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Sammendrag: 
Arnfinn Gillebo søker på vegne av hjemmelshaver Fridtjof Leif Gillebo om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 for å fradele areal fra gbnr. 58/2 Hasli i Øyer 
kommune. Søknaden omhandler fradeling av ca. 1 700 m² og omdisponering til bolig.  

Eiendommen ligger innenfor aktsomhetssonen for snøskred. For vurdering av alle tiltak må 
denne faren utredes først, iht. plan -og bygningsloven § 28-1, jf. TEK17 kap. 7. Det er gjort 
gjennom skredfarevurdering utført av uavhengig konsulentselskap, Skred AS. Her 
framkommer i hovedtrekk at årlig skredsannsynlighet mot vurdert tomt er mindre enn 
1/1000 forutsatt dagens forhold med skog og vegetasjon. I utredningen anbefales en avtale 
med sikte på å sikre dette. 

Iht. ovennevnte bestemmelser om kommunens plikt til å avklare sikkerhetshensyn før 
videre behandling, har administrasjonen anbefalt dialog mellom tiltakshaver og involvert 
konsulentselskap og andre rådgivende parter om mulighet for sikring av at hogst ikke 
utføres i aktuelt utsatt område.  

Det er utformet avtaler mellom eiendommene, som skal tinglyses som heftelser der de 
såkalte polygonene med skog som har avgjørende betydning for skredfaren står. Disse er 
nærmere beskrevet og illustrert i saken.  

Det gis dispensasjon for fradeling av ca. 1300 m2. Ca. 250 m2 dyrka mark avslås, som følge 
av jordvernhensyn. Nedenfor er en illustrasjon av godkjent areal, med justert grense. 

 

 

Saksutredning: 



Om søknaden: 
Arnfinn Gillebo søker på vegne av hjemmelshaver Fridtjof Leif Gillebo om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for fradeling av areal fra Hasli gbnr. 58/2 i Øyer kommune.  

Ønsket areal er ca. 1700 m² rundt boligen. Søker overtok eiendommen etter sin onkel i 
1994. I forbindelse med arveoppgjøret på Hasli overtok søker jorda, skogen og «Hasli 
bolig», som ligger kloss inntil «gamletunet» på eiendommen, som broren tok over i 
anledning eierskifte. Datteren hans ønsker å overta «Hasli bolig». 

Søknaden omhandler:  

1. Fradeling av ny grunneiendom på ca. 1700 m² fra gbnr. 58/2 med påstående 
bygninger. 

2. Omdisponering av våningshus til bolig 
 

 
Arealgrunnlag for godkjent fradeling, 2.12.19. 
 

Innledende behandling av søknaden 

Søknaden er forelagt de berørte naboer, iht. pbl. § 19-1. Det er innhentet landbruksfaglig 
uttalelse fra kommunens landbrukskontor.  

 



Planstatus 

I kommuneplanens arealdel 2018-2028 punkt 5.1 om LNF(R) framgår det at for disse 
områdene tillates det ikke fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse 
for andre næringsformål enn landbruk. 

Videre omhandler punkt 5.1.4 søknad om dispensasjon for deling, bygge- og anleggstiltak 
utenom stedbunden næring i LNFR-område (pbl. § 19-1 og § 19-2). av retningslinjene 
framgår det at det må søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å kunne 
tillate deling, bygge- og anleggstiltak i LNF(R).  

Det framgår av mål og strategier for boligbygging at Øyer skal ha et variert og godt 
boligtilbud med tilstrekkelig antall avsatte boligområder/tomter for å dekke behovet. 
Videre er det et politisk uttrykt ønske å opprettholde den spredte bosettingen i Øyer, det vil 
derfor kunne ses positivt på søknader om fradeling som krever dispensasjon fra 
arealbruken som LNFR dersom gitte forutsetninger er oppfylt. Eksempel er at utbygging 
ikke er i konflikt med hensyn til landbruk, kulturlandskap, biologisk mangfold og vassdrag. 
Arealet må ikke være utsatt for naturfare og kunne ha godkjent avkjørsel til offentlig veg, jf. 
planbestemmelsene.  

