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Sammendrag: 
Astrid Høyesveen, hjemmelshaver av landbrukseiendommen gbnr. 125/3 «Høgvik» søker om 
tillatelse til å fradele et bebygd areal på ca. 1000 m2 som selvstendig fritidseiendom. Arealet som 
ønskes fradelt er bebygd med en hytte/seterhus, og er en del av gardens seterteig på Roåker. 
Landbrukseiendommen består av 4 teiger, totalt ca. 91 daa og er uten selvstendig drift i dag. 
Eiendommen ligger i kommuneplanens LNFR område, hvor fradeling etter pbl.§ 20-1 m utløser krav 
om dispensasjon.  
 
I dette tilfellet ligger hytta/seterbygget noe framtrukket mot vegen og er ikke en del av tunet ellers. 
Et annet moment er at det på Roåker ligger mange spredte fritidseiendommer slik at setermiljøet 
allerede er preget av slike innslag. En ser derfor at konsekvensene ved fradeling er mindre enn om 
det hadde vært ei intakt setergrend. Kommunedirektøren er derfor kommet til at det ikke er 
tungtveiende momenter som taler mot deling og at søknaden kan imøtekommes. 
 
De to kumulative vilkårene i plan -og bygningsloven. § 19-2 er oppfylt, og kommunedirektøren 
foreslår å gi dispensasjon ut fra kommunens frie forvaltningsskjønn til fradeling av bebygd eiendom 
som fritidseiendom etter pbl. og fradeling etter jordloven. 
 
Selv om eiendommen godkjennes fradelt som fritidseiendom, og eksisterende bebyggelse 
godkjennes benyttet som hytte, vil kommunedirektøren foreslå at eiendommen beholder 
arealformålet LNFR og ikke endrer arealformålet på eiendommen til LNF spredt fritid ( LSF). 
Formålet LSF gir eiendommen muligheter til endringer/utvidelser av bebyggelsen i tråd med 
bestemmelsene for dette formålet, uten at dette utløser krav om ny dispensasjon, og 
kommunedirektøren vurderer det som viktig at ny dispensasjon vurderes ved slike tiltak av hensyn 
til kultur, jordvern, friluft m.m. 
 
Saksutredning: 
 
Informasjon om eiendommen: 



Astrid Høyesveen, er hjemmelshaver av landbruksenheten gbnr. 125/3 ,  125/1 og 128/1. 
Eiendommen gbnr. 125/3 «Høgvik» er en del av denne enheten, og består av 4 teiger på totalt 91 
daa. Gardstunet ligger i Nordmedlia, mens tilhørende seter ligger på Roåker.   
Høgvik er en mindre landbrukseiendom uten selvstendig drift i dag. Bebyggelsen opplyses fra søkers 
hold å jevnt over å være i dårlig forfatning. Dette gjelder både på tunet nede i Nordmedlia og på 
setra på Roåker. 
 
 

 

 
Seterteigen på Roåker er bebygd med to seterbygg i tun med egen adkost, og et nyere 
seterbygg/hytte i utkanten av tunet med egen adkomst.  
 
Søknaden omfatter  
Hjemmelshaver av gbnr. 125/3 «Høgvik» søker om tillatelse til å fradele et bebygd areal på ca. 1000 
m2 som selvstendig fritidseiendom. Arealet som ønskes fradelt er bebygd med en hytte/seterhus, og 
er en del av gardens seterteig på Roåker.  
Det søkes også om omdisponering av bebyggelsen til fritidsbolig. 
 



 
 
Bakgrunn: 
Begrunnelsen for ønsket om fradelingen er å kunne overføre den til sønn av hjemmelshaver som 
ledd i arveoppgjør. En annen av sønnene skal overta gardsbruket i sin helhet, men ønsker ikke å 
overta flere hus enn han klarer å holde i stand. Søker mener derfor at det vil være en god løsning at 
den «løsrevne» seterbebyggelsen som ikke vil forringe dyrka eller dyrkbar mark, deles fra og 
overføres til en person som kan konsentrere seg om denne bebyggelsen.  
 
