
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen (pbl.) og Geir H Vedum (jordl.)      Arkiv: GBNR 114/001  
Arkivsaksnr.: 20/75    
 
 
GBNR 114/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV AREAL - BRENNALYKKJA  
 
 
Vedlegg: 
- Søknad om dispensasjon  
- Søknad om fradeling  
- Analyserapport fra GLOkart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Sakens øvrige dokumenter  
- Kommuneplanens arealdel 2018-2028 
 
Sammendrag: 
Håvard Granskogen søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 for å 
fradele areal fra gbnr. 114/1 Ljøsbakken i Øyer kommune. Opprinnelig søknad omhandler 
fradeling av ca. 1500 m² og omdisponering til bolig.  
I nærhet av ønsket fradelt areal er det lagt inn aktsomhetsområde for flom. Det forutsettes 
at området for eventuell innvilget dispensasjon ikke berører dette. I samråd med søker er 
arealet redusert.  
 
Det gis dispensasjon for fradeling av ca. 1400 m². 
 
Saksutredning: 
Om søknaden og eiendommen:  
 
Håvard Granskogen søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av 
areal fra Ljøsbakken, gbnr. 114/1 i Øyer kommune.  
Det er kårboligen og tilhørende bygning på gården som ønskes fradelt. Kårboligen ble 
oppført i 1985 og benyttes for tiden til utleie. 
Granskogen eier gardsbruket Ljøsbakken gbnr. 114/1 på Tretten. Gardsbruket består av 255 
daa fulldyrket mark, 147 daa innmarksbeite og 443 da produktiv skog. Mye av dyrkamarka 
ligger i fjellet. Det var melkeproduksjon inntil 2005.  
 
Søknaden omhandler:  
1. Fradeling av ny grunneiendom på ca. 1400 m² fra gbnr. 114/1 med påstående bygninger.  
2. Omdisponering av våningshus til bolig. 
 



 
 
BEHANDLING ETTER JORDLOVEN 
 
Lovgrunnlaget 
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.» 
Fjerde ledd sier følgende: 
 
«Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke 
givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.» 
 
Dette innebærer at om vurderingene etter tredje ledd tilsier at søknaden bør avslås, kan en 
likevel åpne for fradeling dersom hensynet til bosettingen i området gjør seg gjeldende. 
Denne begrunnelsen kan ikke benyttes i alle sammenhenger. Kommunen skal gjøre 
vurderingen om hvordan bosettingen i det aktuelle området har utviklet seg og i hvilken 
grad kommunen ønsker å styrke eller opprettholde bosettingen i den aktuelle delen av 
kommunen. Kommunen bør definere i hvilke områder bosettingshensynet gjør seg 
gjeldende, dette kan f.eks. gjøres i plansammenheng. Kommunen må også vise til at 
fradelingen kunne føre til en positiv endring i forhold til hensynet til bosetting. 
 



Vurdering 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, 
odelsloven og skogbruksloven av 08.12.2003 er kommunene gitt myndighet til å behandle 
og fatte vedtak etter landbrukslovene. Dette innebærer bl.a. at kommunene har frihet til å 
utforme sin egen politikk innenfor rammene av loven og de nasjonale målsettinger for 
landbrukspolitikken.  
 
Utgangspunktet for delingsbestemmelsen i jordloven § 12 er at deling skal tillates dersom 
det ikke går ut over de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. rundskriv M-1/2013. 
Bestemmelse om deling har nær sammenheng med lovens formålsbestemmelse som er å 
sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut 
fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og 
driftsmessig gode løsninger.  
 
§12 tredje ledd: 
 
Tjenlig og variert bruksstruktur: 
Landbruket er ei viktig næring for sysselsetting og verdiskapning lokalt. Volumproduksjon 
på melk og kjøtt er bærebjelken i landbruket i Øyer. Landbruket har hatt en stor 
effektivitetsutvikling ved at antall driftsenheter har blitt kraftig redusert, samtidig som 
arealutnyttelsen er opprettholdt og landbruksproduksjonen økt. Trolig vil utviklinga 
fortsette i samme retning. Hensynet til en tjenlig bruksstruktur vil best bli ivaretatt ved å 
legge til rette for at driftsenhetene har så store arealer tilgjengelig som mulig og at 
ressursgrunnlaget holdes samlet. Det være seg både jord, skog, driftsbygninger og bolighus.  
 
