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Sammendrag: 

Arild Wedum søker om å fradele gardstun på ca. 5,1 daa fra sitt gardsbruk, matrikkelført som 

Vedem Nordistuen gnr. 37 bnr. 1, samt å fradele setertun på ca. 1,45 daa fra setra på Vedemsætra, 

begge i Øyer kommune.  

Fradeling av gardstunet nede i bygda kan gi noen miljø- og driftsmessige ulemper, men ikke større 

enn at det er akseptabelt. En fradeling av seterbebyggelsen reiser prinsipielle spørsmål om det skal 

tillates fradeling av seterbebyggelse til frittliggende hytte, da det vil være den første fradelingen i 

denne setergrenda. Bebyggelsen ligger også så tett inntil dyrka mark, at det er betenkelig. Likevel 

har rådmannen kommet til, under tvil, at en fradeling kan tillates, da det er snakk om 

bruksrasjonalisering. 

 

Plan- og bygningsfaglig vurdering tilsier heller ingen sterke hensyn for å avslå søknaden. 

Rådmannen tilråder derfor imøtekommelse av søknaden. 



 

Søknad og begrunnelse 

Arild Wedum søker om fradeling av gardstunet og setertun fra garden 37/1 i Øyer kommune.  Jorda 

og skogen skal selges til Johan Wedum, innehaver av 36/5 i Øyer kommune. Jorda brukes i dag av 

Johan Wedum. Han søker samtidig om dispensasjon for å kunne fradele og beholde areal med 

boligbebyggelsen på bruket, samt fradele setertun med omdisponering til fritidsbebyggelse.  

 

Landbrukskontoret var på befaring 13. juni 2016. Ved befaring rundt tunet ble grensene noe justert, 

ut fra hvordan søker hadde tenkt. Grensa vil i store trekk følge markslagsgrensa, med mindre 

justeringer. Dette gir et fradelt areal på ca 4,8 daa. 0,8 daa er fulldyrka, og brukes i dag som 

plen/tun av Arild Wedum. På setra var det søkt om fradeling av 1,45 daa. Under befaringen ble det 

enighet om at dette kunne reduseres til 1,1 daa. 

 

Søknaden omhandler: 

1) Fradeling av ny grunneiendom på ca. 4,8 daa fra gardsbruket gbnr. 37/1 med påstående 

bygninger og omgjøring til boligeiendom.  

2) Fradeling av ny grunneiendom på ca. 1,1 daa på setra gbnr. 37/1 med to påstående 

bygninger og omgjøring av dette til fritidseiendom. 

 

Samlet består gårdsbruket av: 

 
 

1) Gbnr. 37/1 – Består av tre teiger. Klassifisert bl.a. som bebyggelse, innmark, produktiv skog 

og uproduktiv skogsmark, myr og jorddekt fastmark. 

Totalt areal er 462,8 daa.  

2) Gbnr. 37/15 (Holmen) – en teig med areal 13,4 daa. Ca. 11,6 daa fulldyrka jord 

 

3) Sameieandel (65/1000) i gbnr. 162/1. 

 

Samlet areal er 476,2 daa, ca. 41 daa dyrka mark. Eiendommens seter, gbnr. 37/1, på Vedemsætra 

utgjør ca. 20,8 daa hvorav ca. 19,3 daa dyrka mark. 

Søker har også andel i sameiet gbnr 162/1, som er knyttet til gbnr. 37/1 og vil følge denne 

eiendommen etter fradeling av de nye parsellene.  



Ved imøtekommelse av søknad om dispensasjon forutsettes all bebyggelse å endre status fra 

landbruksmessig bebyggelse til bygninger med status bolig og fritidsformål. Rettigheter/plikter i 

forhold til sameie mv. forutsettes avklart i forbindelse med salg og konsesjonsbehandling.  

Søknaden er begrunnet med bruksrasjonalisering, og at jord og skog som tilhører gardsbruket skal 

selges til dagens driver av arealene, Johan Wedum. 

