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G/BNR 10/1 SØKNAD OM FRADELING AV AREAL - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN  
 
 
Vedlegg: 

 Søknad fra Sondre Stubrud om fradeling av areal datert august 2017 
 Brev til Sondre Stubrud og Vestsiden Eiendom AS med varsel om jordlovsbehandling 

datert 29.08.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Sondre Stubrud har solgt et areal innenfor områdeplan for H5- og H6-områdene i Hafjell til 
Vestsida Eiendom AS. Arealet er godkjent fradelt etter plan og bygningsloven og det er 
gjennomført oppmåling og delingsforretning etter matrikkelloven. Innenfor den fradelte 
teigen er det ca 10 daa landbruksareal som ikke lovlig kan fradeles uten samtykke etter 
jordloven § 12. Kommunen har ved fradelingen oversett dette og ved en feil unnlatt 
jordlovsbehandling for landbruksarealene. Det har ikke lykkes kommunen å komme til 
enighet med Vestsida Eiendom AS som rekvirent og erverver til å kunne foreta ny oppmåling 
og betrakte dette som feilretting. Rådmannen legger derfor fram saken med behandling 
etter jordloven § 12. Rådmannen mener søknaden bør avslås slik at det må foretas ny 
oppmåling og at de nye grensene følger formålsgrensen mellom landbruksareal og areal 
regulert til anna formål. Begrunnelsen for avslaget er at denne delinga bryter med 
formålene i jordloven og vil svekke vernet av landbruksarealer i regulerte områder 
 
Saksutredning: 
Sondre Stubrud eier landbrukseiendommen Stubrud g/bnr 10/1. I august 2017 søkte han om 
fradeling av et areal på ca. 80 daa innenfor områderegulering for H5- og H6- områdene i 
Hafjell, vedtatt av kommunestyret 15.06.2017. Rekvirent var Vestsida Eiendom AS. 
 
I delegert vedtak av 18.09.17 ble det gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven til å fradele 
en teig som etter oppmåling og matrikulering den 04.01.19 har fått g/bnr 10/91. Oppmålt 
areal er ca. 78,5 daa. Arealformål innenfor området er fritidsbebyggelse, skiløypetrase, veg, 
turveg, landbruksformål, friluftsformål og hensynssoner for bl.a. flom og krav vedr. 
infrastruktur.  
 
Primo juli 2019 mottar kommunen egenerklæring om konsesjonsfrihet som godkjennes og 
registreres i matrikkelen den 11.07.2019. Godkjent erverver er Vestsida Eiendom AS org.nr. 
912.816.001. Rekvirent og mottaker av arealet er altså samme juridiske person. 
 



Innenfor arealet som er godkjent fradelt er det om lag 10 daa som har status som 
landbruksareal og som er omfattet av jordlovens delingsforbud i § 12. Fradelingen av dette 
arealet mangler nødvendig samtykke etter jordloven.  
 
Dette forholdet ble avdekket av kommunen i etterkant av at egenerklæring om 
konsesjonsfrihet ble godkjent. Kommunen har i denne saken gjort en feil, årsaken har trolig 
sammenheng med at kommunen på søknads- og behandlingstidspunkt for deling ikke hadde 
mottatt digital plan oppdatert etter kommunestyrets vedtak fra regulant, og at dette 
landbruksarealet rett og slett ble oversett. En ny feil ble begått ved behandlingen av 
egenerklæring om konsesjonsfrihet. Siden det er ubebygd landbruksareal innenfor 
eiendommen utløser ervervet konsesjonsplikt etter konsesjonsloven §2. Egenerklæringen 
fra Vestsida Eiendom AS angir at eiendommen er ubebygd areal som ligger i område som i 
reguleringsplan er regulert til anna formål enn LNFR, eller som i kommuneplanens arealdel 
er lagt ut til bebyggelse og anlegg og er konsesjonsfri etter sin karakter. 
 
