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Bakgrunn 

Hans Ivar Vangen søker fradelt 1.340 kvm fra sin landbrukseiendom Jutulstad g/bnr 23/1 i 
Øyer for å selge dette som tilleggsareal til boligeiendommen g/bnr 23/28. Arealet som 
søkes fradelt er i NIBIO/Gardskart klassifisert som bebygd areal samt ca. 300 kvm 
innmarksbeite. 
 
Landbruksnemnda i Øyer godkjente i 1989 fradeling av to boligtomter på det gamle 

plassbruket Jutulstadhaugen. Oppmåling ble derimot ikke fullt ut gjennomført. Intensjonen 

med å fradele to tomter var at de samfunnsmessige interessene best ble ivaretatt på den 

måten, kontra at det ble fradelt kun en boligtomt. Hensynet til effektiv arealbruk var 

grunnlaget for vurderingen. Tidligere eier av landbrukseiendommen valgte imidlertid ikke å 

gjennomføre delingsvedtaket fullt ut, i stedet ble tomt nr. 2 tatt i bruk som en utvidelse av 

tomt nr. 1 og er således ikke lenger aktuell som selvstendig boligtomt 

 

Fakta om eiendommen Jutulstad: 

 
 
Garden Jutulstad ligger i Lisgrenda, det er aktivt sauehold på eiendommen.  
 

Omsøkte fradeling må behandles etter jordlova §§ 9 og 12 (hhv. omdisponerings- og 

delingsbestemmelsen ). Samtidig kreves det en dispensasjonsbehandling etter plan- og 

bygningsloven § 19-2, da omsøkte fradeling medfører fradeling fra LNF til boligformål. Det 



er ikke anledning til å fullføre omsøkte fradeling dersom det blir et negativt vedtak etter ett 

av lovverkene. 

I brev av 16.1.17 vedtok landbrukskontoret i Lillehammer-regionen å tillate omsøkte deling 

og omdisponering etter §§ 9 og 12 i jordlova. For å kunne tillate omsøkte fradeling må det 

også fattes et positivt vedtak etter dispensasjonsbestemmelsene i plan- og bygningsloven.  

Vurdering av fradelingssøknaden etter plan- og bygningsloven § 19-2 om dispensasjon 

Landbruksfaglig vurdering av dispensasjonssøknaden 

Hans Ivar Vangen søker fradelt 1.340 kvm fra sin landbrukseiendom Jutulstad g/bnr 23/1 i 
Øyer for å selge dette som tilleggsareal til boligeiendommen g/bnr 23/28. Arealet som 
søkes fradelt er i Gardskart klassifisert som bebygd areal og ca. 300 kvm innmarksbeite. 
Innmarksbeite regnes i denne sammenheng som dyrka jord og kan ikke fradeles uten også 
at det foreligger samtykke til omdisponering. 
 
Etter landbruksnemnda sin behandling i 1989 er disse arealene allerede godkjent fradelt 
selv om oppmåling ikke fullt ut er gjennomført. Landbruksnemnda sin intensjon var at det 
skulle fradeles to tomter på Jutulstadhaugen og at de samfunnsmessige interessene best 
ble ivaretatt på den måten, kontra at det ble fradelt kun en boligtomt. Hensynet til effektiv 
arealbruk var grunnlaget for vurderingen. Tidligere eier av landbrukseiendommen valgte 
imidlertid ikke å gjennomføre delingsvedtaket fullt ut, i stedet ble tomt nr. 2 tatt i bruk som 
en utvidelse av tomt nr. 1. Det kan sies at dette er et brudd på vilkårene for 
landbruksnemnda sin beslutning og en kan ikke se at dette skulle tale for dispensasjon, 
snarere tvert i mot. På den annen side kan en heller ikke fastslå at det er utelukkende 
fordeler med enda en bolig i dette landbruksområdet. 
 
Uansett er de involverte arealer tatt ut av landbruksdrifta og brukt som bolig- og hageareal. 
Nåværende eiere av landbrukseiendommen og boligeiendommen kan ikke lastes for det 
som har skjedd tidligere. Det synes som hensiktsmessig å rydde opp i grensene rundt 
denne boligeiendommen slik at det arealet som nå faktisk er tatt i bruk også blir eid av de 
som har kjøpt boligeiendommen.  
 
De landbruksmessige interessene blir i liten grad berørt som følge av delingssaken. Det går 
traktorveg på oppsiden av boligeiendommen som gjør skogarealene sørøst for boligen 
tilgjengelig for skogsdrift. Det ville uansett ikke være gunstig å bedrive tømmertransport 
gjennom gardstunet på Jutulstadhaugen.  
 
