
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 21/1662    
 
 
G/BNR 57/1 KVAM - SØKNAD OM FRADELING AV 50 DAA SOM TILLEGGSAREAL TIL 
FJØSTOMTA G/BNR 57/12 BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknadsbegrunnelse fra Frants Eirik Kvam, datert 09.11.2021 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Søknadskjema datert 21.02.2021 
2. Nabovarsel med mottakskvitteringer 
3. Beskrivelse av arealet som søkes fradelt 

 
 
Sammendrag: 
Frants Eirik Kvam søker om fradeling av et areal på ca. 50 daa slik at dette kan selges til Ro 
Eie AS som tilleggsareal til fjøstomta g/bnr 57/12. Han eier 80% av aksjene i dette selskapet. 
Ro Eie AS eier fjøstomta med påstående fjøs samt 100% av aksjene i Ro Driv AS. Dette 
selskapet driver navet i Rompa purkering. 
 
Begrunnelsen for delingssøknaden er at Ro Eie As har behov for mer plass til oppføring av 
gjødsellager, fyringsanlegg mm. Samtidig er det en strategisk posisjonering for på sikt å 
kunne erverve/leie/få utvist nye arealer. Tilgang til egne arealer er viktig for å i større grad 
enn i dag være selvforsynt med grovfôr til navet samt spredeareal. 
 
Kommunedirektøren er delt i sin vurdering. En fradeling vil legge premissene for en 
etterfølgende behandling av konsesjonssøknad fra Ro Eie AS. Saken utfordrer 
konsesjonslovens intensjon om i størst gard å opprettholde et personlig eierskap til 
landbrukseiendommer. Ved å fradele tomter til kraftfôrkrevende produksjoner legger man 
til rette for samarbeid som er i strid med husdyrkonsesjonsloven. På motsatt side er dette 
en omfattende virksomhet med stor verdiskapning og god sysselsettings- og 
bosettingseffekt. Kommunen er tjent med å legge til rette for at denne virksomheten skal 
ha gode og forutsigbare rammevilkår. 
 
Kommunen har behandlet saker om fradeling og konsesjon tidligere som angår denne 
fjøstomta og denne virksomheten. Kommunen har tidligere derfor hatt anledning til å ta 
prinsipielle standpunkt til om en ønsker en næringsutvikling i landbruket som dette. 
Kommunedirektøren er usikker på om man på det tidspunktet man godkjente første 
delingssaken var bevisst på de mer langsiktige konsekvensene. Det framstår likevel som 
innlysende at en slik organisering er sårbar, noe som også var kjent for eier av Kvam når 
denne organiseringen ble valgt.  
 



Det er ikke kommunens ansvar å løse selskapets arealbehov. Likevel mener 
kommunedirektøren at det kan være uheldig og kanskje urimelig å komme med prinsipielle 
standpunkt nå som vil begrense en utvikling for denne virksomheten. Det innstilles derfor 
på at søknad om deling innvilges.  
 
 
Saksutredning: 
Frants Eirik Kvam eier garden Kvam g/bnr 57/1. Han søker fradelt et areal på om lag 50 daa 
slik at dette kan selges som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 57/12 som eies av Ro Eie AS.  
 
Arealet som søkes fradelt består av 7,1 daa dyrkamark, ca. 32 daa produktiv skog og resten 
er annet uproduktivt areal. På arealet står en gjødselkum og et eldre redskapshus. 
 
I brev til kommunen av 09.11.2021 har Kvam begrunnet søknaden og det er primært Ro Eie 
AS og Ro Drift AS sine behov som legges til grunn. I hovedsak er dette som følger: 
 

 Kortsiktig: behov for areal for bygging av nytt lageranlegg for husdyrgjødsel, 
flisfyringsanlegg, flislager, vaskehall mm 

 Langsiktig: posisjonere fjøseiendommen til Ro Eie As som i neste omgang muliggjør 
kjøp/leie av ytterligere arealer. Dette for å bl.a. å øke selvforsyningen av grovfôr og 
bidra til å sikre framtidig spredeareal. 