Mot slutten av juli 2019 (ca to uker etter at egenerklæring er godkjent og ca en uke etter 
feilen ble oppdaget) tar kommunen kontakt med Vestsida Eiendom AS per telefon og 
redegjør for den feilen som har oppstått. Kommunen foreslår at eiendomsgrensene kan 
rettes slik at areal som betinger delingssamtykke etter jordloven holdes utenom 
fradelingen. Kommunen ville dekke alle kostnader som ved en feilretting. Kommunen fikk til 
svar fra Vestsida Eiendom AS at dette var helt bevisst fradelt da de med grunneier Stubrud 
har avtalt at Vestsida Eiendom AS som utbyggingsselskap skal være eiere av avsatt korridor 
for vann og avløp. De har også gitt innspill til revidering av kommunedelplan Øyer sør at 
dette arealet skal være med, og at jobber med en detaljregulering av hele området. 
 
Skjøte på eiendommen ble tinglyst med Vestsida Eiendom AS som hjemmelshaver 
21.08.2019.  
 
Fra rådmannens side opplever en i denne saken at kommunen har gjort en feil som er prøvd 
rettet i minnelighet med rekvirenten, uten kostnad og med minst mulig ulempe for alle 
parter. Vestsida Eiendom AS er en profesjonell aktør innen eiendomsutvikling og det må 
forventes at de har tilstrekkelig kjennskap til eiendomsrettslige forhold til fradeling. De har 
derimot ikke vist vilje til å bidra til en enkel løsning med feilretting. Rådmannen ser derfor 
ingen annen mulighet enn å legge fram en sak med behandling av deling etter jordloven § 
12. 
 
Lovgrunnlaget: 
Jordlovens § 1 (formålsparagrafen) sier at «Denne lova har til føremål å leggja tilhøva til 
rette slik at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), 
kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i 
landbruket».  
 
Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå 
samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og 
driftsmessig gode løysingar. 
 



Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 
famtidige generasjonar sine behov. Forvaltninga av arealressursane skal vera 
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.  
 
Når det gjelder deling av landbrukseiendom er dette regulert av jordloven § 12 som bl.a. sier 
at «deling av landbrukseiendom må godkjennes av departementet.» Hva som skal 
vektlegges i delingsvurderingen fremgår 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.»  
 
Utgangspunktet for bestemmelsen skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut 
over de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. Rundskriv M-1/2013, sist revidert 
januar 2018.  
 
Bestemmelse om deling har nær sammenheng med lovens formålsbestemmelse. Formålet 
med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift 
for nåværende og fremtidige eiere.  
 
Iht. rundskriv M-1/2013 kap. 7.3.5. annet avsnitt heter det at «En fradeling med opprettelse 
av ny matrikkelenhet (jf. matrikkelloven § 5) er alltid å betrakte som en deling i henhold til 
jordloven § 12 selv om den ikke følges opp av noen overføring av rett. En overføring av rett 
til del av eiendommen vil kunne rammes av bestemmelsen selv om det ikke er gjennomført 
noen delingsforretning. Overføring av eiendomsrett vil rammes. Det samme gjelder 
forpaktning, tomtefeste og lignende leie- eller bruksrett til del av eiendommen dersom 
retten er stiftet for lengre tid enn 10 år eller ikke kan sies opp av eieren». 
 
Vurdering: 
Jordloven gjelder for landbruksarealene innenfor områdeplanen og denne saken griper rett 
inn i forhold til jordlovens formålsparagraf. Konkret dreier det seg om hvordan kommunen 
skal forvalte landbruksarealer i områder av kommunen som er sterkt preget av utbygging. 
Det er viktig at kommunen er stødig i håndteringen av de ulike arealkategorier, både for å 
ha ryddighet fra sak til sak, fra grunneier til grunneier og fra utbygger til utbygger. Ikke 
minst er dette viktig for at de vedtatte planer skal ha notoritet og legitimitet, de skal skape 
forutsigbarhet for alle berørte parter og for samfunnet for øvrig. 
 
Vurdering etter delingsbestemmelsen i jordloven må vurderes i forhold til å ivareta 
eiendommens ressurs- og næringsgrunnlag i et langt perspektiv, både i lys av utviklinga i 
landbruksnæringa og samfunnet ellers. Det er vedtakets virkning på eiendommen og 
arealressursene en må ha i fokus. Eierens foretaksøkonomiske hensyn representerer forhold 
som kun kan vektlegges som et korrigerende moment.  
 



