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Sammendrag: 
Lars Berg, hjemmelshaver av 138/1, søker om tillatelse til å fradele et areal på ca. 640 m2 fra 
eiendommen, som skal være tilleggsareal til gbnr. 138/61. Det framkommer av søknaden at arealet 
skal benyttes til utvidelse av eiendommen der fritidsboligen står. 138/61 har arealformål LNF spredt 
fritid. 
 
Tilleggsarealet vil bli en del av fritidseiendommen. Imøtekommelse av søknaden krever 
dispensasjon fra LNF-formålet fra forbud mot fradeling til andre næringsformål enn landbruk. 
 
Arealet ligger nær seterområdet, slik er det ikke heldig med en fradeling med hensyn til 
landbruksinteresser. Tomtene vurderes nærmere mht. driftsulemper for jordbruket. Det er gjort i 
denne behandlingen for tilleggsarealet. Landbrukshensyn tilsier at andre løsninger bør vurderes. 
Ifølge søker og mottaker av arealet er omsøkt areal den beste løsningen for dem. 
 
Det gis tillatelse til fradeling av arealet etter jordloven. Behandlingen er i utgangspunktet delegert, 
men tas inn i samme sak. 
 
Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon gis, og at fradeling tillates for omsøkt areal. 
 
Om LNF spredt-formål: 
Dersom dispensasjon innvilges tilrår kommunedirektøren at tilleggsarealet, og dermed hele 
eiendommen etter sammenføyning får arealformål LNF spredt fritid (LSF). 
Arealet ligger tett på fulldyrket mark og seterbebyggelse. Det er imidlertid vurdert i denne 
behandlingen, og det er ikke andre forhold som taler mot at det kan legges som arealkategori LNF 
spredt fritid (LSF). 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Lars Berg, hjemmelshaver av 138/1, søker om tillatelse til å fradele et areal på ca. 640 m2 fra 
eiendommen, som skal være tilleggsareal til gbnr. 138/61. Det framkommer av søknaden at arealet 
skal benyttes til utvidelse av eiendommen der fritidsboligen står.  
 



Omsøkt areal er den beste løsningen for avgiver og mottaker av arealet, samlet sett. Dette er mest 
hensiktsmessig for parkeringsareal, og for rehabilitering av eksisterende bebyggelse som er plassert 
i utkanten av tomten. Ifølge søker, eier av landbrukseiendommen, er det ikke særlig egnet for 
oppdyrking.  
 
Naboer:  
Naboer og berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-
3. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale 
seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 
 
Det er ikke aktuelle naboer og berørte partsinteresser som er nødvendig å varsle i dette tilfellet. 
Berørt nabo er vedkommende som har avtalt å motta arealet.  
 
Høring hos statlige og regionale myndigheter: 
Saken sendes Statsforvalteren i Innlandet til uttalelse, i samråd med det lokale landbrukskontoret. 
 

 
 
 
Matrikkelinformasjon om eiendommen: 
Gbnr. 138/61 er tidligere koordinatfestet, og grensene er klare. Eiendommen har et areal på 505 m2, 
og er bebygd med fritidsbolig med bruksareal på 57 m2 og uthus med et bruksareal på 8 m2. 
 
Plangrunnlaget  
Eiendommen gbnr. 138/1 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. 

 
 



Eiendommen 138/61 har arealformål LNF spredt fritid (LSF). I forbindelse med kommuneplanens 
arealdel ble en rekke eiendommer utredet om de skulle inngå i dette formålet. De er 
konsekvensutredet innen bl.a. teknisk infrastruktur, naturmangfold, kulturminner/kulturmiljø, 
vassdrag og risiko og sårbarhet. 
 
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  
 
Matrikkelloven (ML):  
Det er søkt om fradeling av tilleggsareal til en allerede eksisterende og bebygd eiendom. En slik 
prosess kan enten gjennomføres som fradeling av tilleggsareal, opprettelse av egen matrikkelenhet, 
overskjøting for deretter sammenslåing med 138/65. Eller som arealoverføring hvor arealet 
overføres direkte mellom eiendommene når dokumentasjonen etter Matrikkelforskriftens § 33 
foreligger.  
 
Før fradeling av areal/arealoverføring kan matrikkelføres skal det iht ML §§ 6 og 15 gjennomføres 
oppmålingsforretning.  
 
Avtale om grense er et privatrettslig anliggende og gjeldende plan har ikke inngripen i gjeldende 
eiendomsforhold. Avtalen om eiendomsgrensen som oppmålingsforretningen skal ivareta, trenger 
ikke være sammenfallende med formålsgrenser i plan, men det fremgår av ML §§15 og 33 at før 
arealoverføring kan gjennomføres skal det foreligge tillatelse etter plan og bygningslovens § 20-2. 
Den som utfører oppmålingsforretningen skal i tillegg ivareta interessene til alle parter, og i det 
ligger det at dersom det foreligger heftelser eller urådigheter på avgivereiendommen 138/1, som er 
til hinder for gjennomføring av oppmålingsforretningen, må dette avklares før samtykke til fradeling 
kan gis.  
 
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.» 

Dersom fradeling gjelder dyrka eller dyrkbar jord kan det ikke samtykkes til deling uten forutgående 
samtykke til omdisponering etter jordloven §9. Loven sier bl.a. at «Dyrka jord må ikkje brukast til 
føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje 
vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. 
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva 
finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende 
planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, 
kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om 
arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar.» 



 
 
 
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).  
 
 
 
Behandling:  
Dersom øvrige krav iht ML og i PBL ellers ikke er oppfylt for arealoverføringen, 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.  
 

 Omsøkt tilleggsareal 
 
 
Behandling etter Matrikkelloven (ML):  
Heftelser eller urådigheter.  
På eiendommen er det tinglyst flere rettigheter og heftelser, men utfra heftelsenes innhold berører 
ingen det omsøkte arealet som ønskes fradelt. Det anses uproblematisk for hjemmelshaver å 



innhente samtykke fra rettighetshaverne til å slette heftelsene i tilleggsarealet, eller samtykke til 
arealoverføringen i forbindelse med oppmålingsforretningen. Kommunedirektøren er ikke kjent 
med at det foreligger andre forhold på eiendommen som kan være til hinder for gjennomføringen. 
 
Behandling etter plan og bygningsloven (PBL): 
Pbl § 26-1 sier at endring av eksisterende eiendomsgrenser ikke må gjøres på en slik måte at det 
oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Endringen må heller 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.  
 
Eiendommen 138/61 er allerede bebygd, og har en størrelse på 505,5 m², arealoverføringen 
medfører derfor ikke at avgivereiendom eller mottakereiendom blir uegnet til bebyggelse i tråd med 
plan. Eiendommens størrelse etter arealoverføringen/tilleggsarealet vil være ca 1145 m2. 
Eiendommen ligger i et område med 5 andre spredte fritidseiendommer LSF. I umiddelbar nærhet 
og langs samme avkjøring fra Musdalsætervegen, har disse eiendommene en størrelse 2495 m2, 
1537m2, 1818m2, 2269m2, 1015m2 og 1045 m2, og eiendommens 138/61 sin størrelse etter en 
eventuell utvidelse, vil ikke avvike fra standarden og omgivelsene i området.  
 
Plasseringen av eksisterende bebyggelse på eiendommen gjør at en utvidelse av tomtearealet 
hovedsakelig mot vest er et godt alternativ for å kunne utnytte eiendommen i tråd med 
planbestemmelsene i området, og kunne tilrettelegge for parkering på egen eiendom. Samtidig er 
arealet i søknaden tilrettelagt slik at det er fremkommelig for fri ferdsel på alle kanter av 
eiendommen, og arealet er ikke i veien for en evt. utvidelse/vedlikehold av veg inn til området. 
 
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 som 
arealoverføres skal ikke bebygges, men fungere som et tilleggsareal til eksisterende enhet. 
Tilfredsstillende vannforsyning og avløp vurderes å være tilfredsstillende ivaretatt når eiendommen 
opprinnelig ble fradelt og bebygd.  
Pbl § 27-4.Atkomst skal sikre at eiendommer til bebyggelse skal være sikret lovlig atkomst som er 
åpen for alminnelig ferdsel. Eiendommen har adkomst via Musdalsætervegen som er offentlig veg 
åpen for allmennheten. Adkomst til eiendommen er gitt, og tilleggsarealet medfører ingen økt bruk 
eller utvidelse av 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 ikke registrert fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 
miljøforhold. 
 
 
Kommunedirektøren mener at øvrige forhold i PBL, ML er oppfylt, slik at arealoverføringen kan 
gjennomføres dersom dispensasjon innvilges. 
 
Informasjon fra Statsforvalteren i Innlandet:  
Søknaden om arealoverføring av et mindre areal til en eksisterende bebygd boligeiendom, hvor 
selve arealoverføringen ikke medfører endring i arealformål er usikkert om betinger dispensasjon 
eller ikke.  
 
Fylkesmannen i innlandet utarbeidet et nytt rundskriv om dispensasjonssaker etter plan- og 
bygningsloven datert oktober 2020 med følgende informasjon: Det beror på en tolkning av aktuelle 
lov-/forskriftsbestemmelser og/eller plan-grunnlaget hvorvidt et tiltak er avhengig av dispensasjon. 



Unntaksvis kan det oppstå tvil om en søknad betinger dispensasjon eller ikke. Som et eksempel kan 
nevnes søknad om fradeling av parsell i LNFR-område. Har søkeren opplyst at han ønsker å bebygge 
parsellen med hytte eller bolig (som ikke er nødvendig for landbruksdriften), vil dispensasjon være 
nødvendig. Fremgår ingen nærmere opplysninger om dette, må kommunen vurdere hva parsellen 
objektivt sett fremstår som egnet til. Dersom fradelingen utelukkende har til hensikt å formalisere de 
eksisterende eiendoms-forholdene, vil den ikke kunne avslås med hjemmel i pbl. § 11-6 annet ledd. 
 
Vurdering, fradeling etter Jordlov (JL)  
Hele arealet som søkes fradelt er i AR5 klassifisert som dyrkbar jord. Det er derfor nødvendig å 
behandle saken også ift. omdisponering.  
 
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 tilleggsareal på 640 kvm til ei hytte. Delinga berører ikke selve drifta på 
garden eller noen av de aktive driftsmidler, foruten at skogteigen på Musdalseter blir redusert. En 
ser ikke at dette momentet framstår med særlig betydning for saken. 
 
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.  
Arealet som søkes fradelt vil utvide hyttetomta innover mot et sammenhengende skogområde som 
også er dyrkbar jord og kan gi begrensninger for ei god arrondering ved en evt. framtidig 
oppdyrking. På andre siden av tomta er det inneklemte arealer mellom veg og grenselinjer som ikke 
i samme grad har utnyttingspotensiale som dyrkamark. Den driftsmessige løsninger anses derfor i 
utgangspunktet ikke å være god. Kommunedirektøren har bedt søker om en vurdering av 
alternative løsninger. I en e-post til kommunen den 05. mai 2021 skriver søker at alternative 
løsninger er vurdert. De vil innebære andre landbruksrelaterte ulemper, som at det går drenering 
fra dyrkamark/myr på naboeiendommen gbnr 135/11 over arealet øst for hytta. Sør for hytta er det 
til en viss grad snu- og oppstillingsplass for landbruksmaskiner. Ei fradeling i denne retningen vil 
også medføre at fritidsbruken vil komme nærmere seterbebyggelsen på Berg gbnr 138/1. Den 
driftsmessige løsningen ved andre alternativer vurderes derfor ikke som bedre. 
 
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 



I dette tilfellet ligger hytta der allerede og en kan ikke si at fradelingen vil gi særlige merulemper i 
forhold til dagens situasjon. 
 
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 er dyrkbar jord og del av et sammenhengende større område. En 
fradeling vil dermed være i strid med arealressursvernet. Kommunedirektøren mener det er 
tvilsomt om det foreligger særlege høve som tilsier at jordbruksinteressene bør vike.  
Om det vil være en reell begrensning for framtidig nydyrking vil bero på både arronderingsforhold 
og arealtilgang generelt. Hytta og tilleggsarealet ligger i dette tilfellet i hjørnet av en stor skogteig og 
det er rikelig areal for nydyrking. En ser derfor ikke at avgangen av dyrkbar jord i vesentlig grad 
bidrar til å svekke arealressursgrunnlaget på eiendommen eller grunnlaget for framtidig utvikling.  
 
Helhetsvurdering etter jordloven: 
Kommunedirektøren mener på generell basis at en skal være tilbakeholden med å fradele så store 
tilleggsarealer til fritidseiendommer som i denne saken. Her ønsker en å oppnå ei tomt på over 1,1 
daa som er større enn det som trolig er nødvendig for ei alminnelig hytte i LNF-områdene. Dersom 
arealbehovet er knyttet til ønske om å bygge et større areal enn det som tillates iht. 
utnyttelsesgrad, kan en heller enn å fradele tilleggsareal vurdere å dispensere fra 
byggebestemmelsen om utnyttelsesgrad i kommuneplanens arealdel. Særlig når det er dyrkbar jord 
som berøres framstår dette som aktuelt. 
 
Jordvernet står sterkt i forvaltningen av landbruksarealene og en ønsker å begrense omdisponering 
også av dyrkbar jord. Ved innføring av forbud mot nydyrking av myr ble samtidig den samlede 
reserven av dyrkbar jord kraftig redusert i Øyer. Også omdisponering av dyrkbar jord skal 
rapporteres i Kostra og en har i Øyer i enkelte år ligget høyt på innrapportering av omdisponering av 
dyrka og dyrkbar jord.  
 
Kommunedirektøren vil derfor under tvil innstille på at omdisponering og deling tillates slik som 
omsøkt. 
 

Forhold av betydning for om dispensasjon kan gis:  
 
Landbruksfaglig uttalelse til dispensasjon: 

Det søkes fradelt et areal på 640 m2 fra landbrukseiendommen g/bnr 138/1 i Øyer slik at dette kan 
selges som tilleggsareal til fritidseiendommen g/bnr 138/61. Arealet er i AR5 klassifisert som 
skogsmark av lav bonitet. Hele arealet som søkes fradelt er imidlertid registrert som dyrkbar jord, 
dvs. areal som egner seg for oppdyrking til fulldyrka jord.  
 
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. Ut fra søknaden ser en at den aktuelle fritidseiendommen g/bnr 138/61 har 
liten tomt, mindre enn hva som er vanlig i dette området og trolig mindre enn det en ellers 
oppfatter som alminnelig tomtestørrelse for fritidseiendommer.  Det er likevel rimelig at en 



fritidseiendom i skog-/fjellområder har vesentlig mindre arealbehov enn f.eks en enebolig som skal 
fylle flere funksjoner og gjennom hele året. 
 
Ved fradelinger fra landbrukseiendommer er det særlig arealressurs- og jordvernet som må 
vurderes nøye. I dette tilfellet er det lavproduktiv skogsmark som søkes fradelt, konsekvensene for 
framtidig skogproduksjon anses som begrenset. Dette ligger imidlertid i et seterområde med dyr på 
utmarksbeite og alle slike fradelinger vil i sum redusere beiteressursene i området. Dette momentet 
alene taler likevel ikke sterkt for at dispensasjon bør frarås. 
 
Jordvernet har fått større fokus i arealpolitikken de senere år, dette synes bl.a. ved at de nasjonale 
jordvernmålene i flere omganger er innskjerpet. Det er sterkt fokus på jordvern i kommuneplanens 
arealdel, i reguleringsplanprosesser, i aktuelle temaplaner som Landbruksplan for Lillehammer-
regionen og i FNs bærekraftsmål. Jordvern har også kommet inn som eget vurderingskriterium i 
plan- og bygningslovens dispensasjonsbestemmelse i § 19-2. Landbrukskontoret mener derfor det 
er uheldig å fradele dyrkbar jord til utvidelse av slike fritidseiendommer. Så er det slik at i denne 
saken vil enhver utvidelse utfordre jordvernet da det er dyrkbar jord på alle kanter av tomta. En bør 
derfor vurdere ulike alternativer slik at en evt. fradeling vil få minst negativ konsekvens for 
landbruket. Det opplyses i søknaden at dette arealet som søkes fradelt er et unyttbart område som 
tidligere var bebygd med stall. Ut fra flyfotografier ser det ut til at stallen var plassert på motsatt 
side av dagens bebyggelse, mellom dagens hytte og setervegen som går forbi. Hvorvidt arealet er 
unyttbart vil bero på hvilke tiltak som er aktuelle på arealet. Det er ikke forhold som synes på flyfoto 
eller andre kartlag som indikerer at arealet ikke kan dyrkes opp. Det er et sammenhengende areal 
som kan oppdyrkes på denne eiendommen. En framtidig oppdyrking ville være naturlig å etablere 
inntil eksisterende dyrkamark på landbrukseiendommen g/bnr 135/11. Ut fra arronderingsmessige 
hensyn vil det derfor være uheldig å utvide fritidsbebyggelsen i denne retningen. Det bør vurderes 
om arealet som søkes fradelt kan reduseres eller om det er muligheter for utvidelse i motsatt 
retning, samtidig som arealbehovet blir dekket på en tilfredsstillende måte.  
 
En må vurdere hvordan omsøkte fradeling påvirker kulturlandskapet i området. Det vurderes slik at 
kulturlandskapet ikke blir særlig forringet av en fradeling men at det heller ikke er positivt for seter-
/kulturlandskapet at etablerte fritidseiendommer utvides. En legger til grunn at med utvidede 
tomter vil også aktiviteten øke med påfølgende tilrettelegginger for fritidsbruk.  
 
Med hensyn til eventuelle drifts- og miljømessige ulemper for landbruket er det i utgangspunktet 
uheldig med fritt omsettelig bolig-/fritidseiendommer 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 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. Dette momentet er ikke særlig fremtredende. 
 
 

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  
Det er ikke hensyn knyttet til samfunnssikkerhet og vassdrag å hensynta i denne saken. 

Høringsuttalelser, jf. pbl. 19-1.  

Statsforvalteren i Innlandet 

Statsforvalteren hadde ikke konkrete innspill til løsning i saken ut over alternativene som er vurdert 
i saksutredningen. Statsforvalteren kan ikke se at nasjonale eller regionale føringer innenfor våre 
fagområder blir berørt i vesentlig grad, og vil ikke motsette oss at det gis dispensasjon i saken. 
 
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.  
 
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse 
kan ikke bli 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.  
 
Arealet som skal tillegges er lite, og oppfyller disse kriteriene, men vil etter sammenføyning føre til 
at eiendommen kommer noe nærmere seterløkka ved siden av. Eiendommen som skal motta 
arealet ligger i et område med 36 etablerte hytteeiendommer. Musdalsæter hyttegrend med 192 
tomter grenser mot seterområdet i nordøst. Hyttene har adkomst via den private 
Musdalsætervegen. Denne i tillegg til de interne vegene i hyttefeltet er vinterbrøytet. Det er lagt 
strøm, vann -og avløp til området i forbindelse med Musdalssæter hyttegrend. 
 
Et vurderingstema er hvordan omsøkte fradeling påvirker kulturlandskapet i området. Bebyggelsen 
ligger nokså tett opp mot oppdyrket seterløkke, og relativt godt synlig i landskapet. Det skal tas 
spesielle hensyn til friluftsliv i området. Dette vil ikke påvirkes av en liten utvidelse av 
hytteeiendommen. Det vurderes videre at kulturlandskapet ikke blir særlig forringet av en fradeling 
men at det heller ikke er positivt for seter-/kulturlandskapet at etablerte fritidseiendommer utvides. 
Dette utgjør ikke i seg selv grunn for avslag. 



 
Eiendommen ligger i nærheten av seterområdet. Overføringen av areal vil føre til noe økt nærhet til 
seterløkka. Ved fradelinger fra landbrukseiendommer er det særlig arealressurs- og jordvernet som 
må vurderes nøye. I dette tilfellet er det lavproduktiv skogsmark som søkes fradelt, konsekvensene 
for framtidig skogproduksjon anses som begrenset. Dette ligger imidlertid i et seterområde med dyr 
på utmarksbeite og alle slike fradelinger vil i sum redusere beiteressursene i området. Dette 
momentet alene taler likevel ikke sterkt for at dispensasjon bør frarås. 
Landbrukskontoret mener det er uheldig å fradele dyrkbar jord til utvidelse av slike 
fritidseiendommer. Så er det slik at i denne saken vil enhver utvidelse utfordre jordvernet da det er 
dyrkbar jord på alle kanter av tomta. 
 
Jordvernet står sterkt i forvaltningen av landbruksarealene og en ønsker å begrense omdisponering 
også av dyrkbar jord. Hytta og tilleggsarealet ligger i dette tilfellet i hjørnet av en stor skogteig og 
det er rikelig areal for nydyrking. En ser derfor ikke at avgangen av dyrkbar jord i vesentlig grad 
bidrar til å svekke arealressursgrunnlaget på eiendommen eller grunnlaget for framtidig utvikling.  