Lovgrunnlaget 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan -og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før saken kan behandles. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i pbl. § 1-8 jf. 19-1. 

Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2). 
 
Vurdering: 
 
Landbruksfaglig vurdering 
Arnfinn Gillebo søker fradelt våningshus med omkringliggende areal på 1,7 daa fra 
landbrukseiendommen Hasli i Nordbygda. Bygningen som skal fradeles har trolig hatt 
funksjon som kårbolig på eiendommen. Selve gardstunet ble fradelt i 1997. Arnfinn Gillebo 
har eid eiendommen siden 1998 og har siden drevet denne som en del av driftsenheten 
g/bnr 56/2 Gillebu Oppigard.  
 
Gillebu Oppigard er et middels stort bruk etter lokale forhold. Det er ikke husdyrproduksjon 
på eiendommen. Ifg søknader om produksjonstilskudd leies deler av dyrkamarka bort.  
 
Kommunene har et særlig ansvar for jordvern ved behandling av enkeltsaker og planer etter 
plan- og bygningsloven. Stortinget strammet i 2015 inn målet om å redusere avgangen av 
dyrkamark. Fra 2020 er målet maks 4000 daa omdisponert pr. år mot før 6000 daa/år. 



Jordvern kom også ved lovendring i 2017 inn som vurderingsmoment i pbl. § 19-2 
(dispensasjoner). 
 
Arealet som søkes fradelt er i AR5 i hovedsak klassifisert som bebygd areal. Innenfor 
omsøkt fradelt areal er det også 250 kvm fulldyrket mark. Ei fradeling som omsøkt vil derfor 
være i strid med nasjonale jordverninteresser. Landbrukskontoret mener det ikke er forhold 
ved saken som tilsier at jordvernhensyn bør vike. Det synes heller ikke som om det er 
nødvendig å dele fra arealer av dyrkamark for å få til ei hensiktsmessig tomt. Det anbefales 
derfor at tomtas avgrensning mot sørøst flyttes på motsatt side av gardsvegen   
 
Fradeling til boligformål i landbruksområder må vurderes opp mot påregnelige drifts- og 
miljømessige ulemper dette kan gi for drift av landbruksarealer i området. Drift av 
jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider og at den som bor og oppholder seg i 
nærheten må være bevisst at det kan oppleves ubehag med både støy, støv, lukt, insekter 
m.m. Det er uheldig om det oppstår interessemotsetninger mellom bolig- og 
landbruksinteresser og at dette etter hvert kan medføre begrensninger for landbruksdrifta. 
I dette tilfellet er selve tunet allerede fradelt, driftsulempen har i såfall allerede oppstått. 
Det vurderes slik at denne fradelingen ikke vil gi merulemper for jordbruksdrift av slik art at 
det alene bør tilsi at deling før frarådes. Det er imidlertid et spørsmål om ei fradeling vil gi 
begrensninger på skogsdrifta i området, dette ut fra behov for føringer på hogst og skjøtsel 
av ovenforliggende skogsareal. Dette er en driftsulempe som klart taler mot fradeling. 
 
Det vurderes at kulturlandskapet ikke blir forringet av en fradeling men at det heller ikke er 
positivt for kulturlandskapet med slike fradelinger, utover at det bidrar til at husene kan bli 
bebodd og trolig holdt i orden. 
 
Dette er et tilfelle av bruksrasjonalisering der sammenslåing av landbruksenhetene ble gjort 
for over 20 år siden. Det er ikke nødvendig for driften av landbrukseiendommen å beholde 
dette huset da det er to bolighus på Gillbu Oppigard.  
 
Ut fra landbrukshensyn er det ikke driftsmessige ulemper som taler mot at det gis 
dispensasjon men at det må vurderes nærmere om ulempene framstår med slik vekt at 
dispensasjon bør avslås. Det framstår som klart at omsøkte deling strider mot 
jordvernhensyn. Dersom dispensasjon og deling innvilges bør arealet begrenses slik at 
dyrkamark ikke berøres. 
 

Behandling etter jordloven skjer i egen sak i plan -og miljøutvalget.  

Analyserapport av området for planlagt tiltak: 

Samfunnssikkerhet: Området for ønsket fradeling ligger innenfor aktsomhetssonen for 
snøskred. Der det foreligger naturfare skal den utredes før kommunen eventuelt 
imøtekommer søknad om dispensasjon og tillater fradeling.  

Iht. pbl. § 28-1 jf. 1-6 skal kommunen også vurdere fradeling og omdisponering etter denne 
bestemmelsen. Iht. pbl. § 1-6 som definerer hva som regnes som tiltak. Bestemmelsene om 
dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet gjelder for tiltak som åpner for nye byggetiltak. 



Det kan ikke åpnes for fradeling før tilstrekkelig sikkerhet, jf. byggteknisk forskrift (TEK17) er 
dokumentert. 

 

Rapport for å kartlegge naturfaren (Skred AS): 
Øyer kommune har krevd skredfarerapport fra uavhengig konsulentfirma for å utrede faren 
og betydningen for eventuell fradeling.  

Konklusjonen er i hovedtrekk at skogen i skråningen over eiendommen har avgjørende 
betydning for at skredsannsynligheten skal være mindre enn 1/1000. Dersom det 
gjennomføres flatehogst her vil den årlige sannsynligheten for skred på tomta øke til mer 
enn 1/1000 per nå. Det er ikke foretatt befaring av eiendommen. Det tas forbehold om at 
dersom terreng eller vegetasjon endres betydelig, kan det ha betydning for 
skredforholdene. I så fall anbefales det å utføre en ny vurdering. Tiltaket faller innunder 
sikkerhetsklasse 2 (S2).    

Det er snøskred og jord- og flomskred som anses mest relevant i området. Grunnet skog i 
potensielle løsneområder er sannsynligheten lav for utløsning av snøskred mot Hasli. 

Den årlige sannsynligheten for sørpeskred inn på tomta er også lavere enn 1/1000 ifølge 
rapporten.   

Den årlige sannsynligheten for steinsprang inn på den vurderte tomta er også vurdert til å 
være lavere enn 1/1000.  

Hva gjelder snøskred, som er det mest aktuelle her, er utløsningssannsynligheten svært lav 
så lenge det er skog i skråningen over Hasli. Det anbefales at det stilles krav til hogst og 
skjøtsel av denne skogen som foreslått i NGI-rapport 20120078-01-R. Dersom det 
gjennomføres flatehogst her vil den årlige sannsynligheten for skred på tomta øke til mer 
enn 1/1000 per år.  

På vår forespørsel har NVE kommet med deres generelle syn på noen av administrasjonens 
spørsmål om oppfølging av rapportene. De skriver at alle skredfarerapporter for snøskred 
omtaler skog i forhold til nå-situasjonen. Dette er fordi skog er viktig for snøskredfaren. 
Skogen har generelt tre funksjoner for snøskredfaren, og det er å binde snøen i 
løsneområdet (hvis det er skog i løsneområdet), påvirke sjiktingen i snøen slik at faren for 
lagdeling minsker, samt en viss funksjon i forhold til oppbremsing.  

Presisering av rapporten fra Skred AS: 

På spørsmål fra søker er skogens betydning for naturfaren presisert. Her framgår det i korte 
trekk at det kun er i skråningen rett overfor (nord for) Hasli at skogen er viktig for å 
forebygge snøskredutløsning, og for å redusere muligheten for jordskred. Det er avmerket 
«Grønne polygoner» i rapporten. Her er det forutsatt at skogen må stå, for at 
skredsannsynligheten er under kravene for sikkerhetsklasse 2. Utsnitt nedenfor viser 
omtalte «polygoner».  

Det kreves på dette tidspunktet ikke restriksjoner for hva som gjøres med skogen andre 
steder på eiendommen.  



 
 
Erklæring om skogskjøtsel og dens innvirkning på naturfaren på eiendommen 
Søker har innhentet erklæring fra aktuelle grunneier som skal hindre hogst i aktuelt 
«polygon» som omtalt i konsulentrapporten. Dette i form av heftelse på aktuelle 
eiendommer. 



I tillegg er det innhentet uttalelse fra personell i Nortømmer om mulighet for 
sluttavvirkning på eiendommen. Det er foretatt befaring av området. I en eventuell 
avvirkning vil løsneområdene for snøskred i sin helhet stå igjen. Hovedtrekk i uttalelsen er 
at en avvirkning ikke vil ha innvirkning på nevnte fareområder. 

Det er registrert flomveier på eiendommen. Ønsket areal for fradeling vil ikke komme i 
konflikt med dette.  

Kulturminner: 
Det er en lokalitet i området for ønsket fradeling med meldeplikt iht. kulturminnelova § 25. 
Det er stabburet på Hasli. Det legges til grunn at stabburet ikke berøres av fradeling av ny 
matrikkelenhet. 

Eiendommen har høy aktsomhetsgrad for radon, men det er ikke indikasjoner på at dette er 
til hinder for fradeling. 

Bygninger og adkomst: 
Huset bebos i dag. Bolighus og stabbur skal følge med fradelt eiendom som får nytt g/bnr. 
Bygnings- og tomtemessige forhold er vurdert til ikke å være til hinder for fradeling. Hva 
gjelder avkjørsel er det forutsatt at en dispensasjon som omsøkt ikke vil føre til endring av 
trafikkgrunnlaget eller avkjøringsfrekvens. Uttalelse fra vegmyndigheten er derfor ikke 
innhentet.  

Fradeling av tunet vil mest sannsynlig gjøre det mer attraktivt å opprettholde bosetting her, 
også i framtida. Det er positivt i seg selv, og i tråd med uttrykt ønske om også spredt 
bosetting.  

Vurdering av LNF spredt for boligeiendommen: Hovedregelen er at LNFR-områder i det 
vesentlige skal være ubebygd eller bare være bebygd i tilknytning til stedbunden næring 
tilknyttet landbruket. Alternativt kan det for områder der formålet i pbl. § 11-7 nr. 5 
bokstav b blir angitt, gis bestemmelser for å opprettholde eller tillate spredt utbygging av 
enkeltboliger og mindre etablering av flere boenheter. I arbeidet med kommuneplanens 
arealdel er det gjort konsekvensutredninger med tanke på å tillate tiltak innen tomter der 
det ikke vil ha negative følger for landbruksdrifta.  

I tillegg er følgende blant flere forhold av betydning for å vurdere tillatt eiendommen lagt 
inn i kategorien LNF spredt: eiendommen må ikke ligge innenfor aktsomhetsområde for 
steinsprang, jord -og flomskred, snøskred eller flom. I dette tilfellet mener rådmannen at 
det faktum at eiendommen ligger innenfor aktsomhetssone utløsningsområde og 
utløpsområde for snøskred tilsier at eiendommen fortsatt skal ha LNF-formål.  Mulig 
endrede forhold hva gjelder naturfaren eller ved eiendommen i seg selv tilsier at det bør 
vurderes på nytt ved eventuelle tiltak. 

Eksterne høringsuttalelser: 
 
Oppland Fylkeskommune: 
Ut fra våre arkiv har vi ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med 
kulturminner. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i 
marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks 
stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov 
om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland 



Fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om 
tiltaket kan gjennomføres, og eventuelt vilkårene for dette.  

Statens vegvesen: 
Eiendommen som ligger langsmed fv. 2560 har «Mindre streng holdningsklasse» til nye og 
utvida bruk av eksisterende avkjørsler. Vegen har fartsgrense 60 km/t og en ÅDT på ca. 335. 

Vi har ingen innvendinger mot fradeling som omsøkt og gir tilsagn om at det vil bli gitt 
avkjøringstillatelse når endelig fradeling er godkjent av Øyer kommune. Det må da søkes 
Statens vegvesen om permanent avkjøringstillatelse for den fradelte eiendommen når den 
har fått nytt gnr/bnr.  