 
Hele begrunnelsen ligger vedlagt. Kommunedirektøren ser det ikke som nødvendig å gjengi 
hele innholdet, men vil ta inn et aggregat av begrunnelsen og søkers argumentasjon i 
saksvurderingen. Kartutsnitt som viser arealet som søkes fradelt vises under. 
 

 



 
 
Kort historikk: 
Bakteppet er beskrevet i Kvam sitt vedlagte dokument. Tov Kvam, far til Frants Erik, startet 
Rompa Purkering i 1998 som et ledd i å imøtekomme økt krav om 
spesialisering/effektivisering i smågrisproduksjon og nye krav til oppstalling av purker. I 
2006 ble virksomheten skilt ut i et eget juridisk foretak og fjøstomta ble fradelt som egen 
eiendom med g/bnr 57/12.  
 
En purkering er et driftsopplegg der en produsent med en større besetning purker (nav) 
leier ut høydrektige purker til mindre produsenter (satellitter) for smågrisproduksjon. 
Purkene eies av produsenten som er nav, men grisungene eies av satellitten som får dem 
og fôrer dem opp. Når grisungene er avvendt, går purka tilbake til navet for å bli inseminert 
på nytt. Hver deltaker i purkeringen har selvstendig ansvar for økonomien i driften. Derfor 
er en purkering ikke betraktet som samdrift. 
 
Organiseringen med å skille ut purkenav-drifta i et eget AS ble gjort med et ønske om å 
isolere risiko i produksjonsforetaket og at det med et AS ga økonomiske fordeler vs. fortsatt 
å drive i personlig selskap. Ved å flytte svineproduksjonen over i et eget selskap på en egen 
eiendom ga det også muligheter for fortsatt svineproduksjon på Kvam uten å være i konflikt 
med husdyrkonsesjonsregelverket. Dette ble sett i sammenheng med kommende 
generasjonsskifte på Kvam. Per i dag omsetter dette systemet (før konsolidering) for over 
15 MNOK, samt sysselsetter 3 personer i full stilling pluss deltids- og ekstramannskap.   
 
I 2019 søkte Kvam om fradeling av areal for oppføring av ytterligere en driftsbygning i 
tilknytning til fjøstomta. Kommunen innvilget deling og konsesjon til Ro Eie AS i juni 2019 på 
dette tilleggsarealet. 
 
Fakta om de berørte eiendommer: 
 
Kvam 57/1 m.fl: 

 
Det meste av dyrkamarka ligger samlet rundt garden, foruten 17 daa på Aksjøsetra. Der 
ligger også 22 daa innmarksbeite. 1043 daa av den produktive skogen ble tillagt garden ved 
kjøp av Skardsskogen fra Statskog i 2017. 
 
Fjøstomta 57/12: 



 
 
Ro Eie As er morselskap i konsernet og eier fjøstomta og alle aksjene i Ro Driv AS. Frants 
Eirik Kvam er majoritetseier med 80% og Tov Kvam eier 20%. Ro Driv AS står for den aktive 
virksomheten i Rompa Purkering.  
 
Eiendommene ligger i LNF-område. Selv om det er AS som står på eiersiden vil plan- og 
bygningslovens bestemmelser om arealbruken gjelde og sikrer dermed kommunal kontroll 
over virksomheten på eiendommen.  
 
På Kvam er det ikke selvstendig svinehold. Dette begrenses av 
husdyrkonsesjonslovgivningen og at eier av garden Kvam også har eierinteresser i selskapet 
som driver purkenavet. Det er Statsforvalteren som er forvaltningsmyndighet for 
husdyrkonsesjoner. 
 
Lovgrunnlaget: 
Jordlovens § 12 første ledd slår fast at «deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til 
jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet». I § 12 tredje ledd står det at  
«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».  
 
Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene som grunnlag for 
landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere, jf. rundskriv M-1/2013 pkt. 7.2. Formålet 
med jordloven (lovens § 1) er å «leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog 
og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest 
gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.  
 
Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå 
samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og 
driftsmessig gode løysingar.  
 
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». 
 



 
Vurdering: 
Søknaden fra Frants Eirik Kvam berører etter kommunedirektørens syn selve kjernen i 
jordloven: hvordan skal kommunen, ut fra hensynet til en tjenlig bruksstruktur, bosetting, 
arbeid og driftsmessige gode løsninger, forholde seg til at gardsdrifta på Kvam har tilpasset 
seg en industriutvikling i landbruket. Det er et spørsmål om det er vesentlig for saken at det 
allerede er tatt store skritt inn i industrialisering. Kommunen kan nå gi klarsignal for videre 
utvikling, en utflating eller signalisere brems og reversering av utviklinga.   
 
Arealressursvernet: 
Ved deling skal en i hovedsak drøfte virkningen som delinga har for arealbruken og 
avgivereiendommen. Kvam hevder at den virkningen er liten. Kommunedirektøren er til 
dels enig. Sett i lys av at Kvam for få år tilbake kjøpte over 1.000 daa skog blir dette nokså 
ubetydelig. Saken omfatter ikke omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord og arealene skal 
fortsatt nyttes til landbruksformål. 
 
Driftsulemper: 
For garden Kvam utgjør disse arealene nå et område med restarealer som begrenses av 
dyrkamark, veg, boligtomter og fjøstomt. Driftsulempene for Kvam er allerede etablert og 
anses ikke å ville øke vesentlig som følge av delinga. Tvert imot så vil dette bidra til en slags 
opprydding mellom eiendommene Kvam og fjøstomta.  
 
Tjenlig og variert bruksstruktur: 
Arealet som deles fra utgjør over 32 daa skog og 7 daa dyrkamark, noe som i andre 
sammenhenger faktisk kan utgjøre en selvstendig landbrukseiendom. I sum vil fjøstomta bli 
en bebygd landbrukseiendom på 90 daa, under konsesjonsgrensa for bebygd eiendom på 
35 daa jord eller 100 daa totalt. Omsetning av eiendommen vil i framtida ikke kunne 
kontrolleres av konsesjonsmyndigheten (kommunen). Kommunedirektøren mener disse 
momentene klart taler mot deling.  
 
Dersom kommunen går inn for deling ville det faktisk vært en bedre løsning om den nye 
eiendommen ble over 100 daa slik at erverv ville vært konsesjonspliktig. Omsetning av 
aksjer er imidlertid ikke regulert av konsesjonsloven.  
 
Landbruks- og matdepartementet publiserte den 26.05.2021 nytt rundskriv M-2/2021: 
Driveplikt, omdisponering og deling etter jordlova. Det er ett tema som er særlig relevant 
for saken.  
 
Kap. 5.5.3.1, tredje avsnitt: 
«Det skal legges til rette for utvikling av bruk som er tjenlige for samfunnet både nasjonalt 
og lokalt, sett ut fra det området eiendommen ligger. Det kan se ut til at etablering av 
tomter til kraftforkrevende produksjoner som omfattes av husdyrkonsesjonsreglene har økt. 
Slik fradeling legger til rette for økte investeringer og økt produksjon. Fradelingen innebærer 
imidlertid at tomta blir en selvstendig landbruksenhet uten nødvendig grunnlag for 
spredeareal. Fradelingen innebærer videre at arealressursene svekkes på 
landbrukseiendommen tomta deles fra, og den fradelte tomta kan føre til 
arronderingsmessige ulemper for gjenværende eiendom. I praksis har det også vist seg at 



delingen kan legge til rette for samarbeid som kan være i strid med husdyrkonsesjonsloven. 
Fradeling av tomt for å etablere kraftforkrevende produksjoner kan etter dette som 
hovedregel ikke anses som tjenlig bruk sett i lys av nasjonale eller lokale mål, men det må 
foretas en konkret vurdering hvor også de øvrige momentene i jordlovens 
delingsbestemmelse trekkes inn. Se nærmere omtale av husdyrproduksjon ved fradeling av 
tomter etter jordloven i Landbruksdirektoratets rundskriv 2017-8.» 
       