Innledende behandling av søknaden 

Søknaden er forelagt de berørte naboer. Det er videre innhentet høringsuttalelse fra Fylkesmannen 

og Oppland fylkeskommune, som er tatt inn i saken. 

 

Naboer 

De berørte naboer er varslet om søknaden iht. plan- og bygningsloven § 21-3. Det har ikke kommet 

inn merknader til varslingen. 

 

Planstatus  

Eiendommene ligger i kommuneplanens arealdel for 2000-2010, godkjent av Øyer kommunestyre 

den 30.11.2000. De omsøkte arealer ligger innen LNF2-område. 

I de generelle bestemmelsene for LNF-området heter det: 

- Innenfor LNF-området er det ikke tillatt med oppføring av eller vesentlig utvidelse av 

bestående bolig- og fritidsbebyggelse samt ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet 

stedbunden næring før området inngår i reguleringsplan. 

For LNF2 står det: 

- LNF-område med forbud mot spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse. Innen dette 

området skal det spesielt tas hensyn til kulturlandskapet, jord, skog og friluftsliv. Forbud 

mot spredt bebyggelse i denne sonen er også ønskelig for å kunne kontrollere 

utbyggingsmønsteret i kommunen generelt.  

 

Ovennevnte bestemmelser omfatter også fradeling og omdisponering av landbruksareal. Under 

utarbeidelsen av kommuneplanen ble det gitt klare politiske signaler om at bosettingen i 

kommunens utkantområder måtte opprettholdes eller styrkes. Dette framgår også av 

kommunedelplanens arealdel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VURDERING AV SØKNADEN 
 

BEHANDLING ETTER JORDLOVEN 

 

Lovgrunnlag etter jordloven 

 

Jordlovens formål ifølge § 1 er å legge forholdene til rette for at arealressursene skal brukes på en 

måte som er mest gagnlig for samfunnet og for de som har yrket sitt i landbruket. En 

samfunnsgagnlig bruk innebærer at en skal ta hensyn til at ressursene skal disponeres ut fra 

framtidige generasjoners behov.  

 

I følge jordloven § 9 kan ikke dyrka jord brukes til andre formål enn jordbruksproduksjon uten 

dispensasjon, jf. første og andre ledd i paragrafen: «Dyrka jord må ikke brukast til formål 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 godkjente 

planer etter plan- og bygningslova, drifts- og 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 løysinger.» 

 

Det følger av jordloven § 12 første ledd at deling av eiendom som er i bruk eller kan brukes til 

jordbruk eller skogbruk må godkjennes av departementet. Jordloven § 12 første til tredje ledd sier 

følgende:  

 

“Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av 

departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av 

eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). 

Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige.  

 

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i 

bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast 

utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9. 

 

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette 

for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til 

vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til 

drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn 

dersom dei fell inn under formålet i jordlova.” 

 

 

 



Vurdering etter jordloven 

 

Bakgrunnen for saken er ønske om bruksrasjonalisering. Alt areal med unntak av gardstunet nede i 

bygda og tunet rundt seterhuset skal overføres annen eier av landbrukseiendom. Således er det 

gardstunet og setertunet som skal fradeles resten av eiendommen. Bruksrasjonalisering er et 

tungtveiende argument for deling. Hvordan det best legges til rette for en tjenlig og variert 

bruksstruktur kan diskuteres. 37/1 har 46 daa fulldyrka mark, og er med det et gardsbruk som 

egner seg som tilleggsjord. Dette vil da styrke gardsbruket som får arealet tillagt. 

  

Gardstunet ligger i ei grend med aktivt landbruk. Det er noe spredt bosetting i tillegg. Ved at 

gardstunet blir delt fra og omgjort til bolig, vil det ble ytterligere en fritt omsettelig boligeiendom 

inne i det aktive landbruksområdet. Det vil måtte påregnes påvirkninger som lukt, støv, støy og 

insekter fra landbruket omkring. Dette utgjør en mulighet for konflikt mellom landbruket og eiere 

av boligeiendommer. Siden det allerede ligger noen hus rundt omkring i dag, vil ikke ulempene bli 

veldig mye større. Det er også sånn at huset som skal fradeles allerede ligger der. Det er ikke snakk 

om å oppføre nytt hus. 