På Lysbakken ble melkekvota på snaue 110 tonn solgt i 2015, likeledes eierandelen i 
samdriftsfjøset. Det er i dag ikke husdyrproduksjon på garden og Granskogen produserer 
grovfôr for salg. En kan ikke uten videre fastslå at det ikke vil eller kan bli ny selvstendig 
drift med husdyrhold på garden i framtida. Behovet for kårbolig er heller ikke avløst for all 
framtid. Å fradele kårboligen og dermed svekke driftsapparatet er derfor ikke forenlig med 
hensynet til en tjenlig bruksstruktur. 
 
Vern av arealressursene: 
Arealressursene består av det samlede ressursgrunnlaget av jord, beiter, skog, utmark, 
rettigheter og bygninger. Kårboligen er en del av driftsapparatet. En fradeling av kårboligen 
vil være en svekkelse av driftsapparatet og er dermed ikke forenlig med hensynet til vern av 
arealressursene.  
 
Driftsmessig løsning: 
Det skal vurderes om delinga legger opp til en god driftsmessig løsning. I følge rundskriv M-
1/2013 kan det ikke kreves at det er den beste løsningen som skal velges, det holder at 
løsningen er god.  
 
En deling som skissert vil også medføre at det oppstår en frittliggende bolig i nærheten av 
gardstunet. Huset ligger der fra før og ei fradeling i seg selv vil ikke påvirke driften av 
arealene omkring. Den driftsmessige løsningen vil ikke bli særlig endret som følge av ei 



fradeling. Det er først om det på et senere tidspunkt kan bli aktuelt å oppføre en ny kårbolig 
at dette spørsmålet kan få en større betydning.  
 
Drifts- og miljømessige ulemper: 
Kårboligen ligger ikke inne på tunet og er ikke i direkte forbindelse med dyrkamark. Det 
innebærer at de drifts- og miljømessige ulempene av ei fradeling er mindre enn om 
eiendommen hadde ligget inne på tunet eller i tilknytning til dyrkamark med påregnelige 
støy-, støv- og luktplager. Kårboligen har adkomstveg forbi gardstunet men vurderes ikke å 
medføre en ferdsel som er til sjenanse eller hinder for landbruksdrifta. I luftlinje er det om 
lag 60 meter fra driftsbygningen på eiendommen til kårboligen. Det anses som en 
tilstrekkelig avstand for at det ikke bør bli lukt- og støyrelaterte konflikter mellom de ulike 
bruksinteressene. 
 
Andre hensyn: 
Det kan legges vekt på andre hensyn enn de over, dersom disse faller inn under formålet 
med jordloven. Det kan f.eks være hensyn til kulturlandskapet, økologiske sammenhenger, 
kulturhistoriske verdier m.m. En kan ikke se at det er andre forhold som gjør at fradeling 
framstår som det beste alternativet. 
 
Helhetsvurdering etter tredje ledd: 
Momentene etter tredje ledd peker i ulik retning. Kommunedirektøren er av den 
oppfatning at en skal følge de nasjonale målsettinger som hovedregel, inntil det er lokale 
eller særlige forhold ellers som tilsier at handlingsrommet kan brukes noe i noe videre 
forstand. 
 
Kommunedirektøren mener hensynet til en tjenlig bruksstruktur og hensynet til 
arealressursene skal veie tungt. Når det er overvekt av momenter som tilsier at deling ikke 
kan tillates etter vurderingsmomentene i § 12 tredje ledd vil vurderingen så langt tilsi 
avslag.  
 
§12 fjerde ledd: 
 
Bosettingshensynet:  
Fjerde ledd åpner for at en likevel kan gi samtykke til deling, selv om vurderingene etter 
tredje ledd taler for avslag av søknaden. Det henvises til opplysninger om lovgrunnlaget. 
 
I andre saker med likhetstrekk med denne har kommunen lagt til rette for bosetting 
innenfor kommunens handlingsrom etter plan og bygningsloven, jordloven og 
konsesjonsloven. Kommunedirektøren mener lovverket ikke er til hinder for at deling i 
denne saken kan innvilges, til tross for at man etter §12 tredje ledd mener at søknaden bør 
avslås.  
 
Folketallet i kommunen er i svak vekst. I denne dele av kommunen har folketallet gjennom 
den siste generasjonen har gått ned. Det kan derfor være gode grunner til å stimulere til å 
opprettholde bosettingen, særlig i de fraflyttingstruede områdene. Kommunen har 
imidlertid ikke nedfelt bestemmelser eller retningslinjer i overordna planer som tilsier at 
bosettingshensynet skal tillegges særlig vekt i behandling av enkeltsaker.  



