oppløsning, uten å ta hensyn til vegetasjon eller klimaforhold, 
og uten å være befart i terrenget. Erfaringsmessig kan utstrekningen av aktsomhetssonene ofte 
reduseres ved nærmere vurderinger.  

Rapport er utarbeidet av NGI iht. disse føringene fra NVE. Her oppstilles vilkår for sikring, som 
kommunen må pålegge tiltakshaver.  

Faresonekartlegging fra NGI 

Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av studier av kart og flyfoto, observasjoner gjort under 
befaring i området, historiske skredhendelser og klimaanalyser. I hovedtrekk konkluderes det med 
at delen av arealet som ønskes fradelt som ligger innenfor 1/1000 årlig sannsynlighet for hendelser 
sannsynlig kan reduseres ved nærmere beskrevne tiltak. 

Ellers presiseres det at vurderingen er gjort på bakgrunn av dagens terreng- og vegetasjonsforhold. 
Klimaendringer og menneskelige inngrep i terreng og vegetasjon i tilgrensende område kan endre 
forutsetningene. Historiske data tilsier at bekker i sideskråninger er utsatt for løsmasseskred, særlig 
jord- og flomskred. 

Terrenghelningen på tomta varierer fra ca. 10° opp til ca. 25°. Løsmassedekket består av tykk 
morene. Momenter og kriterier for vurdering framgår av rapporten, som ligger vedlagt i sin helhet.  

Stikkrenner ble identifisert som viktige for vurderingen. Stikkrenner blir kritiske punkter under flom 
eller når kapasiteten er redusert ved gjentetting. Tetting av disse vil være risikofullt. Det påpekes at 
ingen stikkrenner hadde inntaksløsninger for å redusere faren for gjentetting.  

Fare for jordskred: vurderingen er at den aktuelle tomta ligger utenfor rekkevidden til jordskred 
med årlig sannsynlighet 1/1000. 

Fare for flomskred: Det er flomskred som er den mest aktuelle skredtypen på gbnr. 91/6. I følge 
rapporten er sannsynligheten høyere enn 1/1000 (S2) for området indikert langs bekkeløpet, som 
indikert i utsnittet nedenfor. Eksisterende boliger og bygg på tomta er nær, men ikke innenfor 
fareområdet. Bebyggelsen tilfredsstiller således kravene i TEK17 til sikkerhetsklasse S2. 



 

 

 

Dersom utstrekningen av 1/1000 området skal innskrenkes, må nærmere angitte sikringstiltak 
utføres. Dette må da detaljprosjekteres. I denne saken innskrenker vi areal for fradeling, slik at 
aktsomhetsområdet ikke berøres.  

 

Fylkesmannen i Innlandet 

Fylkesmannen skriver i hovedsak at som følge av at deler av tunet er omfattet av potensiell fare for 
jord- og flomskred må det, iht. bl.a. pbl. § 1-6, § 28-1 og byggteknisk forskrift (TEK17 kpt. 7), 
gjennomføres en utredning av reell fare for jord- og flomskred. Denne plikten for kommunen 
gjelder også ved fradeling.  

Fylkesmannen kan dermed ikke tilråde fradeling av tunet på eiendommen før det er gjennomført en 
kartlegging av reell fare for jord- og flomskred.  

Oppland Fylkeskommune 

Oppland Fylkeskommunes vurdering går i hovedsak på stabbursbygningen på gården. Det er 
konkludert med at de ikke kan se at oppdeling av gårdsbruket og fradeling av setertun vil ha 
negative konsekvenser for bygningen. Det anbefales at det tas vare på og istandsettes.  

 

Konklusjon: 

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.   

Å tillate oppdeling av gardsbruket gbnr. 91/6 kan ikke sies å settes hensyn bak, eller formål med 
planbestemmelsene til side. Den reelle bruken av eiendommen er som bolig. Dyrka mark leies ut og 
drives av nabogården, og dette synes som en god driftsmessig løsning.  



Dette er av stor betydning i vurderingen om fradeling kan tillates, siden hensyn bak at eiendommen 
fortsatt skal ha arealformål LNF er å sikre gode vilkår for landbruket. Kommunen ønsker å ha en 
streng holdning til arealdisponeringen, både av hensyn til landbruks-, natur og friluftsinteresser, 
samt for å kunne kontrollere og styre den framtidige utbygging utenfor senterområdene. 
Imøtekommelse av dispensasjonssøknaden kan ikke sies å forringe dette. Den framtidige 
utbyggingen utenfor sentrumsområdene skal kontrolleres, men for å opprettholde bolyst også 
utenfor sentrum, kan man se positivt på slike fradelinger.  

Eiendommen ligger i aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Det må vurderes nøye i hvert tilfelle 
om krav stilt fra fagmyndigheter kan oppfylles i det konkrete tilfellet. Dersom kommunen har 
konkret kunnskap om fare eller ulempe som er omfattet av § 28-1 første ledd, skal det kreves 
sikringstiltak, ellers skal søknad avslås dersom sikring ikke er mulig.  

I denne saken innskrenkes ønsket areal for fradeling slik at fareområdet ikke berøres.  

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

Det er ikke selvstendig drift på eiendommen, den er ut fra størrelse og avkastningsevne lite rasjonell 
med tanke på dette. Det ligger derfor til rette for bruksrasjonalisering, der jord og skog selges som 
tilleggsareal. Det er da naturlig å vurdere muligheten for fradeling av tun, da det ikke er 
hensiktsmessig med to tun på en og samme landbrukseiendom. Ved å dele eiendommen vil en 
kunne oppnå en harmonisering av eier og bruksforhold, noe som også var intensjonen ved 
revidering av jordloven i 2013. 

En slik fradeling vil mest sannsynlig bidra til at tunet blir bebodd og øvrig bygningsmasse blir holdt i 
orden.  

Det kan alltid diskuteres om det er heldig at mindre gardsbruk oppløses og styrker større enheter. 
Slik utviklingen har blitt, blir bruksstrukturen mer og mer ensartet, og det blir vanskelig å få tak i 
mindre enheter. Det vil naturlig nok være ulike oppfatninger rundt hva som er en drivverdig 
størrelse. Gjennom jordlovsvurderingen skal det jo også vektlegges om delingen legger til rette for 
tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket.  

Nordre Strangstad har ikke vært drevet som selvstendig bruk på mange år og jorda har gått i utleie. 
Det er med dette vurdert dit hen at en ved å dele eiendommen vil kunne oppnå en harmonisering 
av eier og bruksforhold, noe som var intensjonen ved revidering av jordloven i 2013. 

En konsekvens og mulig ulempe ved å gi dispensasjon er at det oppstår en boligeiendom omkranset 
av dyrkamark i et aktivt jordbruksområde. I avveiningen mellom ønsket om rasjonelle bruk og en 
variert bruksstruktur mener kommunen at i slike tilfeller bør hensynet til rasjonelle bruk veie tyngst.  

Det vurderes at kulturlandskapet ikke blir forringet av en fradeling. 

Eventuelle drifts- og miljømessige ulemper for landbruket må vurderes, og kan ikke unngås helt når 
det opprettes en fritt omsettelig boligeiendom så tett inntil landbruksdrift med de «ulemper» dette 
medfører. Så lenge det dreier seg om påstående bebyggelse vil det ikke føre til forverrede forhold 
for landbruksdrifta, og fradeling bør ikke nektes som følge av dette. I dette tilfellet må det antas at 
de som evt. kjøper denne eiendommen er bevisst beliggenheten og at de må være innforstått med 
at det kan medføre noen ulemper å bo slik til.  



Det må etableres en god vegløsning som adkomst for dyrkamarka slik at det ikke baseres på at 
avling og møkk skal transporteres gjennom tunet. Likeledes må det etableres avtale som sikrer eier 
av tunet en god tilkomst til låvekjøringa.  

Ulempene ved å imøtekomme søknaden om dispensasjon er ikke så store at de ikke kan aksepteres, 
og fordelene ved å tillate fradeling er klart større enn ulempene.  

 

 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Forslag til vedtak etter jordloven:  

1. Med hjemmel i jordloven §12, tilhørende bestemmelser og delegert fullmakt, innvilges søknad 
om fradeling av tunet med omkringliggende areal totalt fem dekar fra landbrukseiendommen 
Nordre Strangstad g/bnr 91/6 slik at dette kan etableres som selvstendig boligeiendom  

2. Det er en forutsetning for deling at landbruksarealene selges som tilleggsareal til anna 
nærliggende landbrukseiendom i drift slik at det oppnås gode drifts- og arronderingsmessige 
løsninger.  

3. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket  

 

Forslag til vedtak etter plan -og bygningsloven: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2000-2010 arealkategori LNF2, om forbud mot tiltak som ikke er 
tilknyttet stedbunden næring. Det gis tillatelse til fradeling av arealene etter pbl. § 20-1 pkt. m, og 
bruksendring av bygningene.  

Tillatelsen gis for:  
Tunet:  

1. Fradele og opprette ny boligeiendom for det bebygde tunet, med areal på ca. 5 000 m2 fra 
gnr 91 bnr 6 jfr. kartskisse datert 3.7.19 

2. Bruksendring av bygningene på tunet fra våningshus til bolig, og øvrige bygninger endres til 
uthus/anneks knyttet til bolig. 

3. Eiendommen gbnr. 91/6 legges til arealformål LNF spredt bolig nåværende ved neste 
revidering av kommuneplanens arealdel. Antall boenheter skal være samme som i dag.  

 

 

Tillatelsen gis for: 

Setra: 

1. Fradele og opprette ny fritidseiendom som festegrunn for den bebygde setra på Holmsætra 
(155/1/274) med et areal på ca. 850 m2 fra gnr 155 bnr 1.  



2. Bruksendring av bygningene på setra fra seterbygning/sel/rorbu til fritidsbolig, og øvrige 4 
bygninger endres til uthus/anneks knyttet til fritidsbolig. 
 
Ny bebygd fritidseiendom legges ikke til arealformål LNFR med spredt fritidsbebyggelse 
gjennom denne behandlingen, tiltak på eiendommen skal gjennomgå ordinær 
søknadsbehandling. 
 

Med hjemmel i pbl settes følgende vilkår for tillatelsen:   

1. Vann og avløp for ny grunneiendom fradelt 91/6 må sikres for framtiden. Dersom noe av 
eksisterende anlegg ligger utenfor fradelt eiendom, må rett til å ha vann og avløp tinglyses.   

2. Gjenstående landbruksareal på 91/6 må sikres vegrett over fradelt grunneiendom. 
Vegretten skal ligge mellom låve og garasje og tinglyses på nyopprettet grunneiendom.  

3. Ny grunneiendom fradelt fra 91/6 skal sikres adkomst til låve på 91/6. Veiretten skal følge 
samme trasé som adkomst til dyrka mark, og tinglyses på 91/6.   

 

Ved eventuelle byggetiltak på fradelt boligeiendom fra gbnr. 91/6 skal det også utføres 
støyberegninger som synliggjør støynivå og eventuelle nødvendige tiltak.  

Ved eventuelle byggetiltak på fradelt fritidseiendom skal det legges vekt på å opprettholde 
bebyggelsens seterpreg. 

 
 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Rådmann


