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G/BNR 57/1 KVAM, SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL FJØSTOMT 
BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om fradeling av 8. april 2019 
2. Situasjonsplan som viser planlagt fjøsbygg av 14. mars 2019 
3. Revidert situasjonsplan av 14. mai 2019 
4. E-post fra Frants Eirik Kvam av 10.05.2019 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Frants Eirik Kvam har søkt om å dele fra nærmere 50 daa fra garden Kvam for å selge dette 
til Ro Eie AS som tilleggsareal til eksisterende fjøstomt på 33 daa. Søknaden følger av planer 
om å føre opp en ny driftsbygning i tilknytning til eksisterende purkefjøs. Etter dialog med 
kommunen er søknaden redusert til ca 4,6 daa som er i samsvar med det faktiske behovet i 
forbindelse med fjøsbygginga. Rådmannen tilrår at søknaden imøtekommes, mellom anna 
for at eksisterende virksomhet skal ha mulighet til å utvikle seg. Rådmannen er imidlertid av 
den oppfatning at det kun kan fradeles areal til fjøsbygging og at ikke eiendommen til Ro Eie 
As skal vokse seg arealmessig større, enn det som er nødvendig for den konkrete 
virksomheten som foregår i disse fjøsene.  
 
Saksutredning: 
Frants Eirik Kvam (heretter FEK) eier garden Kvam 57/1 i Nordbygda. På garden er det 
kornproduksjon. I tilknytning til garden er det også en større svineproduksjon, et såkalt nav i 
en purkering. Tov Kvam (far til FEK.) etablerte på 1990-tallet Rompa purkering. I dag består 
dette av et eiendoms-/holdingselskap Ro Eie As og driftsselskapet Ro Drift AS. FEK eier 80% 
av aksjene i morselskapet, Tov Kvam eier 20%. 
 
Purkeringen driver sin virksomhet i hovedsak på ei utskilt tomt fra garden, g/bnr 57/12. 
Denne ble fradelt i 2006, er på nesten 33 daa og huser bl.a. et purkefjøs på rundt 4.000 kvm. 
Det er Ro Eie AS som eier denne eiendommen. I 2013 ble det fradelt ei tilleggstomt på 3,7 
daa, denne står fortsatt med FEK som hjemmelshaver. Denne var ment å huse et tilbygg 
men de planene ble satt på vent. 
 
Nå planlegger Ro Eie AS å oppføre et rekrutteringsfjøs ved siden av det andre fjøset. Bygget 
skal være på 16*90 meter (1.440 kvm). Dette skal avløse den delen av virksomheten som nå 
bedrives i leieforhold mellom Ro Drift AS og FEK i det gamle fjøset oppe på garden på Kvam. 
I forbindelse med dette prosjektet har FEK søkt om å få fradele et areal på om lag 50 daa 
rundt purkefjøset slik at dette kunne sammenslås med den allerede fradelte fjøstomta. 



Begrunnelsen for å søke et så stort areal fradelt var mulighetene for å utvikle eksisterende 
drift på mottakereiendommen. Etter dialog med Øyer kommune, landbrukskontoret, har 
delingssøknaden blitt moderert til om lag 4,6 daa som er mer i tråd med det faktiske 
behovet for å kunne få et nytt fjøs innplassert på ei tilstrekkelig tomt.  
 
Lovgrunnlaget: 
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom 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.»  
 
Utgangspunktet for bestemmelsen skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut 
over de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. Rundskriv M-1/2013, sist revidert 
januar 2018.  
 
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. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle 
ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. 
  
Ved avgjørelsen av deling skal det legges vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig 
og variert bruksstruktur. I denne vurderingen må også de momentene som er nevnt i 
jordloven  
§1 annet og tredje ledd trekkes med. «Det er lagt til grunn som et mål for jordloven at 
driftsenhetene bør styrkes. Ved avgjørelsen av hvilken bruksstørrelse som er tjenlig, må en 
se på ressursgrunnlaget og om ressursene kan drives på en kostnadseffektiv måte i et 
langsiktig perspektiv». 
 
Vurdering: 
Saksbehandling 
Det er ikke dyrka eller dyrkbart areal innenfor området som søkes fradelt. Det er derfor ikke 
nødvendig med samtykke til omdisponering etter jordloven § 9.  
 
Arealet som skal fradeles skal nyttes til fjøstomt i et aksjeselskap. Hadde formålet vært anna 
næringsvirksomhet enn landbruk, kunne tillatelse til fradeling ikke kunnet gis uten 
dispensasjon etter plan og bygningsloven § 19-2. Så lenge formålet med fradelingen er 
oppføring av grisehus mener rådmannen at tiltaket er innenfor LNF-formålet i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Generelt om deling av landbrukseiendom 
I Øyer har man fulgt en restriktiv linje når det gjelder deling av landbrukseiendommer. I 
saksbehandling og i dialog med brukerne har en latt hovedretningen være at ressursene på 



et bruk bør holdes samlet, dette for å ivareta de overordna målsettinger i 
landbrukspolitikken om robuste og rasjonelle bruk.  
 
Ved endringer i jordlovens delingsbestemmelse i 2013 ble det lagt vekt på å gi kommunene 
økt lokalt handlingsrom og at det skulle gjøres enklere å dele fra dersom søknaden gjelder 
fradeling til tilleggsjord. Hensikten med dette var å kunne få bedre harmoni mellom eier- og 
bruksstruktur. Dette følger som en konsekvens av at en stor del av dyrkamarka her i landet 
nå drives som leiejord.  
 