 
Kårboligen på Lysbakken har gått i utleie og etter planen er det dagens leietagere som skal 
kjøpe denne dersom den blir fradelt. Selve fradelingen vil derfor ikke innebære noen 
vesentlig endring i antall beboere i området. Imidlertid kan det medføre at bosettingen blir 
mer stabil, det er nokså sikker erfaring at bygninger som går i utleie representerer mindre 
stabilitet og mindre bidrag til lokalsamfunnet.  
 
Kommunedirektøren mener kommunen bør vektlegge sterkt hensynet til bosetting og bidra 
til å legge forholdene til rette for at det er flere som kan bo fast og med lang horisont på 
Nord-Tretten.   
 
Helhetsvurdering: 
Momentene etter § 12 tredje legg går i hovedsak i retning av at søknaden bør avslås, men 
dette er ikke entydig. Etter § 12 fjerde ledd hvor en kan vektlegge bosettingshensynet, er 
det momenter som taler for at deling kan tillates. Kommunedirektøren mener 
eiendommens beliggenhet i bygda, mulighet for økt fast bosetting, at det ikke er klare 
driftsulemper og at det trolig ikke vil være problematisk i framtida å kunne plassere en ny 
kårbolig i sum taler for at fradeling tilrås. 
 
 
 
BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 
 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker 
må sende inn 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 § 1-8, jf. pbl. § 19-1. Kommunedirektøren anser det som 
nødvendig med høring i regionale og statlige organer, da deres fagområder ansees berørt.  
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår 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. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet og, jf. 
pbl. § 19- 2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved 
dispensasjon fra planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens 
bestemmelser om planer eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Naboer:  
Aktuelle naboer er varslet, og har ikke hatt merknader.  
 
 



 
Plangrunnlaget:  
I kommuneplanens arealdel 2018-2028 punkt 5.1 om LNF(R) framgår det at for disse 
områdene tillates det ikke fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse 
for andre næringsformål enn landbruk.  
Videre omhandler punkt 5.1.4 søknad om dispensasjon for deling, bygge- og anleggstiltak 
utenom stedbunden næring i LNFR-område (pbl. § 19-1 og § 19-2). Av retningslinjene 
framgår det at det må søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å kunne 
tillate deling, bygge- og anleggstiltak i LNF(R).  
 
Det framgår av mål og strategier for boligbygging at Øyer skal ha et variert og godt 
boligtilbud med tilstrekkelig antall avsatte boligområder/tomter for å dekke behovet. 
Videre er det et politisk uttrykt ønske å opprettholde den spredte bosettingen i Øyer, det vil 
derfor kunne ses positivt på søknader om fradeling som krever dispensasjon fra 
arealbruken som LNFR dersom gitte forutsetninger er oppfylt. Eksempel er at utbygging 
ikke er i konflikt med hensyn til landbruk, kulturlandskap, biologisk mangfold og vassdrag. 
 
Vurdering: 
Landbruksfaglig vurdering: 
Ljøsbakken er etter lokale forhold et relativt stort gardsbruk. Det er 255 daa fulldyrket 
mark, 147 daa innmarksbeite og 443 da produktiv skog. Mye av dyrkamarka ligger i fjellet. 
Det var melkeproduksjon på Ljøsbakken inntil 2005 hvor det ble inngått samdriftsavtale 
med Nedre Glomstad g/bnr 111/1 og det ble bygd samdriftsfjøs på Glomstad. I 2015 ble 
melkekvota på snaue 110 tonn solgt, likeledes eierandelen i samdriftsfjøset. Det er i dag 
ikke husdyrproduksjon på garden og Granskogen produserer grovfôr for salg. Deler av 
dyrkamarka og alle innmarksbeiter ble i 2019 disponert av en annen gardbruker i grenda. 
Driftsbygningen på garden ble brukt til melkeku fram til samdriftsetableringen. Dagens 
tilstand på fjøset er ikke kjent men det er grunn til å tro at det bærer preg av å ha stått 
ubrukt i 15 år.  
 
Søknaden er begrunnet med bosettingshensynet. Det er dagens leietagere i kårboligen som 
har framsatt ønske om at søknaden fremmes. Granskogen skriver i søknaden at ei fradeling 
ikke vil ha innvirkning på drift av jord og skog og det må være positivt at bygningen bebos 
og at det vil bo folk også i utkantstrøk.  
 