Det kan være hensiktsmessig at grunneierne i utbyggingsområder fradeler de arealene som 
tilrettelegges for tomtesalg. Dette for at det kan ryddes i heftelser før enkelttomtene 
fradeles. Det kan ha betydning for nye pantstillelser ved investeringer i infrastruktur og det 
kan ha kontraktsrettslige fordeler mot andre parter. Kommunen og grunneierne er som 
regel omforente med hvilke arealer som skal kunne inngå i fradelingen og det er naturlig at 
formålsgrensene følges slik at en holder utbyggingsarealer adskilt fra landbruksarealene.  
 
Innenfor områdeplan for H5- og H6-områdene er det i 2018-19 fradelt totalt 6 enkeltteiger 
som framover skal tilrettelegges for fritidsbebyggelse. Det er imidlertid kun denne ene 
teigen g/bnr 10/91 hvor eiendomsgrensene ikke følger formålsgrensene mot 
landbruksarealene. Det er også kun denne ene teigen hvor det har foregått en 
hjemmelsoverføring. Det er derfor en nokså uvanlig sak som legges fram for behandling nå.  
 
Iht. reguleringsbestemmelsene for H-5 og H-6 pkt. 5.1. skal landbruksarealene «i hovedsak 
benyttes til landbruks og skogbruksformål». Rådmannen mener det er klare motsetninger 
mellom reguleringsbestemmelsene og den delingen som har skjedd. Arealene som er avsatt 
til utbygging kan forvaltes som utbyggingsarealer og av de aktører som har dette som 
næringsveg. Landbruksarealene skal brukes til landbruksformål og av de som har landbruket 
som næringsveg. Det er ikke tungtveiende forhold i denne saken som tilsier at dette bør 
være annerledes. At det er gitt innspill til kommunedelplanrevisjon eller at det jobbes med 
nye reguleringsplaner er uvesentlig. En kan ikke forskuttere private initiativtageres 
reguleringsønsker i kommunal saksbehandling.  
 
Det framholdes også at det skal legges infrastruktur for vann og avløp over dette arealet og 
at det skaper behov for å eie arealet. Iht. reguleringsplan er det for deler av 
landbruksarealet lagt inn hensynssone krav vedr. infrastruktur. Det innebærer at det tillates 
etablert vann- og avløpsledninger og det tillates nødvendige terrengarronderinger. Andre 
installasjoner på bakken til dette må avklares i detaljreguleringsplan. Rådmannen mener det 
ikke er nødvendig, og heller ikke ønskelig, at utbyggere eier arealet hvor det skal legges 
infrastruktur i tilfeller der dette legges på arealer som er regulert til f.eks. landbruksformål. 
Dette ordnes som regel med tinglyst servitutt og det tjener formålet på en tilfredsstillende 
måte. Salg av arealer for framføring av VA-ledninger vil gi en uhensiktsmessig 
eiendomsstruktur og vil mest sannsynlig gi uheldige og utilsiktede konsekvenser.  
 
Rådmannen mener derfor at den delingen som er gjennomført ikke bør tillates etter 
jordloven § 12 og at grensene mellom eiendommene g/bnr 10/1 og 10/91 bør endres i tråd 
med formålsgrensene. Det arealet som er regulert til skiløype og som deler 
landbruksarealene bør av hensyn til en fornuftig eiendomsstruktur også tilbakeføres til 
g/bnr 10/1. Rådmannens forslag til ny eiendomsinndeling vises under som tykk rød strek, 
gjeldende grense er blå strek. 
 



 
     
Forhold til annet regelverk: 
Utfallet av denne saken vil legge føringer for om gyldigheten av delingsforretningen iht. 
matrikkelloven av 04.01.2019 må vurderes etter forvaltningsloven § 41. Kommunen må 
også følge opp at ervervet mangler nødvendig konsesjon.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 avslås søknad om deling av eiendommen g/bnr 10/1 
for den delen av den nye grunneiendommen g/bnr 10/91 som i Områderegulering 
for H5 – og H6-områdene i Hafjell som har arealformål landbruksformål 

2. Planutvalget ber rådmannen vurdere delingsforretningen av 04.01.2019 opp mot 
forvaltningsloven § 41 og at Vestsida Eiendom AS sitt erverv mangler nødvendig 
konsesjon jf. konsesjonsloven § 2 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.   
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann


