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Sammendrag: 
Astrid Høyesveen ønsker å dele fra en ca. 13,9 daa stor skogteig på Roåker. Sammen med fem andre 
teiger utgjør området Roåker hyttegrend. Teigen er avsatt i KPA til fritidsbebyggelse (BF1) og en 
mindre del til Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). En reguleringsplan for 
området er under utarbeidelse. Jf. KPA bestemmelser, gjelder jordloven §12 fram til en vedtatt 
reguleringsplan foreligger og det er nødvendig med samtykke til deling.  
 
Ved å la jordlovens delingsbestemmelse gjelde fram til detaljregulering har kommunen mulighet til 
å styre arealbruksutviklingen etter de langsiktige målene i landbrukspolitikken, samtidig som man 
kan finne praktiske løsninger overfor de som utvikler eiendommene til utbyggingsformål. 
Kommunedirektøren mener forvaltningen nå skal ta hensyn til at arealet hovedsakelig er avsatt til 
BF1 i KPA og den pågående reguleringsprosessen. Ved å tillate deling legges det til rette for å 
gjennomføre den planlagte arealbruksendringen. Med å knytte vilkår for deling ivaretar en å verne 
om landbrukets produksjonsarealer også etter endt utbygging. Kommunedirektøren mener deling 
kan tilrås. 
 
Saksutredning: 
Astrid Høyesveen søker om å dele fra en ca. 13,9 daa stor skogteig på Roåker, beliggende 2 km vest 
for gardstunet på eiendommen Høglien g/bnr 125/3. Landbrukseiendommen har driftssenter på 
baksida på Tretten. Det er ingen husdyrproduksjon på eiendommen og jordbruksarealene leies bort. 
Eiendommen består av til sammen 543 daa, hvorav 98 daa er fulldyrket areal, 1 daa overflatedyrket 
areal, 10 daa beite, 399 daa med skog og resten av arealet er fordelt på annet markslag, bebygd 
areal, samferdsel og vann.  
 
Omsøkte skogteig er en av seks teiger som er avsatt i kommuneplanens arealdel (KPA) til 
fritidsbebyggelse (BF1) samt noe LNFR, og det arbeides p.t. med reguleringsplan for området 
(Roåker hyttegrend). Formålet er fradeling av hel teig grunnet ønske om å legge til rette for 
gjennomføring av den reguleringsplanen som nå er under arbeid på best måte. Ved å fradele teigen 
med eget g/bnr kan det knyttes heftelser på arealet som skal reguleres, uavhengig av resten av 



gården. Det gir også mulighet til å gi nytt bnr. på teigen, få klarlagt eierforhold, eiendomsgrenser, 
fremtidige veiretter m.m. før planen er endelig godkjent, og gjennomføre en grensejustering 
mellom andre omsøkte teiger slik at framtidig fradeling av enkelttomter kan gjennomføres 
uavhengig av teiggrenser. 
 

 
Kartutsnitt av omsøkt teig g/bnr 125/1, en av seks teiger i Roåker hyttegrend. 
 

 
Forslag til reguleringsplanområde, planid 201904. 
 
 



 
Venstre: Areal avsatt i KPA. Høyre: Areal avsatt i KPA lagt oppå areal foreslått i reguleringsplan. 
 
LOVGRUNNLAGET  
Det følger av jordloven §12 første ledd at «deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til 
jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet». Hva som skal vektlegges i 
delingsvurderingen fremgår av §12 tredje ledd:  
 
«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». 
 
Vurdering: 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, 
odelsloven og skogbruksloven av 8.12.2003 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.  
 
En fradeling med opprettelse av ny registerenhet, jf. matrikkelloven §5, er alltid å betrakte som 
deling iht. jordloven §12, selv om den ikke følges opp av noen overføring av rett. I dette tilfelle skal 
en teig tilhørende g/bnr 125/1 deles fra landbrukseiendommen med eget bnr. med tanke på å få 
gjennomført en enklere arealforvaltning ifm. framtidig fritidsbebyggelse. Siden det ikke foreligger 
en ferdig reguleringsplan for området, er bestemmelsene i KPA vedrørende jordloven §12 fortsatt 
gjeldende og tiltaket må ha samtykke til deling.  
 