Kvam begrunner søknaden både med kortsiktige og langsiktige behov. De kortsiktige dreier 
seg om konkrete utbyggingsplaner, de langsiktige handler mer om hvordan denne «nye» 
produksjonsenheten skal ha levekår i framtida. Tilgang på grovfôr og spredeareal bringes 
fram som sentralt. Så sier det seg selv at dette ervervet ikke i seg selv kan løse denne 
utfordringen, men det vil være en byggestein i en posisjonering hvis muligheter og mål per i 
dag er uklart.  
 
Kommunen står overfor en relativt ny og ukjent problemstilling som man heller ikke vil se 
rekkevidden fullt ut av i saken. Det dreier seg om at landbruksforetak organisert som AS kan 
gis utviklingsmuligheter som man tidligere kun har gitt foretak med personlig eierskap. 
Kommunedirektøren er usikker hvorvidt det er riktig å la Ro Eie AS få tilgang til ytterligere 
areal, noe som vil medføre at det som i utgangspunktet kun var ei fjøstomt vil bli en mer 
eller mindre fullverdig konsesjonsfri landbrukseiendom som i tillegg eies av et aksjeselskap.  
Saken kan anses prinsipiell av både politiske og faglig karakter.  
 
Ro Eie AS er avhengig av konsesjon for erverv av arealene. Ved å godkjenne fradeling med 
det angitte formålet vil det gi sterke føringer for etterfølgende konsesjonsbehandling. Det 
er derfor nødvendig å foreta drøftelser i delingssaken som egentlig hører hjemme i 
konsesjonsvurderingen.  
 
Fordeler av å gi delingstillatelse: 
 

 Selskapet får areal til å bygge gjødsellager, flisfyringsanlegg mm. Dette har 
betydning for den daglige løpende drift og kan trolig ikke løses innenfor dagens 
tomteavgrensning. 

 Selskapet vil eie en landbrukseiendom i drift og vil være i posisjon for å kjøpe 
tilleggsarealer eller å få utvist allmenningsgrunn til oppdyrking. Det vil bidra til at 
dette kan bli en mer selvstendig enhet og i mindre grad avhengig av leid spredeareal 
og innkjøpt grovfôr. 

 Selvstendighet for selskapet innebærer en mulighet for en framtidig 
eierskapsløsning som ikke binder garden Kvam og Ro Eie AS sammen. Det gir 
muligheter for at flere brukerfamilier (eks. neste generasjon på Kvam) kan ha sitt 
arbeid og sin inntekt fra landbruket.  

 Selvstendighet innebærer også en mulighet for at garden Kvam på sikt kan ha egen 
svineproduksjon uten konsesjon etter husdyrkonsesjonsregelverket.   

 
Ulemper eller usikkerheter som følger av å gi delingstillatelse: 
 

 Kommunen tar et nytt steg for å anerkjenne aksjeselskaper som aktuell eierform i 
landbruket. Det er åpning i konsesjonsloven for at selskaper med begrenset ansvar 



kan eie landbrukseiendommer, men det må framgå at det er en eierform som klart 
«byr på fordeler kontra tradisjonelle eierformer» 

 En konsekvens av fradelingen vil styrke mulighetene for at purkenavet kan løsrives 
helt fra Kvam. Det utfordrer intensjonen med husdyrkonsesjonsregelverket og «kan 
legge til rette for samarbeid som kan være i strid med husdyrkonsesjonsloven». Det 
henvises til rundskriv M-2/2021 kap 5.5.3.1. Det er likevel de involverte foretakene 
som har ansvaret for å overholde konsesjonsreglene 

 Det er usikkert hvilke konsekvenser mht. posisjonering ellers dette kan innebære, 
eksempelvis ved kjøp av tilleggsjord. Likeledes hvorvidt det er tredjepartsinteresser 
som blir berørt; forhold en normalt ikke fanger opp ved en jordlovsbehandling.   