Plangrunnlaget:  
Eiendommen gbnr. 125/3 ligger innenfor kommuneplanens arealdel 2018-2028 med formål LNFR. 
Innen dette formålet tillates det ikke fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller andre 
næringsformål enn landbruk. Retningslinjene for formålet sier at tillatelse til tiltak etter plan -og 
bygningsloven (pbl) §§ 1-6 og 20-1 i LNFR-område kan skje under forutsetning av at bygning eller 
anlegg ikke er i konflikt med LNFR-formålet. Særlig skal en se til at tiltaket ikke er i konflikt med eller 
medfører nedbygging av dyrket eller dyrkbar mark, område med sammenhengende innmarksbeite, 
område med sammenhengende skog av god bonitet, områder som er viktige for friluftsliv og 
allmenn ferdsel i utmark eller områder som har viktige naturverdier. En skal også unngå å gi 
tillatelse til tiltak som medfører større endringer i terreng eller landskap. 
 
§ 5.1 i bestemmelsene til kommuneplanen: 

 
 
Det må søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å kunne tillate deling, bygge- og 
anleggstiltak for eksisterende og evt. ny bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse i område som er vist 
på plankartet med arealbruksformål LNFR. 
 
 



 
 
Lovgrunnlaget:  
Plan og bygningsloven (PBL):  
Fradeling av areal et søknadspliktig tiltak etter PBL §20-1, som kan forstås av tiltakshaver j.fr § 20-4. 
Fradelt eiendom må oppfylle krav satt i PBL § 26-1, §27-1, 2, 4 og § 28-1  
 
Jordloven ( JL): 
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.» 
 
 
Krav til dispensasjon ( PBL)  
Fradeling er i strid med bestemmelsene for reguleringsformålet LNFR og utløser krav om 
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 anses 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:  
Naboer og berørte partsinteresser er varslet. Det har ikke kommet inn merknader til søknaden fra 
naboer. 
 
 
Vurdering: 
 
Dersom øvrige krav iht ML og i PBL ellers ikke er oppfylt for fradelingen, vil det ikke bli nødvendig 
med vurdering av dispensasjon. Behandling av øvrige krav i PBL og ML gjøres derfor før vurdering 
av om dispensasjon kan gis. 
 
Behandling etter Matrikkelloven (ML):  
Heftelser eller urådigheter. Det er på eiendommen i 1938 og 1957 tinglyst avtale om vedlikehold av 
veger og dyrkningsveger på Roåkerfeltet, som vil følge med som heftelse/forpliktelse til ny fradelt 
areal. 
Det er ikke øvrige heftelser/urådigheter som er av betydning for fradeling av det omsøkte arealet. 
Kommunedirektøren er ikke kjent med at det foreligger andre forhold på eiendommen som kan 
være til hinder for gjennomføringen.  
 
Eiendomsgrenser. Fradelt areal ligger inntil eksisterende grense mot gbnr. 125/1 og 122/7 som 
begge er usikre og kan avvike flere meter. Disse grensene må klarlegges i forbindelse med fremtidig 
oppmåling, og omsøkt areal bør følge eksisterende og klarlagt grense mot disse eiendommene.  
 
Behandling etter plan og bygningsloven (PBL):  
Plan og bygningsloven (PBL):  
Fradeling av areal er et søknadspliktig tiltak etter PBL §20-1, som kan forstås av tiltakshaver j.fr § 20-
4. Fradeling av bebygd eiendom må oppfylle krav satt i PBL § 26-1, §27-1, 2, 4 og § 28-1  
 
Pbl § 26-1 sier at fradeling av ny grunneindom må gjøres på en slik måte at det ikke oppstår forhold 
som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Fradelingen må ikke gjøres på en slik måte at det 
dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter 
reglene i denne lov.  
Arealet som ønskes fradelt er bebygd og har en størrelsen på ca. 1000 m². Dette vil ikke føre til en 
uegnet eiendom etter reglene nevnt ovenfor. Arronderingsmessig synes omsøkt areal som en 
fornuftig løsning. 
 
Pbl § 27-1 vannforsyning og § 27-2 avløp, skal sikre at bygninger som skal benyttes til mennesker 
eller dyr ikke skal tas i bruk før tilfredsstillende løsning for vann og avløp er på plass.  
Arealet er allerede bebygd, og det er ikke innlagt vann eller avløp til bygningene. Løsningen er 
tilfredsstillende for fritidsboliger i området. 
 
Pbl § 27-4. Atkomst skal sikre at eiendommer til bebyggelse skal være sikret lovlig atkomst som er 
åpen for alminnelig ferdsel.  



Eiendommen har allerede etablert egen adkomst via privat vei. Veiretten og adkomstrett vurderes 
uendret, og skal benyttet i tråd med allerede eksisterende rett.  
 
Pbl § 28-1. § 28-1.Byggegrunn, miljøforhold mv. Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes 
eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- 
eller miljøforhold.  
Det er registrert 20 meters buffer mot bekk på eiendommen. Det forutsettes at fradelingen ikke 
berører dette området. Ellers er ikke registrert fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 
miljøforhold. 
 
Kommunedirektørens vurdering er at øvrige forhold i PBL, ML er oppfylt, slik at fradelingen kan 
gjennomføres dersom dispensasjon innvilges. 
 
 
Vurdering,  fradeling etter Jordlov (JL)  
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.  
 
Tjenlig og variert bruksstruktur: 
Bestemmelsen er satt for å sørge for ei bruksutvikling i takt med nasjonale målsettinger for 
landbrukspolitikken. Bruksutviklingen må imidlertid sees i sammenheng med utviklingen i 
landbruket ellers i området, og betydningen som næring, sysselsetting og grunnlag for bosetting.  
 
Det søkes om fradeling av ei hytte med omkringliggende areal på om lag ett daa. Søker opplyser at 
dette er ei hytte som ble oppført i tillegg til gardens seter og at den ikke har vært nytta ifm 
gardsdrifta. Det er i all hovedsak ikke behov for mer enn ett seterhus/eldhus på ei seter. Det er 
neppe driftsmessige behov som tilsier at en er nødt til å beholde denne hytta, så lenge det er anna 
seterhus som nyttes eller kan bli nytta. En kan ikke se at omsøkte fradeling vil være i strid med 
hensynet til en tjenlig og variert bruksstruktur. 
 
Driftsmessig god løsning: 
Det skal vurderes om delingen 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.  
 
Det er som før nevnt trolig ikke behov for denne hytta for drifta av landbrukseiendommen. Den 
driftsmessige løsningen påvirkes heller ikke ved fradeling så lenge ikke tomtefradeling medfører 
ferdselstilgang til og fra setra. En kan ikke se at en fradeling vil innvirke negativt på den 
driftsmessige løsningen.  
 
Drifts- og miljømessige ulemper: 
Hensikten med dette vurderingsmomentet er å se om den aktuelle delingen fører til ulemper for 
landbruksdrifta i området. Dette momentet gjør seg først og fremst gjeldende ved fradeling av 
bolig- eller fritidstomter der det kan oppstå konflikter mellom landbruket og andre interesser 



 
Formålet med fradelingen av hytta er at denne kan overføres til en annen enn framtidig eier av 
gardsbruket, og vil bli benytta som fritidsbolig. 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 evt. senere 
kjøper av en slik bolig/hytte være lavere enn om den som bodde på eiendommen også og drev 
jorda. I dette tilfellet må det antas at de som evt. kjøper eller skal bruke den fradelte eiendommen 
framover er bevisst beliggenheten og er innforstått med at det kan medføre noe ulemper ved å bo 
slik til. 
 
Vern av arealressursene: 
Lovformuleringen skal gi forvaltningen mulighet til å treffe beslutninger som hindrer at det oppstår 
enheter som er vanskelig å drive rasjonelt eller at produktive landbruksarealer faller ut av drift. 
Begrepet «arealressursene» gjelder også bl.a. bygninger. 
 
Arealene som søkes fradelt i dette tilfellet skal ikke lenger nyttes til landbruksformål og en fradeling 
vil dermed være i strid med arealressursvernet. I AR5 er arealene angitt som dyrkbar jord. I 
vurderingen av om arealet objektivt sett kan nyttes til jordbruksproduksjon ser et an det vil være 
vanskelig å dyrke disse arealene og samtidig oppnå en driftsmessig nytte. En ser det derfor slik at 
arealene ikke reelt sett er å anse som dyrkbare og at det heller ikke er nødvendig å vurdere 
omdisponering etter jordloven §9.  
 
Øvrige hensyn: 
Fradeling av deler av seterbebyggelsen er i utgangspunktet ikke en ønsket utvikling. Dette gjelder 
også slike «kårhytter», lunnstugguer og anneks. Hadde hytta ligget inne på selve setertunet ville 
kommunedirektøren vært sikker på at søknaden burde avslås. I dette tilfellet ligger den noe 
framtrukket mot vegen og er ikke en del av tunet ellers. Et annet moment er at det på Roåker ligger 
mange spredte fritidseiendommer slik at setermiljøet allerede er preget av slike innslag. En ser 
derfor at konsekvensene ved fradeling er mindre enn om det hadde vært ei intakt setergrend. 
Kommunedirektøren er derfor kommet til at det ikke er tungtveiende momenter som taler mot 
deling og at søknaden kan imøtekommes.   
 
 
Forhold av betydning for om dispensasjon kan gis:  
 
Landbruksfaglig uttalelse til dispensasjon: 
Det søkes om fradeling av ei hytte beliggende på Roåker. Denne ligger på seterteigen til 
landbrukseiendommen Høgvik g/bnr 125/3. Høgvik er en mindre landbrukseiendom uten 
selvstendig drift i dag. Bebyggelsen opplyses fra søkers hold å jevnt over å være i dårlig forfatning. 
Dette gjelder både på tunet nede i Nordmedlia og på setra på Roåker. På setra på Roåker har det 
ikke vært tradisjonell seterdrift på mange ti-år. Dyrkamarka nyttes til grasproduksjon og holdes 
alminnelig i hevd. Bebyggelsen består av seterhus og seterfjøs som er den næringsrelaterte 
seterbebyggelsen til eiendommen. På det arealet som søkes fradelt er det oppført ei hytte som ikke 
har vært nytta ifm. landbruksdrifta. Den ligger ikke inne på selve setertunet.  
 
I søknaden opplyses det at arealene på eiendommen drives av en av søkers sønner som sammen 
med sin ektefelle eier og driver landbrukseiendom i Ringebu kommune. Ifg. søknaden skal han også 
overta Høgvik.  



 
I hovedsak er det landbrukskontorets syn at en bør tilstrebe løsninger som er til beste for 
landbruksnæringa, men også se etter løsninger som gagner andre interessegrupper innenfor 
handlingsrommet av nasjonale og lokale føringer. Det er en betingelse at landbruksinteressene ikke 
blir vesentlig tilsidesatt. Ved slik fradelinger er det viktigst å vurdere og ivareta hensynet bl.a. til 
arealressursvernet, drifts- og miljømessige ulemper for landbruket og om fradeling vil skape uheldig 
presedensvirkning.  
 
Søknaden begrunnes med at det er mer enn nok hus på garden og at det ikke er i den neste 
generasjon sin interesse å beholde all bygningsmassen. En ser at det er utfordrende å holde en stor 
bygningsmasse ved like, dette er likevel ikke noe som kan legges til grunn for å gi dispensasjon.  
 
Arealet som søkes fradelt er i AR5 i hovedsak klassifisert som jorddekt fastmark, likevel er det også 
angitt som dyrkbar jord. Hvorvidt det er nødvendig å behandle spørsmålet om omdisponering etter 
jordloven §9 i sammenheng med deling vil bero på en objektiv vurdering av om arealet reelt sett er 
egnet til matproduksjon. Dersom den omtalte hytta ikke hadde vært oppført ville en sett dette 
arealet som en aktuell utvidelse av seterløkka. Etter at hytta ble oppført vil arealene i dette hjørnet 
av eiendommen ikke framstå like aktuelt for oppdyrking, mest på grunn av arronderingsmessige 
hensyn. Slik landbrukskontoret ser det vil en ut fra dagens situasjon ikke komme i direkte motstrid 
med jordverninteresser ved omsøkte fradeling . Arealet ligger innenfor inngjerdet område og utgjør 
ikke en del av utmarksbeiteressursen for Roåker. Arealressursvernet blir derfor ikke vesentlig 
utfordret som følge av saken.  
 
En må vurdere hvordan omsøkte fradeling påvirker kulturlandskapet i området. I utgangspunktet 
bør ei fradeling ikke endre arealbrukens karakter for selve hyttetunet i særlig grad. Imidlertid vil ei 
fradeling medføre at kommuneplanens arealdel og bestemmelsene for fritidseiendommer i LNF vil 
gjelde. Det innebærer at det trolig kan bli oppført ei større hytte enn det som er der i dag, noe som i 
neste omgang både vil endre nærområdets karakter og aktiviteten i området. En ser det slik at 
kulturlandskapet ikke blir særlig forringet av en fradeling, men at det heller ikke er positivt for seter-
/kulturlandskapet at etablerte fritidseiendommer utvides eller utvikles med mer moderne preg. 
 