Landbrukskontoret har ingen videre innvendinger mot at det gis dispensasjon.  
 

Planfaglig vurdering av dispensasjonssøknaden 

Omsøkte areal består i dag av bebygd areal, samt 0,3 daa innmarksbeite. Siden 1990 er 

arealet brukt til veg og hage.  

 



 

 

Arealformål 

I gjeldende kommunedelplan for Øyer sør ligger arealet i LNF2-området. I LNF2-områder 

må alle tiltak som ikke relateres til stedbunden næring behandles som en dispensasjon fra 

LNF-bestemmelsene.   

Dersom kommunen innvilger fradelingssøknaden vil boligtomten 23/28 bli på ca. 3,3 daa. 

Dette blir en stor boligeiendom innenfor LNF2-området, men slik byggene er plassert i dag 

er det ikke særlig aktuelt å anse omsøkte areal som egnet for en tomt nr. 2. Det arealet 

som søkes fradelt er i dag i bruk av familien som ønsker å tilegne seg arealet. En fradeling 

vil formalisere en allerede bruk av arealene. Det er bedre at eksisterende boligeiendom blir 

noe større enn at det legges til rette for at enda en boligeiendom kan opprettes i fremtiden 

på det arealet som var omfattet av landbruksnemdas vedtak i 1989. Å anlegge arealet som 

en eiendom er med på å understøtte prinsippene for LNF-formålet der landbruks-, natur- 

og friluftsformål skal være rådende.  

Veg 

Omsøkte fradeling øker ikke avkjøringsfrekvensen fra boligeiendommen. Teoretisk sett så 

kan en så stor tomt deles i to, men dette vil uansett ikke øke avkjøringsfrekvensen 

betydelig.  

Rettigheter til veg, vann og avløp 
Det vil ikke være noen endring i allerede eksisterende løsning innen veg, vann og avløp for 

23/28. Dersom det er nødvendig å sikre noen rettigheter utenfor egen tomt, så skal dette 

tinglyses. 

Naturmangfold, kulturmilø og –landskap 

Omsøkte areal er opparbeidet veg- og hageareal.  

Regionale myndigheters vurdering av dispensasjonssøknaden 

I brev av 16.11.2016 skriver Fylkesmannen i Oppland at det ikke er ønskelig med ytterligere 

en boligtomt i området. Av den grunn, samt at det arronderingsmessig er kurant for 

skogbruksdrift rundt boligeiendommen, kan det aksepteres at det fradeles et tilleggsareal 

som tilføres 23/28. 

I epost av 2.12.2016 skriver Oppland fylkeskommune at verken regionalenheten eller 

kulturarv har merknader til søknaden. 

 

 

Konklusjon  



Ingen av de berørte regionale myndigheter med interessefelt berørt av søknaden har uttalt 

seg negativt til søknaden. Ut i fra en samlet vurdering har da rådmannen kommet frem til 

at fordelene ved å gi dispensasjon til fradeling vil være klart større enn ulempene. En 

fradeling av omsøkte areal formaliserer en lengre tids bruk, og er ikke til hinder for drift av 

landbrukseiendommen 23/1. At 0,3 daa av omsøkt areal er definert som innmarksbeite er 

ikke avgjørende for driften av landbrukseiendommen. Dispensasjonen undergraver ikke 

kommunedelplanens bestemmelse for LNF2, ei heller lovens formålsbestemmelse. 

Boligeiendommen er allerede godkjent opprettet. Det er bedre at eksisterende 

boligeiendom blir noe større enn at det legges til rette for at enda en boligeiendom kan 

opprettes i fremtiden. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1, bokstav m kan det derfor gis 

dispensasjon til fradeling av 1,34 daa areal fra 23/1 for å legge dette til boligtomt 23/28. 

Det settes som krav at det fradelte arealet sammenføyes med 23/28 umiddelbart. 

 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1, bokstav m, tillates omsøkte 
fradeling av 1,34 daa fra 23/1 som vist i kartet som følger søknaden. 
Dispensasjonssøknaden innvilges.  
 
Det kreves at det fradelte arealet straks sammenføyes med eiendommen 23/28. 
 
Det forutsettes at rett til veg, vann og avløp for 23/28 tinglyses dersom dette er nødvendig. 
 
 
Eli Eriksrud Anita Lerfald Vedum 
Konstituert rådmann 