NVE: 
NVE stiller ikke spørsmål ved skredfareutredning fra Skred AS. Det som er utfordrende er å 
opprettholde tilstrekkelig sikkerhet over tid dersom faresona er avhengig av at skogen blir 
stående og ikke fjernes/hogges.  

Ivaretakelse av skogen som skredsikring og dermed tilfredsstillende sikkerhet over tid kan 
løses ved for eksempel regulering av egen eiendom i en reguleringsplan, men ved en 
dispensasjon har man ikke samme muligheten. Alternativet er en tinglyst avtale om å unngå 
hogst som øker skredfaren. 

Skogen slik den står per i dag er en forutsetning for den dokumenterte sikkerheten mot 
skred på det omsøkte arealet, og det er kommunens ansvar å se at sikkerheten er på plass 
før det gis dispensasjon. I rapporten er det godt beskrevet hvilke skogsområder som det må 
være restriksjoner på for at sikkerheten skal opprettholdes. Kommunen må bruke 
informasjon fra rapporten og legge dette til grunn i sin saksbehandling.  

Fylkesmannen i Innlandet: 
Fylkesmannen kommenterer kommunens adgang til å stille vilkår for å holde 
skredsannsynlighet under 1/1000. De bemerker at det er kommunen selv som må vurdere 
hvorvidt det skal stilles vilkår i et eventuelt vedtak, herunder hva vilkåret skal gå ut på. 
Dersom det settes som vilkår at det skal tinglyses som en heftelse på eiendommen at skog 
ikke skal hugges av hensyn til skredfare, må det redegjøres for om det er anledning til å 
sette et privatrettslig vilkår for å avhjelpe en offentligrettslig tillatelse. Kommunen må være 
oppmerksom på at en tinglyst servitutt om bevaring av skog i prinsippet kan slettes når som 
helst av grunneier, uten at kommunen kan hindre det.  

Det gjøres også oppmerksom på at kommunen ikke har adgang til å gi byggetillatelse i 
skredutsatt område på betingelse av at tiltakshaver vil bygge på eget ansvar. En slik 
ansvarsfraskrivelse vil ikke bli tatt hensyn til dersom skade senere skulle oppstå, jf. Ot.prp. 
nr. 45 (2007-20089 s. 207.  

Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til saken ut over dette.  

Vurdering:  

For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt.  

Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 



Hensynet til jordvernet har fått større tyngde ved kommunal behandling etter plan- og 
bygningsloven etter at jordvern ble tatt inn som vurderingsmoment etter § 19-2 tredje 
ledd. Stortinget fastsatte den 8. desember 2015 ny jordvernstrategi og skjerpet inn målet 
om reduksjon i avgang av dyrkamark fra tidl. 6000 daa/ år til 4000 daa/år. Kommunene har 
et viktig ansvar for å begrense avgangen av dyrkamark ved sin behandling av saker etter 
plan og bygningsloven.  

Før en skal ta stilling til eventuell omdisponering må en vurdere om det aktuelle arealet 
enten alene eller sammen med annet jordbruksareal på eiendommen kan gi grunnlag for 
jordbruksproduksjon. Det må objektivt sett ligge til rette for jordbruksproduksjon. 
Produksjonen må samtidig være av et visst omfang, enten for salg eller for eget bruk. I det 
inntegnede tomtearealet inngår om lag 250 kvm dyrkamark på motsatt side av gardsvegen. 
Dette jordstykket er på 3,7 daa og har p.t. en arrondering som gjør dette arealet relativt 
lettdrevet. Det er KD sin oppfatning at arealet er egnet for lønnsom jordbruksproduksjon og 
at jordvernhensyn må vurderes med full styrke.  

KD mener dette arealet er ikke nødvendig for å få til ei hensiktsmessig tomt. Derimot er 
arealet vesentlig for en god utnyttelse av dyrkamarka. Ved å fradele deler av dette 
dyrkaarealet vil bl.a. vendeteigen i jordstykkets nordøstre hjørne ble forringet noe som gir 
ei vesentlig driftsulempe og det er stor sannsynlighet for at et større areal enn 250 kvm 
reelt sett går ut av drift. KD mener derfor at en forutsetning for at det gis dispensasjon er at 
areal som fradeles reduseres slik at det ikke omfatter dyrkamark. 