I lovendringen var det også vesentlig å endre fokus fra forbudstanken til at tillatelse faktisk 
skal gis, dersom det ikke er viktige momenter som taler imot. Ved fradeling av tilleggsjord 
kan det generelt legges vekt på at jord som ellers leies bort kan overføres til eie til en aktiv 
næringsutøver. 
 
Tjenlig og variert bruksstruktur: 
Om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur er sentral for vurderingen. 
Det kan være ulike oppfatninger av hva som er en tjenlig bruksstruktur. I hovedsak har en 
regna det tradisjonelle familiebruket som tjenlig for samfunnet, da dette både gir 
arbeidsplass og bolig for brukerfamilien. 
 
Situasjonen på Kvam har utviklet seg i en retning som er utradisjonell i vårt område. 
Hovedvirksomheten er skilt ut fra garden, både mhp. areal/fjøsbygg og eierskap. P.t. er det 
eier av Kvam som har aksjemajoriteten i Ro Eie AS. Aksjer er imidlertid omsettelige og det er 
ikke konsesjonsplikt på erverv av aksjer. Dette innebærer at hele virksomheten i Ro Eie/Ro 
Drift eiermessig kan skilles fra garden ved privatrettslig kontrakt, evt. ved utlegg eller 
konkurs. Den utskilte eiendommen som fjøset står på vil ved et evt. salg heller ikke være 
konsesjonspliktig for kjøper siden dette er bebygd eiendom under 100 daa.  
 
Rådmannen mener kommunen i hovedsak bør unngå at drifta på gardene legges over i 
selskaper med begrenset ansvar eller at driftsbygninger og fjøstomter skilles fra. Dette ut 
fra at en mener den tradisjonelle eier- og bruksformen er mest samfunnstjenlig. I dette 
tilfellet er strukturen allerede etablert og en ser det som viktig å bidra til at bedriften kan ha 
utviklingsrom. Rådmannen mener derfor at det taler for å tillate en mindre utvidelse av 
fjøstomta, så lenge formålet er byggegrunn.  
 
Arealressursvernet: 
Ved deling skal det vurderes hvordan arealressursvernet blir hensyntatt og om deling vil 
forringe eiendommen som arealet deles fra. Rådmannen mener at arealet ikke har særlig 
betydning for det samlede ressursgrunnlaget på Kvam og at arealressursvernet ikke blir 
vesentlig tilsidesatt.  
 
Drifts- og miljømessige ulemper: 
Ved deling av landbrukseiendom skal en vurdere om delinga kan medføre ulemper både for 
drift av landbrukseiendommen og for miljøet og omgivelsene ellers. I dette ligger at ulemper 
for omgivelsene lett kan føre til interessemotsetninger, søksmål og sanksjoner fra 
utenforstående parter som i større og mindre grad blir berørt av tiltaket. Ulempene det er 
snakk om kan være både støy, støv og ikke minsts lukt- og insektplager.  



 
Purkefjøset på Kvam ligger nokså usjenert til langs Nordbygdsvegen. Likevel er det tre 
boligeiendommer i nærområdet innenfor en radius av ca 300 meter. Det er ikke kjent for 
rådmannen om det har vært konflikter mellom nærings- og boliginteressene tidligere. Den 
nærmeste boligen ligger nå om lag 100 meter fra fjøset. Til byggetomta for det planlagte 
rekrutteringsfjøset er det ikke mer enn 50 meter. Det er viktig at det blir tatt hensyn til 
særlig denne naboeiendommen ved de tiltakene som nå skal iverksettes, dette for å unngå 
konflikter der kommunen kan komme i en uheldig stilling. For selve delingssaken er dette 
momentet ikke så tungtveiende at det alene tilsier at deling bør unngås. Det er ved 
byggesaksbehandlingen og særlig i forbindelse med ventilasjonsløsninger og etablering av 
evt. gjødsellager dette blir vesentlig.   
 
Helhetsvurdering: 
Rådmannen mener det er viktig at purkeringen med nav på Kvam gis muligheter til å utvikle 
seg. Det er også viktig at man fastholder viktige prinsipper som går på bruk og utvikling av 
landbrukseiendommene. Rådmannen mener deling i denne saken kan tilrås så lenge det er 
snakk om tomteutvidelse til fjøsformål. En vil samtidig presisere at det er viktig at dette ikke 
utvikler seg slik at dette etter hvert blir en fjøseiendom med dyrkamark eid av aksjeselskap. 
Det vil være en uønsket eier- og eiendomsform i landbruket.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til 
fradeling av ca 4,6 daa fra landbrukseiendommen Kvam g/bnr 57/1 slik at dette kan 
selges til eier av fjøstomta g/bnr 57/12. 

2. Det fradelte arealet kan ikke overskjøtes uten konsesjon. Kommunen behandler 
konsesjonssøknad på det fradelte arealet kun samtidig med konsesjonssøknad på 
den tidligere fradelte g/bnr 57/13 

3. Som vilkår for deling skal de fradelte parsellene, både den som deles fra nå og den 
tidligere fradelte g/bnr 57/13 ved overskjøting til Ro Eie AS sammenføyes med g/bnr 
57/12. 

4. Deling må rekvireres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket jf. jordloven § 12 
åttende ledd.  

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages iht. forvaltningsloven kap IV. Klagefristen er 
tre uker etter at melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er 
klageinstans men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.  

 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann


