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GBNR 16/1 – KLAGE PÅ AVSLAG ETTER SØKNAD OM FRADELING JF. JORDLOVEN § 12 
FRADELING AV AREAL PÅ 12,8 DAA VED MOSETRA 
 
 
Vedlegg: 

1. Saksframlegg fra Plan- og miljøutvalget den 15.02.2022 
2. Klage på vedtak fra Thallaug 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Fullmakt fra grunneier av 20.12.2021  
2. E-post av 20.12.21 - Etterspørsel av begrunnelse for formålet med fradelingen  
3. Svar på e-post fra Advokatfirmaet Thallaug ANS av 20.12 2021  
4. E-post av 13.1.22 - Ny etterspørsel av begrunnelse for formålet med fradelingen  
5. Svar på e-post fra Advokatfirmaet Thallaug ANS av 27.1.2022  

 
 
 
Sammendrag: 
Mosetertoppen Hafjell AS klager på vedtak om avslag på søknad om fradeling av et 12,8 daa 
stort areal ved Mosetra. Området ligger innenfor to reguleringsplaner der hovedarealet er 
avsatt til landbruksformål.  
 
Kommunedirektøren mener det ikke foreligger nye momenter i saken som ivaretar de 
hensynene som jordloven er ment å ivareta. Kommunedirektøren tilrår at Plan- og 
miljøutvalgets vedtak av 15.02.2022 opprettholdes og at saken sendes til Statsforvalteren i 
Innlandet for avgjørelse. 
 
Saksutredning: 
Det ble i Plan – og miljøutvalget den 15.02.2022, sak 7/22 vedtatt å avslå søknad om 
fradeling. Skriftlig klage på vedtaket ble mottatt innen klagefristen jf. Forvaltningsloven §29, 
og kan tas til behandling. Klagen er datert 9.mars, og føres av advokatfirmaet Thallaug.  
 
Mosetertoppen Hafjell AS søkte om fradeling av et 12,8 daa stort areal ved Mosetra på 
g/bnr 16/1. 



 
Rød figur viser areal omsøkt deling 

 
John Steinar Svegården eier og driver gården Svegaarden, g/bnr 16/1 i sørbygda i Øyer. 
Foretaket driver med melk- og kjøttproduksjon. Eiendommen består av 118 daa fulldyrket 
areal og 6 daa innmarksbeite, fordelt på arealer rundt gardstunet, på Mosetra og på Hita i 
Øyer statsallmenning. Eiendommen består videre av 119 daa produktiv skog og 75 daa 
annet areal. Av annet areal inngår blant annet 42 daa med myr ved Moksjølia. 
 
Mosetertoppen Hafjell AS ønsket å erverve dette arealet. I søknaden var det ikke oppgitt 
noe formål for fradelingen. Kommunedirektøren etterspurte formålet med fradelingen i e-
post av 20.12.2021. Tilbakemeldingen var at:  
 
Det aktuelle arealet er dels vegareal, dels skiløype og dels restareal som ligger mellom 
utbyggingsområdet og areal som bortfestes til alpinformål. Alt ligger innenfor 
reguleringsplanen for Mosetertoppen. Arealets størrelse, beliggenhet og arrondering tilsier 
at det ikke har noen verdi som landbruksareal. 
  
Siden tilbakemeldingen ikke viste et formål som ivaretar de landbruksmessige hensyn 
etterspurte kommunedirektøren på nytt formålet med fradelingen i e-post av 13.01.2022. 
Tilbakemeldingen fra søker utover det som var nevnt tidligere var at:  
 
Området kan ikke disponeres til annet formål uten ny vedtatt arealplan eller dispensasjon.  
 
Det ble vedtatt fra Plan – og miljøutvalget den 15.02.22 et avslag på søknad om fradeling, 
da det ikke forelå et formål med søknaden som ivaretar de hensynene som jordloven er 
ment å ivareta, og på bakgrunn av dette var det vanskelig å vurdere de landbruksmessige 
hensyn. 
 



 
Lovgrunnlaget:  
Det følger av jordloven § 12 at «deling av eiendom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk 
eller skogbruk må godkjennes av departementet». Hva som skal vektlegges i 
delingsvurderingen fremgår av § 12 tredje ledd:  
 
«Ved avgjerd om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan 
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova». 
 