En fradeling kan være positivt for bosettingen i området. Boliger som går i utleie er gjerne 
gjenstand for hyppige utskifting av leietagere. Kortvarige leieforhold gir som regel mindre 
deltagelse i lokalsamfunnet enn om boliger bebos permanent. I ei grend som nordre Nord-
Tretten er det i all hovedsak gardsbruk som utgjør bosettingen. En fradeling kan bidra til å 
opprettholde eller øke folketallet i denne delen av bygda. Det taler for at det gis 
dispensasjon.  
En kårbolig skal tjene som bosted for den generasjon som har overdratt eller som skal 
overdra eiendommen videre og er ikke direkte knyttet til driften. Kårboligen omfattes 
likevel av landbruksformålet i LNF(R)-områdene. På Ljøsbakken er det nå ikke husdyrhold, 
noe som tilsier at behovet for kårbolig framover er mindre enn om det var full drift slik som 
før 2005. At det ikke er husdyrdrift på garden i dag betyr ikke at det ikke kan bli ny drift på 
et senere tidspunkt. Gardens ressursgrunnlag er et godt utgangspunkt for ny drift og at 



garden på ny kan bli en fulltids arbeidsplass. I lys av dette er det uheldig å fradele 
kårboligen. På den annen side er det arealer på eiendommen som gjør det mulig å føre opp 
ny kårbolig på et senere tidspunkt.  
 
Kårboligen ligger ikke inne på tunet og er ikke i direkte forbindelse med dyrkamark. Det 
innebærer at de drifts- og miljømessige ulempene av ei fradeling er mindre enn om 
eiendommen hadde ligget inne på tunet eller i tilknytning til dyrkamark med påregnelige 
støy-, støv- og luktplager. Kårboligen har adkomstveg forbi gardstunet men det vurderes 
ikke å medføre en ferdsel som er til sjenanse eller hinder for landbruksdrifta. I luftlinje er 
det om lag 60 meter fra driftsbygningen på eiendommen til kårboligen. Det anses som en 
tilstrekkelig avstand for at det ikke bør bli lukt- og støyrelaterte konflikter mellom de ulike 
bruksinteressene.  
 
Landbrukskontoret er i utgangspunktet negative til å fradele kårboliger på gardsbruk som 
dette. Driftsulempene i dette tilfellet er ikke avgjørende. En fradeling vil heller ikke ha 
negativ effekt på kulturlandskapet. Vi mener landbruksinteressene ikke bør være 
avgjørende for saken og at fordelene ved økt bosetting kan oppveie ulempene. 
 
Analyserapport av området for ønsket tiltak:  
 
Samfunnsikkerhet:  
Området for ønsket fradeling ligger i umiddelbar nærhet til aktsomhetsområde for flom. 
Der det foreligger naturfare skal den utredes før kommunen eventuelt imøtekommer 
søknad om dispensasjon og tillater fradeling. Det forutsettes i videre behandling at omsøkt 
areal ikke berører dette, og arealet er redusert som følge av dette.  
 
Flomvei åpne stikkrenner er også registrert. En fradeling kan ikke sies å påvirke eller 
påvirkes av dette, og etter befaring på eiendommen er det så langt kommunedirektøren 
kan bedømme ikke fare knyttet til fradelt eiendom som fare av vannveier på eventuell 
avveie.  
Videre er det i kartet registrert en liten usammenhengende bekk/vannvei sør for omsøkt 
fradeling. Ifølge søker og grunneier er dette vannansamling som følge av tidligere forsøk på 
å finne vann. Det så saksbehandler ved selvsyn på befaring, det er usannsynlig at dette 
skaper problemer i en flomsituasjon.  



 
 
Kulturminner:  
Det er ikke registrert vernede eller fredede lokaliteter på eller i nærheten av de omsøkte 
bygninger. Dersom det avdekkes automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet stanses og 
kulturminnemyndighetene konsulteres. 
 
Bygninger og adkomst:  
Huset bebos i dag. Bolighus og garasje/uthus skal følge med fradelt eiendom som får nytt 
g/bnr. Det er ikke kjente bygnings -eller tomtemessige forhold til hinder for fradeling. Det 
skal innhentes tillatelse fra vegmyndighetene i forbindelse med oppretting av ny 
matrikkelenhet.  
 
Vurdering av LNF spredt for boligeiendommen: Hovedregelen er at LNFR-områder i det 
vesentlige skal være ubebygd eller bare i tilknytning til stedbunden næring tilknyttet 
landbruket. Alternativt kan det for områder der formålet i pbl. § 11-7 nr. 5 enkeltboliger og 
mindre etablering av flere boenheter. I arbeidet med kommuneplanens arealdel er det gjort 
konsekvensutredninger med tanke på å tillate tiltak innen tomter der det ikke vil ha 
negative følger for landbruksdrifta.  
 
De kan heller ikke ligge innenfor aktsomhetsområde for steinsprang, jord og flomskred, 
snøskred eller flom. Aktuelt område er Nord-Tretten. Fem tomter nord for Vedemselva er 
vurdert i forbindelse med planarbeidet. Flere av tomtene er tidligere gårdsbygninger, som i 
dette tilfellet. Det er forholdsvis bratt i området. Sammenholdt med at forhold ved 
naturfare raskt kan endre seg, mener KD at eventuelle tiltak på den fradelte 
boligeiendommen må underlegges ny vurdering om det skulle bli aktuelt. 
 
Miljø og naturmangfold:  
Naturmangfoldloven §§ 8-10:  
Omsøkt tiltak vil i liten grad føre til endring av arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk. 
Friluftsinteressene i området vil mest sannsynlig ikke påvirkes på en uhensiktsmessig måte.  
Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal 
være tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale myndigheter. Krav til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 



naturmangfoldet. I dette tilfellet anses tiltaket å ha minimal innvirkning ut over 
eksisterende bebyggelse. I § 9 om føre-var-prinsippet står det at dersom det ikke foreligger 
tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte 
på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Kommunedirektørens (KD) vurdering 
er at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe vedtak, og at det ikke foreligger risiko 
for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. §§ 10-12 i loven omhandler samlet 
belastning på økosystemet og kostnader ved miljøforringelse, samt bruk av driftsmetoder 
og teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med full tyngde i denne saken. 
 
  
 
Eksterne høringsinnspill: 
 
NVE: 
Kravet til fradeling (jf. pbl § 1-6) er at sikker byggegrunn (jf. pbl § 28-1) skal være 
dokumentert før det kan gis tillatelse til fradeling. Kommunen har satt som vilkår at det 
arealet som fradeles ikke skal omfattes av aktsomhetsområder for naturfare (flom), og 
dette er riktig der det ikke er gjort farekartlegging. Vi ville i tillegg lagt til en vurdering av 
flomveger og faren for at vann skal komme på avveger oppstrøms den aktuelle tomta, i 
saksutredningen. Men vi har ut fra saksframstillingen, ingen vesentlige innvendinger til at 
tomta fradeles gardstunet på Gbnr 114/1. 
 
Innlandet Fylkeskommune: 
Ut fra våre arkiv har vi ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med 
kulturminner. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i 
marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks 
stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov 
om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Innlandet 
fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om 
tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 
 
Fylkesmannen i Innlandet: 
Landbrukskontoret har behandlet søknaden etter jordlovens bestemmelser, og anbefaler at 
det gis tillatelse til fradeling av kårboligen. Det er lagt avgjørende vekt på 
bosettingshensynet. Kårboligen ligger atskilt fra gårdstunet. Kommunen har gjort en 
foreløpig vurdering av saken, og funnet at det er grunnlag for å innvilge søknad om 
dispensasjon etter plan- og bygningsloven.  
Fylkesmannen kan ikke se at saken berører viktige nasjonale eller regionale interesser, og 
har ingen vesentlige merknader til kommunens vurdering. 
 
Vurdering:  
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.  
Dette er bebyggelse knyttet til gardsbruket. Hensynet til jordvernet har fått større tyngde 
ved kommunal behandling etter plan- og bygningsloven etter at jordvern ble tatt inn som 



vurderingsmoment etter § 19-2 tredje ledd. Kommunene har et viktig ansvar for å begrense 
avgangen av dyrkamark ved sin behandling av saker etter plan- og bygningsloven. Omsøkt 
areal er registrert som jorddekt fastmark. Grenser ved oppmåling av ny eiendom vil i minst 
mulig grad berøre skogsmark.  
 