Å tillate fradeling av bebyggelsen på gbnr. 58/2 kan etter reduksjon ikke sies å sette hensyn 
bak, eller formål med planbestemmelsene til side. Den reelle bruken av eiendommen er 
som bolig også per nå. Dyrka mark vil drives på samme måte som i dag, og driftsforholdene 
vil ikke forringes.  

Dette er av stor betydning i vurderingen av om hvorvidt søknad om dispensasjon kan 
imøtekommes. Hensyn bak at eiendommen har arealformål LNF er å sikre gode vilkår for 
landbruket. Kommunen ønsker å ha en streng holdning til arealdisponeringen, særlig av 
hensyn til landbruks-, natur og friluftsinteresser. Den framtidige utbyggingen utenfor 
sentrumsområdene skal kontrolleres, men for å opprettholde bebyggelsen også utenfor 
sentrum, kan man se positivt på slike fradelinger.  

Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Eiendommen ligger i utløsningsområde og utløpsområde for snøskred. Det må vurderes i 
hvert tilfelle om krav fra fagmyndigheter kan oppfylles i det konkrete tilfellet. Dersom 
kommunen har konkret kunnskap om fare eller ulempe som er omfattet av § 28-1 første 
ledd, skal det kreves sikringstiltak, ellers skal søknad avslås dersom sikring ikke er mulig. 

Det er innhentet presiserende uttalelse fra konsulentselskapet som har utført 
farevurderingen. Det er skogområdene omtalt som «polygon», figur 1 på ovenstående kart. 
I denne saken sikres forholdet ved å tinglyse en heftelse på eiendommene, som hindrer 
hogst og regulerer skjøtsel av aktuelt skogområde som har vesentlig betydning for rasfaren.  

Ulemper ved en slik fradeling til boligformål i landbruksområder som må vurderes er 
påregnelige drifts- og miljømessige ulemper dette kan gi for drift av landbruksarealer i 
området. Drift av jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider og at den som bor og 



oppholder seg i nærheten må være bevisst at det kan oppleves ubehag med både støy, 
støv, lukt, insekter m.m. Interessemotsetninger mellom bolig- og landbruksinteresser kan 
være aktuelt. Her er det imidlertid vurdert dithen at imøtekommelse av denne søknaden 
om dispensasjon ikke vil medføre merulemper som bør tilsi at deling må frarådes. 

Det kan alltid diskuteres om det er heldig at mindre gardsbruk oppløses og styrker større 
enheter. Slik utviklingen har blitt, blir bruksstrukturen mer og mer ensartet, og det blir 
vanskelig å få tak i mindre enheter. Det vil naturlig nok være ulike oppfatninger rundt hva 
som er en drivverdig størrelse, men dette er et tilfelle av bruksrasjonalisering der 
sammenslåing av landbruksenhetene ble gjort for over 20 år siden. 

Det kan ikke påregnes at det vil ha positive følger for kulturlandskapet med en slik fradeling, 
men heller ikke ulemper av særlig betydning. 

Hva gjelder bygningene på eiendommen vil det etter all sannsynlighet føre til at de blir 
bebodd og holdt i orden. Det er positivt, og det er ikke nødvendig for driften av 
landbrukseiendommen å beholde dette huset da det er to bolighus på Gilbu Oppigard. 

I henhold til mål og strategier for LNFR framgår det at for å opprettholde den spredte 
bosettingen vil Øyer kommune likevel kunne se positivt på søknader om fradeling som 
krever dispensasjon fra arealbruken som LNFR dersom gitte forutsetninger er oppfylt. 
Tiltaket er ikke i konflikt med hensyn til landbruk, kulturlandskap, biologisk mangfold og 
vassdrag. Naturfarens betydning for tiltaket er vurdert og avklart så langt det er mulig på 
dette tidspunktet. Vei, vann og avløp må ivaretas på en tilfredsstillende måte.     