Økt aktivitet med påfølgende tilrettelegginger for fritidsbruk kan ha betydning for hensynet til 
drifts- og miljømessige ulemper for landbruket. Det er uheldig med fritt omsettelig bolig-
/fritidseiendommer tett inntil dyrkamark. Drift av jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider 
og at den som bor eller 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 
fritids- 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. Dersom tomta utvides er det likevel sannsynlig med 
mer intens bruk av tomta, noe som vil øke sannsynligheten for interessekonflikter. Ut fra at det er 
mange utskilte tomter med hytter til fritidsbruk i området er dette momentet ikke særlig 
fremtredende i saken. 
 
Landbrukskontoret mener de landbruksmessige interessene i saken ikke framstår med stor tyngde. 
Det skal likevel mye til for å kunne fradele seterbebyggelse, selv om det er snakk om mindre hytter 
som ligger noe perifert fra selve setertunet. Roåkerområdet er preget av mange løsrevne hytter noe 
som setter sitt preg på setergrenda. Konsekvensene av å gi tillatelse til fradeling i denne saken vil 
derfor være mindre enn i mange andre setergrender. Landbrukskontoret har ingen øvrige 
merknader til at det gis dispensasjon.  
 
 



Miljø og naturmangfold  
Naturmangfoldloven §§ 8-12:  
KD sitt forslag til vedtak vil i liten grad føre til endring av arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk. 
Friluftsinteressene i området vil etter all sannsynlighet 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.  
Området er karakterisert som svært viktig friluftsområde. 
 
Kultur  
Det er ikke avdekket forhold av betydning for kulturminner -og verdi i området. 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. 
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag  
Eksisterende bebyggelse og et stort område i tilknytning er omfattet av aktsomhetsområde flom. 
Tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6 skal dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare i 
tråd med byggets funksjon/verdi, og at det er kommunens ansvar å påse at dette er ivaretatt i tråd 
med sikkerhetsklassene i byggteknisk forskrift. 

 
 
Tiltak etter plan- og bygningsloven er definert i § 1-6 og omfatter fradeling og endring. Tiltak etter § 
1-6 skal dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare, jf. pbl § 28-1. Arealet kan dermed ikke 
fradeles eller endres hvis det omfattes av naturfare. I så fall må det framlegges dokumentasjon på 
tilstrekkelig sikkerhet (jf. TEK17 kap. 7-2) før positivt vedtak. 
 
Tomta ligger langs et vassdrag, men omfattes ikke av de nye aktsomhetskartene for flom fra NVE 
(høsten 2020). Men kommunen skal gjøre egne vurderinger av flomfare i planprosesser etter plan- 
og bygningsloven og kan gjennom disse vurdere at det kan være flomfare også langs dette 



vassdraget. Hvorfor det ikke omfattes av areal med potensiell flomfare i aktsomhetsområder fra 
NVE, er trolig pga. nedbørfeltets størrelse. 
 
Det er ikke årssikker vannføring i denne grøfta. Det er sjelden vann i den, kun overflatevann. Det 
framgår imidlertid av definisjonen av vassdrag som gjengitt nedenfor: 
Vassdragsdefinisjon i vrl § 2: 

«…Kunstige vannløp med årssikker vannføring som kanaler og grøfter, er vassdrag og faller 
inn under loven…..Små bekker, kulverter, dreneringslinjer, flomveier og naturlige renner for 
vann som ikke er konstruerte, men som eksisterer på grunn av terrengets utforming kan 
etter en konkret vurdering være et vassdrag….» Det betyr at ledelinjer for vann som tydelig 
skiller seg fra omgivelsene, også regnes som vassdrag, selv om det ikke er årssikker 
vannføring. 

 

 
 
Poenget med sikkerhetskravene i TEK17 er å unngå skader og tap av liv. I dette tilfellet samler det 
seg relativt lite vann, og det vurderes dithen at sikkerhetskrav i pbl. og TEK17 er oppfylt. 
 
Høringsuttalelser, jf. pbl. 19-1.  
Statsforvalteren i Innlandet 
Hytta ligger atskilt fra setertunet. Arealet rundt er klassifisert som jorddekt fastmark og angitt som 
dyrkbar. Arealet er ikke vurdert som aktuelt for oppdyrking av arronderingsmessige hensyn. 
Seterområdet er allerede preget av mange fradelte fritidseiendommer.  
 