 
Frants Eirik Kvam skisserer følgende mulige konsekvenser av et eventuelt avslag: 
 

 Aksjeselskapet avvikles og purkenavet tilbakeføres til Kvam, noe som bl.a. forhindrer 
mulighetene for at dette i framtida kan bli to selvstendige landbruksbedrifter. 
Samlet produksjon, lønnsomhet, verdiskapning mm blir begrenset. Økt risiko ved 
personlig eierskap gir begrensninger i framtidig utvikling, samlet pantegrunnlag blir 
mindre mm. 

 Aksjeselskapet søker konsesjon på Kvam med siktemål at den samlede enheten eies 
av AS-et. Det hindrer selvstendig produksjon på Kvam og gir en samlet reduksjon i 
produksjon, sysselsetting mm i forhold til ønsket alternativ. Alternativet framstår 
som politisk sett mest ytterliggående og er noe urealistisk 

 Driften fortsetter som i dag men gir samlet reduksjon i produksjon, sysselsetting mm 
i forhold til ønsket alternativ. Det viderefører et usikkert driftsgrunnlag for selskapet 
som i verste fall kan føre til nedskalering. 

 
På generell basis er kommunen opptatt av å være en pådriver og tilrettelegger for 
næringsvirksomhet. Det vil derfor være uheldig å legge nye premisser for en eksisterende 
virksomhet som gir tilbakegang eller som hindrer en planlagt og sannsynlig utvikling. Det er 
viktig å presisere at kommunen allerede har åpnet for at dette selskapet kan etablere seg 
på «utsiden» av garden. Det kan imidlertid være vanskelig å se de langsiktige 
konsekvensene av et par enkeltvedtak.  
 
Eier av Kvam og av purkenavet bør også ha sett utfordringene og svakhetene ved denne 
organiseringen. Så lenge det er eier av garden som også har bestemmende innflytelse i Ro 
Eie AS har man fortsatt muligheten til å reorganisere tilbake til en mindre sårbar løsning. 
Eksempelvis kan en reorganisering være at Frants Eirik Kvam fester bort grunn til Ro Eie AS, 
at han tar tilbake eierskapet av fjøset og leier bort til Ro Driv AS, eller at han oppløser hele 
strukturen.  
 
Det er også et alternativ å gå for en løsning nå som vil dekke tomtebehovet for de 
bygningsmessige planene, uten at en involverer de øvrige jord- og skogbruksarealer. I så fall 
må søknaden avslås og ny/endret søknad fremmes. 
 
Iht. jordlovens delingsbestemmelse skal deling i utgangspunktet tillates dersom det ikke går 
ut over de interessene bestemmelsen skal verne om. Kommunedirektøren mener det er 
gode grunner både for å avslå og å innvilge søknaden. Kommunen har tidligere hatt 



anledning til å ta et prinsipielt standpunkt til dagens organisering av denne virksomheten. 
Når det ikke er fattet begrensende vedtak tidligere, og regelverket og overordna politiske 
føringer i store trekk er uforandret, mener kommunedirektøren at det er overvekt av 
momenter for å innvilges søknaden. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra 
Frants Eirik Kvam på fradeling av omsøkt areal ca. 50 daa slik at dette kan selges til 
Ro Eie AS som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 57/12. 

2. Dersom Ro Eie AS ikke gis konsesjon, eller at deling ikke er gjennomført innen tre år, 
faller delingstillatelsen bort 

3. Det fradelte arealet skal sammenføyes i matrikkelen med g/bnr 57/12 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap VI. Klagefristen 
er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet som er klageinstans. 
En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Vestringsvegen 8, 2651 Østre 
Gausdal eller på e-post til landbrukskontoret@gausdal.kommune.no    
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Geir Halvor Vedum 
Konstituert kommunedirektør