 
Vurdering: 
I klagebrev fra Thallaug datert 09.03.22 kommer det ikke fram nye momenter om formålet 
for fradelingen. Det fremlegges at landbrukskontoret og Plan – og miljøutvalget ikke kan 
vise til at landbruket blir skadelidende ved en eventuell deling, og at det derfor bør 
innvilges fradeling.  
 
Klager viser til en endring i jordloven fra 1.juli 2013, og at det ikke er forbud mot deling 
etter denne endringen. Det henvises også til at det ikke lengre er et krav om at det må 
foreligge samfunnsinteresser av stor vekt. Klager framfører argumenter for at en deling ikke 
vil gå utover bruksstrukturen i landbruket, vern av arealressursene eller driftsmessige 
ulemper. 
 
Kommunedirektøren mener det ikke er forhold ved klagen av slik vekt at 
landbruksinteressene bør settes til side. Intensjonen bak LNF- formålet i kommuneplanens 
arealdel er å sikre landbruks, natur – og friluftsinteresser. Når fordeler skal avveies opp mot 
ulemper, er det de offentligrettslige hensyn for allmennheten og ikke den enkeltes fordeler 
det siktes til. 
 
Som vist av saksframlegget den 15.02.2022 er det lagt vekt på den gjeldene arealdelen for 
området. Det er per dags dato ikke vedtatt ny kommunedelplan for Øyer sør som gjelder 
omsøkt areal, og det vil ikke være grunnlag for å vurdere kriteriene for fradeling 
annerledes. Ved å la jordlovens delingsbestemmelser 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 eksempelvis utbyggingsformål. Jordlovens formål må videre sees i 
sammenheng med gjeldene landbrukspolitikk, hvor ett av hovedmålene er å skape robuste 
og ressurssterke bruk.  Utgangspunktet for delingsbestemmelsene skal være at deling 



tillates dersom det ikke går utover de interessene bestemmelsene skal verne om , jf M-
2/2021.  
 
Ved vurdering av søknader om fradeling i pressområder mellom landbruk og andre 
næringsaktører med andre interesser enn landbruk, må det legges særlig vekt på hvordan 
de landbruksmessige hensyn skal ivaretas. Tillatelse til fradeling uten at det foreligger 
særlige behov vil kunne gi en uheldig presedensvirkning, og en dreining mot å lettere kunne 
redusere og avskale ressursgrunnlaget for jordbruksareal i framtiden. For å kunne vurdere 
delingskriteriene etter jordloven §12 vil det følgelig måtte være konkrete formål med 
delingen som må ligge til grunn for vurderingen. Det har her blitt etterspurt i flere 
omganger hva søkers formål med delingen er, men det mangler konkrete svar på dette.  
 
Det følger av jordloven §1 tredje ledd at «Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek 
omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. 
Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern 
om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som 
grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.» 
 
Det er i det aktuelle område viktig at hensynet til vern av arealressurser og arealformål i 
gjeldende reguleringsplaner blir godt ivaretatt. Ressursgrunnlaget for fremtidige drivere vil 
kunne bli redusert om man tillater en slik fradeling. Videre vil fradeling hvor hensikten er at 
arealet skal overføres til et foretak som ikke driver landbruksproduksjon bidra til å 
undergrave arealformålet. Det kan ikke hensyntas at klager ser på dette som uproduktive 
arealer da det er en udokumentert subjektiv vurdering.   
Det framkommer verken av søknaden eller klagen hvilken plan mottaker har for arealet. 
Det vil dermed ikke være grunnlag for å kunne si at dette vil kunne gi en driftsmessig god 
løsning, og heller ikke om det vil medføre drifts – eller miljømessige ulemper for 
landbruket. Uten et formål med hvordan et slikt areal er tenkt brukt, er det vanskelig å 
konkludere med om dette vil kunne gi gode driftsmessige løsninger, eller en tjenlig og 
variert bruksstruktur.  
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren  mener at det ikke er kommet nye momenter i saken som tilsier en 
annen vurdering enn vedtaket fra Plan – og miljøutvalget fra 15.02.2022 . Det er ikke 
grunnlag for å ta klagen til følge. 
 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 



Mosetertoppen Hafjell AS sin klage på avslag om fradeling av et 12,8 daa stort areal på 
g/bnr 16/1 i Øyer tas ikke til følge. Saken oversendes Statsforvalteren i Innlandet for endelig 
avgjørelse. 
 
Åsmund Sandvik Stina Bjurgren Aaseth 
Kommunedirektør 
 
 
 