Statsforvalteren kan ikke se at nasjonale eller regionale føringer innenfor våre fagområder blir 
berørt i vesentlig grad, og vi vil ikke motsette oss at det gis dispensasjon i saken. 
 
NVE: 
Tomta ligger langs et vassdrag, men omfattes ikke av de nye aktsomhetskartene for flom fra NVE 
(høsten 2020). Men kommunen skal gjøre egne vurderinger av flomfare i planprosesser etter plan- 
og bygningsloven og kan gjennom disse vurdere at det kan være flomfare også langs dette 
vassdraget. Hvorfor det ikke omfattes av areal med potensiell flomfare i aktsomhetsområder fra 
NVE, er trolig pga. nedbørfeltets størrelse.  
NVEs vurdering: Tiltak etter plan- og bygningsloven er definert i § 1-6 og omfatter fradeling og 
endring. Tiltak etter § 1-6 skal dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare, jf. pbl § 28-1. 
Arealet kan dermed ikke fradeles eller endres hvis det omfattes av naturfare. I så fall må det 
framlegges dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet (jf. TEK17 kap. 7-2) før positivt vedtak. 
 
Innlandet Fylkeskommune: 
Eiendommen gbnr. 125/3 ligger innenfor kommuneplanens arealdel 2018-2028 med formål LNFR. 
Det er ikke avdekket forhold av betydning for kulturminner -og verdi i området.  



Fylkeskommunens merknader: 
Fylkeskommunens merknader er begrunnet ut fra vårt helhetlige ansvar som omfatter både 
nasjonale og regionale mål og hensyn på områder som kulturarv, samferdsel i tillegg til ulike 
planfaglige tema som bl.a. samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (SBATP), villrein, barn og 
unges interesser, universell utforming og stedsutvikling.  
 
Som særskilte merknader viser vi til:  
Kulturvernfaglig:  
Det fremgår ikke av søknad hvorvidt det er tenkt tiltak på bygningsmassen på fradelte eiendom. Det 
opplyses om at bygningene er i generelt dårlig forfatning. Ut over dette har ikke fylkeskommunen 
noen detaljerte opplysninger om byggenes beskaffenhet. Roåker utgjør et relativt godt bevart 
seterlandskap. Vi vil derfor anbefale at dersom det planlegges tiltak på bygningsmassen, eventuelt 
andre byggetiltak, så bør disse underordne seg den stedegne byggeskikken i volum, fasadeuttrykk, 
fargevalg og materialbruk. Ut over dette har vi ingen merknader til fradelingen.  
 
Vi har ikke kjennskap til at fradelingen vil komme i berøring med automatisk fredete kulturminner. Vi 
minner imidlertid om meldeplikten etter kulturminnelovens §8, dersom det skulle dukke opp 
kulturminner ved tiltak i marka som ikke tidligere er kjent.  
For øvrig ingen planfaglige eller samferdselsfaglige merknader. 
 
 
 
Vurdering av om vilkår for dispensasjon er oppfylt  
 
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.  
 
Innenfor LNFR skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv, og bebyggelsen 
skal i utgangspunktet være knyttet til stedbunden næring. Samtidig ble det i Kommuneplanens 
«Langsiktig arealstrategi, tettstedutvikling, bosettingsmønster og bygdeutvikling» uttrykt at det kan 
ses positivt på søknader som ikke gjaldt stedbunden næring når kriterier i arealdelen som gjelder 
landbruk, naturfare, forurensning, kulturlandskap, biologisk mangfold og trafikk er oppfylt. 
 
Hensynene som begrunner bestemmelsene det er søkt dispensasjon fra er avgjørende ved 
vurderingen av om lovens første kumulative vilkår er oppfylt. 
Et sentralt vurderingstema i LNF-område er tiltakets landbruksmessige konsekvenser. Det er en 
betingelse at landbruksinteressene ikke blir vesentlig tilsidesatt. Ved slik fradelinger er det viktigst å 
vurdere og ivareta hensynet bl.a. til arealressursvernet, drifts- og miljømessige ulemper for 
landbruket. Landbrukskontoret mener de landbruksmessige interessene i saken ikke framstår med 
stor tyngde. En slik fradeling 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. 
 
Arealene som søkes fradelt i dette tilfellet skal ikke lenger nyttes til landbruksformål og en fradeling 
vil dermed være i strid med arealressursvernet. I AR5 er arealene angitt som dyrkbar jord. I 
vurderingen av om arealet objektivt sett kan nyttes til jordbruksproduksjon, ser en at det vil være 
vanskelig å dyrke disse arealene og samtidig oppnå en driftsmessig nytte. 
 