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 ikke forhold knyttet til samfunnssikkerhet som blir utfordret ved en utvidelse. 
Utvidelser vil kunne medføre noe økt bruk, men vil i liten grad påvirke forurensing eller klima. 
 
Fordelene må være klart større enn ulempene   
Det siktes her til den interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi dispensasjon må 
vurderes opp mot ulempene.   
 
I vurderingen om dispensasjon kan gis er bl.a. konsekvenser for jordvern iht. § 19-2. Ulemper ved 
fradelingen er i hovedsak knyttet til landbrukshensyn/jordvern. Ofte trekkes det fram som en 
ulempe at en utvidelse av tomt vil føre til økt bruk av eiendommen. Dette kan ikke sies å være til 
stede i denne saken med særlig tyngde. Det pekes videre på at det er uheldig å fradele dyrkbar jord 
til utvidelse av slike fritidseiendommer. Så er det slik at i denne saken vil enhver utvidelse utfordre 
jordvernet da det er dyrkbar jord på alle kanter av tomta.  

Det søkes om fradeling av tilleggsareal på 640 m2 til ei hytte. Delinga berører ikke selve drifta på 
garden eller noen av de aktive driftsmidler, foruten at skogteigen på Musdalseter blir redusert. En 
ser ikke at dette momentet framstår med særlig betydning for saken. 

Arealet som søkes fradelt vil utvide hyttetomta innover mot et sammenhengende skogområde som 
også er dyrkbar jord og kan gi begrensninger for ei god arrondering ved en evt. framtidig 
oppdyrking. Alternative løsninger er vurdert. De vil innebære andre landbruksrelaterte ulemper, 
som at det går drenering fra dyrkamark/myr på naboeiendommen gbnr 135/11 over arealet øst for 
hytta. Sør for hytta er det til en viss grad snu- og oppstillingsplass for landbruksmaskiner. Fradeling i 
denne retningen vil også medføre at fritidsbruken vil komme nærmere seterbebyggelsen på Berg 
gbnr. 138/1. Den driftsmessige løsningen ved andre alternativer vurderes derfor ikke som bedre.  

Det bemerkes fra søkers side at det omsøkte areal er relativt lite, og består i dag av lite produktiv 
skog/kratt.  Fradeling vil etter søkers syn ikke sette noen begrensninger eller ha betydning for 
den videre jordbruksdrift for eiendommen.  

Ulemper ellers ved omsøkt fradeling er etter kommunedirektørens vurdering små. Det er imidlertid 
ikke tilstrekkelig utelukkende for å innvilge en dispensasjonssøknad at ulempene eventuelt er 
beskjedne, jf. blant annet avgjørelse av sivilombudsmannen SOM-2015-3269.  



 
Det må påvises relevante, klare og positive fordeler som er klart større enn ulempene 
dispensasjonen medfører. En søknad om dispensasjon vil nærmest uten unntak være begrunnet i 
grunneier/søkers ønsker for egen eiendom. Ønskede tiltak legger til rette for en fornuftig bruk for 
også framtidige eiere, ikke bare nåværende. I tillegg vil det være en fordel at det skjer en 
formalisering av eksisterende bruk.  
Innkjøringen er på den siden de ønsker areal tillagt. Videre at det legges til rette for fornuftig bruk 
av egen tomt, til parkering mv., når den allerede er besluttet lagt til formål LSF. De aller fleste 
sammenlignbare eiendommer i nærheten er vesentlig større. Uansett vil maksimal tillatt utnyttelse 
ikke endres ved at tomta mottar tilleggsarealet.  
 
I tillegg sier tidl. fylkesmannen i sitt rundskriv at selv om det ikke er sagt direkte i lov eller 
forarbeider bør en kunne se hen til tiltakets størrelse i dispensasjonsvurderingen, og kunne være 
mindre streng ved mindre tiltak som utløser små konsekvenser i en overordnet plan. Omsøkt areal 
er ikke stort og vil ikke kunne gi de store ulempene. Det skal også nevnes at formålsgrensene i 
overordnede planer følger usikre eiendomsgrenser, selv om eiendomsgrensene er klare for omtalte 
fritidseiendom. 
 