 

Også seterhuset ligger i ei grend med aktivt landbruk, og ingen fritidseiendommer. Seterhuset ligger 

også med dyrka mark tett inntil på flere sider, og det er tett til flere naboeiendommer med dyrka 

mark. Også her må det påregnes drifts- og miljømessige ulemper, og i større grad enn ved 

gardstunet. På setraløkka har Arild Wedum seterhus med dyrka mark tett inntil på flere sider. Det 

er ikke fjøs på setereiendommen. Det står på naboeiendommen, tett inntil Wedums eiendom. 

Forklaringen er at tidligere generasjoner hadde felles fjøs, som står hos Johan Vedum. 

 

Det er ikke fritidseiendommer på Vedemsætra i dag. Fradeling her reiser dermed et prinsipielt 

spørsmål; skal det tillates fradeling til fritidsformål inne i setergrenda der det ikke er 

fritidseiendommer i dag? Setrene ligger samla i ei klynge, med jorda rundt. Seterhuset ligger ikke 

gunstig til med tanke på fradeling. Det ligger tett inntil dyrka mark, og omgivelsene er dyrka mark 

også på litt lenger avstand. Adkomst er gjennom tunet på setra ovenfor. Det vil være betydelige 

drifts- og miljømessige ulemper knyttet til å få en fritt omsettelig fritidseiendom midt i et aktivt 

jordbruksområde og i dette setermiljøet. Seterhuset ligger der i dag, men om den gjøres fritt 

omsettelig, kan det utgjøre en mulighet for konflikt i fremtiden. Det beste hadde vært om 

seterhuset ble liggende til eiendommen. 

 

Bruksrasjonalisering, der jord- og skogarealene legges til en eiendom i aktiv drift, vil være gunstig i 

forhold til vern av arealressursene. Dersom arealene legges til nærliggende landbrukseiendom vil 

det også være en god driftsmessig løsning. 

 

Fradeling av gardstunet er greit i jordlovssammenheng. De drifts- og miljømessige ulempene vil 

være der, men ikke verre enn at det er akseptabelt. Det er også flere andre boligeiendommer i 

nærheten. Det er fradeling av setertunet som er problematisk. Det vil bli den første 

fritidsbebyggelsen i setergrenda, og den ligger tett inntil dyrka mark. Det eneste som teller for 

fradelingen er at det vil gi en bruksrasjonalisering. På bakgrunn av dette velger rådmannen, under 

sterk tvil, å tilrå at det blir gitt tillatelse til fradeling av gardstun og setertun, slik det fremgår av 



vedlagte kartutsnitt. Det er da en forutsetning av jord- og skogarealene tillegges landbrukseiendom 

i nærheten i drift. 

 

Omdisponering etter jordloven § 9 

Dersom fulldyrka mark skal tas i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, kan ikke samtykke 

til deling gis, uten at det samtidig blir gitt samtykke til omdisponering etter § 9 i jordloven. Det 

dreier seg her om 0,8 daa fulldyrka mark som ligger i overkant av tunet. Arealet inngår i dag som 

plenareal, og ligger også slik til at det ikke ligger inntil annen dyrka mark som den lett kunne vært 

drevet sammen med. Rådmannen har vurdert det slik at det ikke er hensiktsmessig at denne skal 

deles fra tunet, og mener derfor at samtykke til omdisponering kan gis. På setra er det fulldyrka 

mark helt inntil husveggen og trappa. Det er naturlig at det omdisponeres et minimum av dyrka 

mark, slik at det er mulig å gå fram til bebyggelsen. Rådmannen mener at det kan gis samtykke til 

omdisponering av 0,3 daa fulldyrka mark, slik det fremgår av inntegna tomtegrense. Begge 

omdisponeringene gis med bakgrunn i at det er en samfunnsinteresse med bruksrasjonalisering, og 

at dette veier tyngre enn noen små lapper med jord. 