Utgangspunktet for delingsbestemmelsen skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut 
over de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. M-2/2021. Bestemmelsene om deling må ses i 
sammenheng med lovens formål som er å legge forholdene slik til rette at landets arealressurser 
kan bli brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og for de som har yrket sitt i 
landbruket. Jordlovens formål må videre sees i sammenheng med gjeldende landbrukspolitikk, hvor 
ett av hovedmålene er å skape ressurssterke og robuste bruk. 
 
Hensynet til tjenlig og variert bruksstruktur  
I jordloven §1 andre ledd står at arealressursene bør disponeres på en måte som gir en tjenlig, 
variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklinga i området og med hovedvekt på hensynet til 
bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger. I någjeldende landbruksplan har en derfor lagt vekt 



på at det skal være drift på både store og små bruk og at det er viktig å opprettholde drift også i 
utkantene. Samtidig har en i behandling av enkeltsaker vært fleksibel med å tillate 
bruksrasjonalisering.  
 
Høyesveen ønsker å fradele arealet som ligger innenfor det foreslåtte reguleringsplanområdet på 
Roåker. Forslag til reguleringsplanområde går noe utover arealet som er avsatt i KPA. Dette skyldes 
trolig litt grov inntegning i KPA, der en senere har gått i dybden hva gjelder fornuftig 
arealdisponering i reguleringsplanarbeidet.  
 
Arealet som er avsatt til fritidsbebyggelse i KPA utgjør en vesentlig del av reguleringsplanområdet. 
Det resterende arealet er langs ytterkanten av arealet avsatt i KPA. I reguleringsplanen er alt areal 
utenfor hyttetomtene avsatt til LF-friluftsformål. Disse arealene kan brukes til skogproduksjon, men 
dette er ikke omtalt i de foreslåtte reguleringsbestemmelsene. Der står: 
 
«I områdene som er regulert til friluftsliv skal arealene kunne benyttes til allment friluftsliv. Etter  
avtale med grunneier kan det også tilrettelegges for turveier, skiløyper, gapahuk, bålplass og andre  
sosiale samlingspunkt, samt andre arealer for lek- og friluftsaktiviteter.  
 
Det tillates mindre terrengarbeider og byggverk for slik tilrettelegging som nevnt over etter avtale  
med grunneier og etter søknad til kommunen. Aktivitetsområder og skiløyper tillates preparert med  
løypemaskin eller skuter. Turveier tillates brøytet vinterstid».  
 
Det gir begrensninger for en skogproduksjon, i tillegg til ugunstige arronderingsmessige og 
driftsmessige forhold. Dette tilsier at de inneklemte friluftarealenes verdi er begrenset med tanke 
på framtidig skogproduksjon.  
 
Restarealet bør forvaltes av et landbruksforetak, som i likhet med øvrig areal på 
landbrukseiendommen vil skjøtte disse i tråd etter gjeldende regelverk. Alternativet er at utbygger 
o.l. får ansvaret for disse, uten nødvendigvis å ha kunnskap eller ressurser til å følge opp disse 
senere. Det vil derfor være viktig for saken at det settes vilkår om at restarealer sammenføyes i 
matrikkelen med hovedeiendommen etter endt utbygging. Hvis vilkår om sammenføying innlemmes 
i saken, taler dette for samtykke til deling. 
 
Driftsmessig god løsning  
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arrondering og transportavstander er vesentlige forhold som skal vurderes.  
 
Å dele fra skogteigen vil gi søker restarealer på begge sider. Dette gir ikke en driftsmessig god eller 
bedre løsning. Det taler mot samtykke til deling. 
 



 
Kartutsnitt av omsøkte teig som viser restarealer på begge sider. 
 