I denne saken har regionale myndigheter uttalt seg om fareområder, sikringstiltak og 
hvordan dette kan håndteres. Kommunen har adgang til å stille vilkår om sikringstiltak for å 
gi tillatelse, men har forespurt kommunal -og moderniseringsdepartementet om det er 
anledning til å stille et privatrettslig vilkår om å forby hogst av skogen for å kunne gi 
tillatelse. De kunne ikke uttale seg om lovligheten av det aktuelle vilkåret.   Men iht. 
rundskriv H-5/18 gir pbl. § 28-1 hjemmel til å sette vilkår for bebyggelse eller deling av et 
areal som i utgangspunktet ville omfattes av forbudet i første ledd. Vilkår som kan gis må ha 
direkte sammenheng med den foreliggende fare/ulempe. Kravene må være knyttet til 
grunnen, bebyggelsen eller utearealet og har som formål å avverge eller dempe aktuelle 
farer eller vesentlige ulemper som har sammenheng med naturfaren. Det er oppfylt i denne 
saken.  

Det er kommunen som må vurdere hvorvidt det skal stilles vilkår i et eventuelt vedtak, 
herunder hva vilkåret skal gå ut på. En tinglyst servitutt om bevaring av skog kan i 
prinsippet slettes når som helst av grunneier, uten at kommunen kan hindre det. Det er 
heller ikke adgang til å gi tillatelse i skredutsatt område på betingelse av at tiltakshaver gjør 
det «på eget ansvar». Et tungtveiende moment er hva en tillatelse i denne saken vil ha å si 
for etterfølgende sammenlignbare saker, og om det er tilrådelig å åpne opp for en praksis 
der det legges i utgangspunktet privatrettslige vilkår med virkning på tredjemanns eiendom. 
KD er generelt skeptisk til at privatrettslige avtaler er nødvendig for å sikre tilstrekkelig 
sikkerhet. I dette tilfellet er det et svært begrenset område som må sikres med stående 
skog for at sikkerheten blir ivaretatt. KD mener derfor at i dette tilfellet er en privatrettslig 
avtale tilrådelig for tilstrekkelig sikkerhet.  



På den annen side er det ikke kommunens anliggende å avgjøre hvilke privatrettslige 
avtaler som inngås mellom private. Kommunedirektørens vurdering er at vi på denne 
måten har gjort det som er påkrevd etter lov og regelverk for å sikre forholdene slik det er 
mulig å forutse på dette tidspunktet.  

Sett bort fra dette er ikke ulempene ved å tillate fradeling av tunet store, og fordelene ved 
å tillate fradeling er klart større enn ulempene.  

 



:: Sett inn innstillingen under denne linja  
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i 
LNFR-område ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse 
for andre næringsformål enn landbruk. Det gis tillatelse til fradeling av arealet etter pbl. § 
20-1 pkt. m. 

Tillatelsen gis for: 

1. Fradeling av bebygd areal, på ca. 1300 m2 fra gnr. 58 bnr. 2, jf. kartskisse datert 
2.12.2019. 

2. omdisponering av våningshus til bolig, og øvrige bygninger endres til uthus/anneks 
knyttet til bolig. 

 

Tillatelse gis ikke for: 

Ca. 250 m2 omsøkt dyrka mark, iht. kartskisse datert 2.12.19. 

Ny bebygd boligeiendom legges ikke til arealformål LNFR spredt boligbebyggelse gjennom 
denne behandlingen, tiltak på eiendommen skal gjennomgå ordinær søknadsbehandling.  

Vilkår: 

1. Heftelse om at hogst ikke skal skje i omtalte polygoner, jf. utsnitt i saksutredningen 
skal tinglyses på eiendommene gbnr. 58/2, 56/2 og 58/24. 

2. Det må sikres tinglyst veirett både til ny boligeiendom, og til eksisterende gardsbruk. 
3. Dersom rettigheter til vann og avløp ligger utenfor fradelt areal, skal rett til dette 

tinglyses på avgivereiendommen. 
 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Kommunedirektør Avd.ing. 
 