 

 

BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

 

Lovgrunnlag etter plan – og bygningsloven 

Utover jordlovbehandling må fradelingen skje etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m og 

etter dispensasjonsbehandling etter pbl. § 19-1 flg. Sistnevnte der dette er nødvendig ut fra 

gjeldende lov og plangrunnlag. Med bakgrunn i etablering av ny boligeiendom og ny fritidseiendom 

i uregulert LNF-område, er dispensasjonsbehandling nødvendig. Kommunen kan gi varig eller 

midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

Selve fradelingen og etableringen av nye eiendommer, gjennomføres i samsvar med 

matrikkelloven. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 

fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven, skal det legges særlig 

vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen 

av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig 

vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet 

i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 

dispensasjonssøknaden. 

Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak blir lagt fram til behandling i planutvalget, skal 

naboer og berørte partsinteresser i saken varsles og gis anledning til å uttale seg, jfr. pbl. §§ 19-1 og 

21-3.   

 

 

 

 

 



Vedem Nordistuen 

Bygningsmessige forhold og adkomst 

Området der gardsbruket ligger, er regulert til LNF2 i dag, og bygningene benyttes som bolighus. 

Dagens faktiske bruk vil ikke endres som følge av fradeling og omdisponering til boligeiendom. 

Arealet som søkes fradelt er relativt stort, men det framstår som en naturlig omslutning av 

eksisterende bebyggelse, og er i samråd med søkers ønske. Det er fire eksisterende bygg på 

eiendommen. Gardsbruket er etablert i 1933 i følge matrikkelen. 

 

Bygnings- og tomtemessige forhold er ikke vurdert å være til hinder for å imøtekomme en 

dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Bebyggelsen er tilknyttet eksisterende privat vann- og 

avløpsanlegg, og dette skal videreføres. Med dagens trafikkgrunnlag er eksisterende adkomst til 

privat veg tilfredsstillende. Med bakgrunn i at en dispensasjon ikke vil medføre noen endring av 

trafikkgrunnlaget eller avkjøringsfrekvensen, er ikke uttalelse fra vegmyndighet innhentet.  

 

Fradeling av gårdstunet her vil mest sannsynlig gjøre det mer attraktivt å opprettholde bosetting 

her, også i framtida. Det går fram av landbruksmessig vurdering at det ikke er ønskelig med flere 

bolighus i et aktivt landbruksområde med tanke på ulemper med lukt, støv og støy mv. Det er 

imidlertid ikke tale om etablering av flere boenheter, og det ligger allerede bolighus i området. 

Imøtekommelse av dispensasjonen er imidlertid på grunnlag av at det ikke er planlagt flere 

boenheter på eiendommen. 

Bygningsmessig og nødvendig registrering av status i matrikkelen vil endres i ettertid. Dette gjøres 

av Øyer kommune administrativt.  

Det stilles vilkår om at veirett til boligen samt adkomst til øvrig landbruksmessig areal sikres. 

 

Planmessige forhold 

Begge områder ligger i LNF2 i gjeldende kommuneplan. Her er det generelt forbud mot oppføring 

av ny eller vesentlig utvidelse av bestående bebyggelse, særlig som ikke er tilknyttet stedbunden 

næring, før områdene inngår i reguleringsplan eller kommuneplan. 

I utkastet til den nye kommuneplanens arealdel er arealformålet for eiendommene LNF. 

I LNF-områder gjelder et generelt bygge- og deleforbud. Også i konsekvensutredningen i tilknytning 

til utkastet til den nye kommuneplanens arealdel er det uttrykt at i LNF-områdene skal bebyggelsen 

i utgangspunktet være knyttet til stedbunden næring, men for å bidra til å opprettholde folketall og 

bosetting i grendene, vil kommunen se positivt også på søknader som ikke gjelder slik næring. Det 

er ikke andre føringer i forslaget som taler sterkt mot å godta fradeling og boligformål i denne 

saken.  