Å tillate fradeling av bebyggelsen på gbnr. 114/1 kan ikke sies å sette hensyn bak, eller 
formål med planbestemmelsene til side. Den reelle bruken av eiendommen er som bolig 
også per nå. Dyrka mark vil drives på samme måte som i dag, og driftsforholdene vil ikke 
forringes. Dette er av stor betydning i vurderingen av søknaden. Kommunen ønsker å ha en 
streng holdning til arealdisponeringen, særlig av hensyn til landbruks-, natur og 
friluftsinteresser. Den framtidige utbyggingen utenfor sentrumsområdene skal kontrolleres, 
men for å opprettholde bebyggelsen også utenfor sentrum, kan man se positivt på slike 
fradelinger.  
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering.  
Søknaden er begrunnet med bosettingshensyn. Det er dagens leietagere som har fremsatt 
ønske om at søknad fremmes.  
Det kan alltid diskuteres om det er heldig at mindre gardsbruk oppløses/at kårbolig deles 
fra. 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. I dette tilfellet er det ikke uproblematisk at kårboligen på gården deles 
fra, siden det ikke er umulig at «selvstendig» drift på gården kunne gjenopptas. 
Driftsgrunnlaget er isolert sett solid nok til det. KD mener imidlertid at om dette skulle bli 
aktuelt, er det tilstrekkelig areal tilbake til at en ny kårbolig kunne føres opp. 
 
Hva gjelder fordeler ved imøtekommelse av søknaden er av de åpenbare å opprettholde 
bosetting også i mer utkantpregede strøk. I henhold til mål og strategier for LNFR framgår 
det at for å legge til rette for dette kan det i visse tilfeller ses positivt på søknader om 
fradeling som krever dispensasjon fra arealformålet. Da må en rekke gitte forutsetninger 
være oppfylt. Aktuelt område er slik KD ser det så langt ikke i konflikt med hensyn til 
landbruk, kulturlandskap, eller biologisk mangfold.  
Når det gjelder samfunnssikkerhet er angjeldende fradeling vurdert ikke å bli påvirket av 
nærliggende flomsone. Terrenghelningen er relativt stor, aktsomhetsområde for 
utløpsområde for snøskred i nærheten, samt stadig mer utfordrende vær og klimaforhold, 
tilsier at eventuelt andre tiltak på eiendommen bør underlegges samme vurdering om det 
blir aktuelt.  
Vei, vann og avløp må ivaretas på tilfredsstillende måte.  
 
Ulemper ved en slik fradeling til boligformål i landbruksområder som også må vurderes er 
påregnelige drifts- og miljømessige ulemper dette kan gi for drift av landbruksarealer i 
området. Drift av jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider, og den som bor og 
oppholder seg i nærheten må være bevisst at det kan oppleves ubehag med både støy, 
støv, lukt, insekter m.m. Interessemotsetninger mellom bolig- og landbruksinteresser kan 
være aktuelt. Her er det imidlertid vurdert dithen at tiltaket ikke vil medføre merulemper 
av slik vekt at deling må frarådes.  
 



Ulempene er ikke store ved en fradeling, og fordelene er klart større.  
 
 
 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak:  
 
Forslag til vedtak etter jordloven: 
 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser godkjennes fradeling av 
kårbolig med omkringliggende areal inntil 1,3 daa fra eiendommen g/bnr 114/1 
Ljøsbakken på Tretten i Øyer  

2. Omsøkte fradeling må gjennomføres innen tre år, ellers frafalles delingssamtykket 
 
Forslag til vedtak etter pbl.: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori i LNFR, fra 5.1 B at det 
i LNFR-område ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eler bebyggelse 
for andre næringsformål enn landbruk. Det gis tillatelse til fradeling av arealet etter pbl. § 
20-1 pkt. m.  
 
Tillatelsen gis for:  
Fradeling av bebygd areal, på ca. 1400 m² fra gnr. 114 bnr. 1, jfr. kartskisse datert 
21.3.2020.  
Grense for ny eiendom skal i utgangspunktet følge markslagsgrenser i AR5, ved avvik skal 
grenser i marka følges. På nedsiden av bolighuset (sør-vest) skal eksisterende gjerde følges, 
for å få best mulig arrondering av tomten.  
2. Omdisponering av våningshus til bolig, og øvrige bygninger endres til uthus/anneks 
knyttet til bolig.  
 
Med hjemmel i pbl. settes følgende vilkår for tillatelsen:  
1. Vann og avløp for ny grunneiendom fradelt 114/1 må sikres for framtiden. Dersom noe 

av eksisterende anlegg ligger utenfor fradelt eiendom, må rett til å ha vann og avløp 
tinglyses.  

2. Det skal søkes om avkjøringstillatelse til Innlandet fylkeskommune fra offentlig veg for 
den nye enheten.  

3. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner 
som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene 
eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner § 8. 

 
 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 



Kommunedirektør