I utgangspunktet skal ikke kommunen legge vekt på tiltakshavers personlige behov. Etter gjeldende 
rett kan likevel tiltakshaver påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle areal- og 
ressursdisponeringsbehov, og ønsket om å utnytte sin eiendom på en bestemt måte vil etter 
kommunedirektørens mening kunne vektlegges som relevant til en viss utstrekning. Plasseringen av 
eksisterende bebyggelse på eiendommen gjør at en utvidelse av tomtearealet hovedsakelig mot 
vest er et godt alternativ for å kunne utnytte eiendommen i tråd med planbestemmelsene i 
området, og kunne tilrettelegge for parkering på egen eiendom. Samtidig er arealet i søknaden 
tilrettelagt slik at det er fremkommelig for fri ferdsel på alle kanter av eiendommen, og arealet er 
ikke i veien for en evt. utvidelse/vedlikehold av veg inn til området. 
 
Eiendommen er allerede bebygd og har en størrelse på 505,5 m2, etter arealoverføringen vil den 
være ca. 1145 m2. I området ligger fem andre spredte fritidseiendommer LSF på 2495 m2, 1537m2, 
1818m2, 2269m2, 1015m2 og 1045 m2, og eiendommens 138/61 sin størrelse etter en eventuell 
utvidelse, vil være godt tilpasset standarden og omgivelsene i området. 
 
Konklusjon: Fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene. 
 
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 føre til 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. I saker av denne typen vil det som regel være ulikheter som gjør at det er mulig å håndtere 
senere saker uten fare for uheldig presedens. 
 
 
Vurdering: Omdisponering til LSF på omsøkt tilleggsareal 
Dersom dispensasjon gis for omsøkt tiltak er det KD sin vurdering at det er en fordel om hele 
eiendommen etter sammenføyning får arealkategori LSF. 



Mange av eiendommene i området ble lagt til LNF spredt fritid-kategorien, da de oppfylte kriteriene 
i konsekvensutredningen. Denne eiendommen ble underlagt samme vurdering. På grunn av nærhet 
til dyrka/dyrkbar mark ble den ikke tillagt samme formål før ved politisk behandling av planen. 
Når landbruksmyndigheten i kommunen i denne saken til slutt har kommet til at arealet kan 
fradeles og tillegges fritidseiendommen, mener KD at det ikke er betenkelig at arealet får status som 
LSF. 
 
Gjennom dispensasjonsbehandlingen er det ikke funnet forhold ved omsøkt areal som gjør det 
betenkelig å inkludere tilleggsarealet i ovennevnte arealkategori. Ingen forhold bak arealformålet 
LNF som ikke allerede er drøftet er til hinder for dette. 
 
KD har også konkludert med at dette har klart større fordeler enn ulemper. Det er ikke rimelig å 
anta at det stiller seg annerledes med dette tilleggsarealet enn fritidseiendommen som allerede er 
lagt til LSF. Det er snarere en klar fordel at dagens og framtidige eiere at eiendommen har samme 
arealkategori. Slik blir det enklere å forholde seg til krav om utnyttelse og planbestemmelser. Det vil 
samsvare med grunneieres forståelse og bruk av egen eiendom, og er en fordel for senere spørsmål 
om utnytting av arealet. Maksimal tillatt utnyttelse endres ikke ved at tomta mottar tilleggsarealet.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Forslag til vedtak etter jordloven: 

1. Med hjemmel i jordloven §9, tilhørende bestemmelser, samtykkes det til omdisponering av 
om lag 640 kvm dyrkbar jord fra eiendommen g/bnr 138/1 i Øyer  

2. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til fradeling av 
inntil 640 kvm ubebygd skogmark på g/bnr 138/1 i Øyer slik at dette kan legges til 
fritidseiendommen g/bnr 138/61 som tilleggsareal 

3. 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 tilleggsareal på ca 640 m² iht vedlagt kart.   

Arealet endres til formål LNF spredt fritid. 

Tillatelsen gis for: 
Fradeling av tilleggsareal, på ca. 640 m² fra gnr. 138 bnr. 1, jf. vedlagt kart. 

 

Med følgende vilkår:  



Arealet skal sammenslås med eiendommen gnr. 138 bnr. 61 etter oppmålingsforretning. 
 
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, som beskrevet ovenfor.  

 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Christina Nystuen 
Konstituert Kommunedirektør