 

Forhold til naturmangfoldloven, friluftsliv og naturressurser 

De omsøkte fradelinger fører i liten grad til endring av arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk, og 

heller ikke som har betydning i forhold til naturmangfoldloven og friluftsinteressene i de to 

områdene. Gjennomgang av innlandsGis og naturbasekart viser ingen forhold tilknyttet 

naturressurser, naturgrunnlag eller kulturminnevern som motgår eventuell dispensasjon og 

fradeling. Det er heller ikke forhold tilknyttet artsmangfold og vilt som er avdekket.  

  

 



Vedemsætra 

Bygningsmessige forhold og adkomst 

Teigen med setra med gbnr. 37/1 er på ca. 20 daa. Bygningen som er registrert som seterhus/sel i 

matrikkelen, med BRA på 53 m
2
. 

Arild Wedum har seter på Vedumsetra. Dette er ei setergrend med aktivt landbruk, og ingen 

fritidseiendommer. Enkelte av seterhusa blir leid ut. På setra har Arild Wedum ei hytte beliggende 

inne på setereiendommen, med dyrka mark tett inntil på flere sider. Det er ikke fjøs på 

setereiendommen, men det står på naboeiendommen, tett inntil Wedum sin eiendom. 

Landbruk framhever at hytta ikke ligger gunstig til med tanke på fradeling. Den ligger tett inntil 

dyrka mark, og er omkranset av dyrka mark lenger unna. Adkomst er gjennom tunet på setra 

ovenfor. Det vil være betydelige drifts- og miljømessige ulemper knyttet til å få en fritt omsettelig 

fritidseiendom midt i et aktivt jordbruksområde. Hytta ligger der i dag, men om den gjøres fritt 

omsettelig, kan det utgjøre en mulighet for konflikt i fremtiden. Det beste hadde vært om hytta 

hadde blitt liggende til eiendommen. 

Så langt vi har informasjon om er bebyggelsen av enkel standard, dvs. uten innlagt vann, avløp og 

strøm. Det legges til grunn at dette er bygg som er lik annen tilsvarende enkel men velfungerende 

fritidsbebyggelse, som det finnes mye av i kommunen og ellers. 

Adkomsten til setra går over tunet til nabosetra. Dette medfører ikke i seg selv noen hindring for å 

tillate fradeling og bruksendring etter vår vurdering, forutsatt at veirett sikres videreført.   

 

Eiendomsforhold og grenser i kartet 

Det er flere feil i kartet hva gjelder grenser, i forhold til faktiske eiendomsforhold. Kommunen 

bidrar til å rette opp i dette i sammenheng med behandling av saken, i samråd med grunneierne 

det gjelder. Retting av grenser i matrikkelen gjøres administrativt. Det er av samfunnsmessig 

viktighet at formaliserte eiendomsforhold samsvarer med faktisk bruk. 

 

Kulturminnestatus 

Det er SEFRAK-registrerte bygninger i området, men det gjelder ikke bygningen som er søkt fradelt. 

Fradeling og formålsendring til fritidseiendom vil ikke ha betydning for disse forholdene. 

 

Presedens 

Det bemerkes i landbruksfaglig vurdering at særlig fradeling og omdisponering av setertunet reiser 

prinsipielle spørsmål. Her er det ikke fritidseiendommer fra før, og med dette vil man få en fritt 

omsettelig fritidseiendom i et aktivt jordbruksområde. Endring av status vil til en viss grad alltid ha 

presedens også i en større sammenheng.  

 

Det eneste som taler for en fradeling av setra er at det kan bidra til en bruksrasjonalisering. Johan 

Wedum, som skal overta arealene har allerede flere setre, og trenger ikke flere hus å ha ansvaret 

for.  Det er også et spørsmål om bruksrasjonaliseringen vil skje, dersom hytta ikke blir fradelt. 