Arealressursvern  
Lovformuleringen skal gi forvaltningen mulighet til å treffe beslutninger som hindrer at det oppstår 
enheter som er vanskelig å drive rasjonelt. Den skal også hindre oppdelinger som gjør det vanskelig 
å nekte senere omdisponeringer. Små enheter kan øke risikoen for at jorda kommer ut av drift, i 
tillegg til at det er vanskeligere å følge opp driveplikten på små eiendommer. Begrepet 
«arealressursene» gjelder også bl.a. bygninger.  
 
Ved vurderingen av «hensynet til vern av arealressursene» står det under pkt. 5.5.3.2 i M-2/2021 at 
forvaltningen må ta utgangspunkt i den plansituasjon som foreligger. Det innebærer at hensynet til 
godkjente planer fortsatt er sentralt ved vurderingen av om det skal gis samtykke til deling, selv om 
dette hensynet ikke eksplisitt er nevnt i bestemmelsen.  
 
Arealet er hovedsakelig avsatt i KPA som areal til fritidsbebyggelse. Det resterende arealet er langs 
ytterkanten av området, som er avsatt til LNFR. Området rundt hyttene er i regulerings-
planforslaget avsatt til LF, men uten bestemmelser om hogst eller annen landbruksdrift. Det er i 
stedet lagt inn bestemmelser om friluftsliv. Siden arealet i KPA trolig var grovt inntegnet, vurderes 
det til at reguleringsplanforslaget bør hensyntas ved å samtykke til deling. 
 
Andre hensyn  
Det kan også legges vekt på andre hensyn dersom de faller inn under formålet med jordloven §1 
tredje ledd. Det innebærer at det ved vurderingen etter tredje ledd ikke skal tas hensyn til andre 
momenter enn de som nevnes der. Hensynet til kulturlandskapet kan tillegges vekt, noe som betyr 
at det kan tas hensyn til hvordan en fradeling vil påvirke landskapsbildet, økologiske sammenhenger 
og kulturhistoriske verdier.  
 
Hensynet med å skaffe tomter til næringsvirksomhet faller utenfor lovens formålsbestemmelse og 
kan derfor ikke hensyntas under «andre hensyn». 
 
Helhetsvurdering  
Kommunen har ført en restriktiv holdning til å tillate løsriving av enkeltområder. Det finnes 
eksempler der en søknad om deling er avslått med den begrunnelse at deling ikke var i tråd med 



hensynet til en tjenlig bruksstruktur og med hensyn til presedensvirkning. Deling har likevel blitt 
tillatt for helt små arealer til landbruksformål der det har vært klare driftsmessige fordeler ved å 
kunne slå et mindre areal sammen med et større naboareal.  
 
I denne saken er det vanskelig å finne gode argumenter for at omsøkt areal er i tråd med jordlovens 
formålsbestemmelse. Men forvaltningen skal ta hensyn til godkjente planer i vurderingen for vern 
av arealressursene. Ettersom omsøkt areal hovedsakelig er avsatt som fritidsbebyggelse i KPA, og 
det pågår et reguleringsplanarbeid for området, er det etter kommunedirektørens vurdering at 
dette bør vektlegges og taler for samtykke til deling. Ved at det i tillegg settes vilkår for samtykke til 
deling vurderes det til at en også ivaretar de langsiktige mål om å ta hensyn til landbrukets 
produksjonsarealer. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Astrid 
Høyesveen om fradeling av teig som omsøkt på g/bnr 125/1 tilhørende g/bnr 125/3.  

2. Dersom det ikke foreligger godkjent reguleringsplan planid 201904 innen 2024 bortfaller 
delingssamtykket.  

3. Eiendomshjemmelen til ny matrikkelenhet kan ikke overføres til annen eier enn eier av 
hovedeiendommen g/bnr 125/3.  

4. Restarealer skal sammenføyes i matrikkelen med hovedeiendommen etter endt utbygging, 
senest innen ett år etter at siste tomt fra eiendommen er godkjent fradelt.  

5. Delingen må gjennomføres innen utgangen av 2024, ellers bortfaller delingssamtykket.  
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 