Kontroll i Naturbase viser at det ikke er registrert spesielle naturtyper eller arter innen området.  



Det er ikke registrert fredede kulturminner innen området, heller ikke på aktuell eiendom.  
Det er heller ikke forhold knyttet til samfunnssikkerhet som blir utfordret ved en utvidelse.  
Utvidelser vil kunne medføre økt bruk, men vil i liten grad påvirke forurensing eller klima ut over det 
som er vurdert tidligere i behandlingen.  
 
Konklusjon: Lovens første kumulative vilkår er oppfylt. 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
En søknad om dispensasjon for tiltak vil nærmest uten unntak være begrunnet i søkers ønsker og 
fordeler ut ifra det. Når det gjelder vilkåret om forholdet mellom fordeler og ulemper, er det 
primært den samfunnsmessige areal- og ressursdisponering som er relevant. Fordeler og ulemper 
av privat karakter vil kun unntaksvis kunne vektlegges i interesseavveiningen. 
 
Her skal gårdsbruket som setra hører til overtas av en av søkers sønner. Det er på det rene at dette 
fra før også innebærer mange bygninger som krever mye vedlikehold og ettersyn. I dette litt 
spesielle tilfellet er det to sett av seterhus på eiendommen, som taler for at det er fornuftig å la en 
annen av sønnene ta over den fradelte eiendommen med påstående bygninger. Det er positivt at 
bygningsmassen holdes i orden.  
 
På det arealet som søkes fradelt er det oppført ei hytte som ikke har vært nytta ifm. landbruksdrifta. 
Den ligger ikke inne på selve setertunet. Et annet moment er at det på Roåker ligger mange spredte 
fritidseiendommer slik at setermiljøet allerede er preget av slike innslag. En ser derfor at 
konsekvensene ved fradeling er mindre enn om det hadde vært ei intakt setergrend.  
 
Økt aktivitet med påfølgende tilrettelegginger for fritidsbruk kan ha betydning for hensynet til 
drifts- og miljømessige ulemper for landbruket. Det er uheldig med fritt omsettelig bolig-
/fritidseiendommer tett inntil dyrkamark. Drift av jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider 
og at den som bor eller 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 
fritids- og landbruksinteresser og at dette etter hvert kan medføre begrensninger for 
landbruksdrifta. Det er likevel rimelig å anta at eventuelle nye kjøpere har tatt i betraktning at dette 
er en eiendom som ligger utenfor regulerte hytteområder. 
 
Så lenge det er påstående bebyggelse, vil det ikke være noe nytt element å forholde seg til for den 
som driver jorda rundt. Dersom tomta fradeles er det likevel sannsynlig med mer intens bruk av 
tomta, noe som vil øke sannsynligheten for interessekonflikter. Ut fra at det er mange utskilte 
tomter med hytter til fritidsbruk i området er dette momentet ikke særlig fremtredende i denne 
saken. 
 
Kommunedirektørens mener at å gi dispensasjon i denne saken ikke medfører ulemper av 
betydning. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.  
 
Vurdering av LNF spredt-formål for den nye eiendommen 



 
 
Flere av eiendommene i området er lagt ut til arealkategori LNF spredt fritid, der flere kriterier er 
vurdert i en konsekvensvurdering i forbindelse med kommuneplanens arealdel. 
Teknisk infrastruktur: Hyttene i området har adkomst via Roåkervegen som er en privat seterveg. 
Den er vinterbrøytet forbi omsøkte areal. Det er ikke innlagt strøm eller vann i området. Ingen 
kollektivtilbud i området. 
 
Naturmangfold: det er ikke avdekket problematiske følger for naturmangfold ved eller på 
eiendommen. 
 
Kulturminner/kulturmiljø: det er ikke avdekket kulturminner på eiendommen. 
 
Friluftsliv/grønnstruktur: Området ligger i område der det skal tas spesielle hensyn til friluftsliv, jf. 
temakart «Friluftsliv og turstier». Området er omkranset av friluftsområder på alle kanter. Området 
ligger tett opp mot både merkede stier og permanent preparerte skiløyper. Godkjent fradeling vil 
ikke være til ulempe for dette. 
 