Motsatt kan et avslag på dette medføre at bruksrasjonalisering vanskeliggjøres. Det taler for å 

tillate fradeling. Samfunnsmessig utvikling og endring og økonomiske konsekvenser av å eie 

bebyggelse som ikke lenger har næringsmessig positiv verdi, tilsier langt på vei at slike ønsker må 

aksepteres. Særlig gjelder dette når det ikke går ut over næringsverdien for øvrig for eier eller 

området ellers. Alternativet er fare for bygningsmessig forfall. 



På grunn av sakens prinsipielle karakter tas den opp til politisk behandling. 

 

Fylkesmannens vurderinger 

 

Kommunen har gjort gode landbruksmessige vurderinger. Det ser ut til at det legges opp til en god 

bruksrasjonalisering og dersom rasjonaliseringen gjennomføres i tråd med dette har vi ingen 

merknader til delingen. 

 

Oppland fylkeskommunes syn på saken 

 

Fylkeskommunen slutter seg til at søknaden bør imøtekommes, da det ellers er fare for at 

bruksrasjonalisering ikke blir gjennomført, dvs. at søker ikke ønsker å gi fra seg jorda når han ikke 

får beholde setra. 

 

Kulturarvenheten har vurdert saken og har ingen merknader. 

 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Etter plan- og bygningsloven: 

1) Samlet vurderes det fra planutvalgets side å være en overvekt av forhold som tilsier at 

søknaden kan imøtekommes. Fordelene ved å styrke næringsgrunnlaget for eksisterende 

aktive bruk, samt å legge til rette for fortsatt bosetting vurderes her å være større enn å 

opprettholde en streng holdning til arealdisponering som ligger i LNF-formålets hensyn.  

Planutvalget imøtekommer søknaden, med hjemmel i plan – og bygningsloven § 19-2. 

 

2) Med hjemmel i pbl. § 19-2 gis det dispensasjon til fradeling fra gårdsbruket Vedem 

Nordistuen etter pbl. § 20-1 pkt. m, av inntil en boligtomt med et areal på inntil 4,8 daa fra 

gbnr. 37/1 med påstående bygninger. På samme grunnlag godkjennes fradeling av rn 

fritidseiendom med et areal på inntil 1,1 daa på setra med gbnr. 37/1 med påstående 

bygning.  

 

3) Det gis tillatelse til omdisponering av bygningsmessig status til henholdsvis boligformål og 

fritidsformål. Arealformål for øvrig forblir LNF. 

 

4) De nye eiendommene kan bebygges i samsvar med bestemmelsene i gjeldende 

kommuneplanens arealdel for bolig og fritidsbebyggelse. 

 

5) Med hjemmel i pbl. § 19-2 settes det følgende vilkår for fradelingen: 

a) Bruksrett til privat vei, Vedumsveien, må sikres fra offentlig vei fv. 361 Midtbygdsvegen 

for den nye eiendommen ved tinglysing. Jfr. pbl. § 27-4. Samt at etablering av ny 

eiendom ikke vil være til hinder for øvrig landbruksmessig adkomst. 

b) Bruksrett til privat setervei må sikres ved tinglysing, jfr. pbl. §27-4.   



Etter jordloven: 

 

6) Med hjemmel i jordloven § 9 samtykkes det til omdisponering av inntil 1,1 daa fulldyrka 

mark på eiendommen gnr/bnr 37/1. Dette fordeles med inntil 0,8 daa ved gardstunet og 

inntil 0,3 daa ved seterbebyggelsen, slik det fremkommer på kartutsnitt, ved at det ligger 

innenfor det som tillates fradelt. 

7) Med hjemmel i jordloven § 12 godkjennes fradeling av gardstun med inntil 4,8 daa og 

setertun med inntil 1,1 daa, slik det fremkommer av kartvedlegg. 

 

8) Det er en forutsetning for fradeling at resterende areal legges til en nærliggende 

landbrukseiendom i drift.  

 

 

 

9)  I følge søknad ønsker søker videreføring av saken i jordskifteretten. Jordskiftesak 

må rekvireres innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Dersom saken skal behandles 

videre av kommunen, må oppmålingsforretning rekvireres i Øyer kommune. 

 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Rådmann Avd.ingeniør 