Jordvern/landbruk: flere av tomtene i området ligger inne i seterområdet, tett på fulldyrket mark og 
seterbebyggelse. Mange av eiendommene er delt fra seterløkker. Det vil gjelde ny eiendom fra gbnr. 
125/3 også. iflg. AR5 er arealet vurdert å være av lav bonitet eller uproduktivt areal. Det foregår 
grasproduksjon på seterløkka 125/3. Det er ikke ønskelig å legge til rette for økte driftsulemper for 
landbruket, og det kan en formålsendring kunne medføre. Ved å endre formålet på eiendommen 
kan de eksisterende bygningene utvides i tråd med bestemmelsene for LNF spredt fritid (LSF). Slike 
tiltak bør vurderes på nytt med hensyn på jordvern/landbrukshensyn. Det er uheldig om det oppstår 
interessemotsetninger mellom bolig- og landbruksinteresser og at dette etter hvert kan medføre 
begrensninger for landbruksdrifta. 
 
Kommunedirektøren tilrår at arealformålet forblir LNF på ny eiendom. 
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn 
Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt, kan kommunen avslå dispensasjonssøknaden 
jf. pbl. § 19-2 første ledd. Et avslag forutsetter at kommunen gir en saklig begrunnelse for ikke å gi 
dispensasjon. Det frie forvaltningsskjønnet er begrenset til at det ikke skal tas utenforliggende 
hensyn, avgjørelser skal ikke være vilkårlige eller sterkt urimelige og det skal ikke være usaklig 
forskjellsbehandling. Plan- og miljøutvalget har anledning i kan-skjønnet (det frie 
forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge en dispensasjonssøknad ved å legge vekt på hensyn, 
fordeler/ulemper som er nevnt i saksfremlegget ovenfor, eller andre momenter som ikke er nevnt i 



saksfremlegget dersom disse er saklig begrunnet. Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er 
aktuelt. 
 
Det bør ikke være uproblematisk å fradele seterbebyggelse, selv om det er snakk om mindre hytter 
som ligger noe perifert fra selve setertunet. Roåkerområdet er imidlertid preget av mange løsrevne 
hytter, noe som setter sitt preg på setergrenda. Konsekvensene av å gi tillatelse til fradeling i denne 
saken vil derfor være mindre enn i mange andre setergrender. Fare for presedens skal også 
vurderes. Sammenlignbare saker som dette vil som regel alltid ha forskjeller som lar seg behandle 
individuelt. 
 
Det er kommunedirektørens vurdering at det ikke er betenkelig å innvilge dispensasjon på dette 
grunnlag. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Forslag til vedtak etter jordloven: 
 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad som omsøkt fra 
Astrid Høyseveen om fradeling av inntil ett daa areal med påstående bebyggelse på g/bnr 
125/3 i Øyer kommune slik at denne kan opprettes som selvstendig fritidseiendom.  

2. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen utgangen av 2024, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

 
 
 
Forslag til vedtak etter plan -og bygningsloven: 
 
Alternativ 1:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i 
LNFR-område ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse 
for andre næringsformål enn landbruk.  
Det gis tillatelse etter pbl §20-1 pkt. m til fradeling av bebygd areal på ca 1000 m2 iht vedlagt kart.  
Arealet godkjennes endret til fritidseiendom. Fradelt eiendom beholder arealformål LNF og 
godkjennes ikke endret til LNF Spredt fritid (LSF).  
 
Tillatelsen gis for: 
1. Fradeling av bebygd areal, på ca. 1000 m2 fra gnr. 125 bnr. 3, jf. vedlagt kart. 
2. Bygningene på fradelt eiendom godkjennes omdisponert og benyttet til fritidsbebyggelse.  
 
Vilkår: 

1. Arealet som fradeles må ikke komme i konflikt med buffersone/aktsomhetsområde mot 
bekk.  

2. Arealet som fradeles skal følge eksisterende grense mot gbnr. 125/1 og 122/7 i sør og vest, 
deretter naturlig vegskråning og gjerde langs Langmyrvegen.  

 
Eksisterende avkjøring og veirett forutsettes benyttet som opprinnelig, og være sikret i opprinnelig 
bebyggelse / eksisterende bruk.  
 



 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i 
LNFR-område ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse 
for andre næringsformål enn landbruk for søknad nevnt over. 
 
Dette begrunnes i kommunens forvaltningsskjønn. 
 
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Christina Nystuen 
Konst. Kommunedirektør


