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Sammendrag: 
Eier av gbnr. 63/1 Ola Ingemund og Toril S. Rognstad søker om fradeling av areal på ca. 450 m². 
Dette søkes lagt til fritidseiendommen gbnr. 63/6. 
Geir Håvard og Vivi L. Bottilsrud har undertegnet søknad om dispensasjon for søknad om å legge 
dette til sin fritidseiendom. Formålet er å oppføre et tilbygg til eksisterende fritidsbolig. Denne 
eiendommen har arealformål LNF spredt fritid.  
 
Imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra LNF-formålet fra forbud mot fradeling til 
andre næringsformål enn landbruk.    
 
Landbrukskontoret har ikke merknader til saken. 
 
Om LNF spredt-formål:  
Dersom dispensasjon innvilges tilrår kommunedirektøren at tilleggsarealet, og dermed hele 
eiendommen etter sammenføyning får arealformål LNF spredt fritid (LSF).  
Det er ikke lanbrukshensyn som taler sterkt mot dette, heller ikke andre forhold mot at det kan 
legges som arealkategori LNF spredt fritid (LSF). 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Eier av gbnr. 63/1 søker om å fradele ca. 450 m². Formålet med fradelingen er å legge det til 
fritidseiendommen gbnr. 63/6 og senere utvide bebyggelsen der. Omsøkt areal er ønskelig på grunn 
av dette, og eksisterende eiendom er relativt liten sammenlignet med andre i området og det man 
oppfatter som «vanlig» størrelse på fritidseiendommer. 
 
Området «Smedpersætra» ligger på vestsiden av dalføret på grensa mot Gausdal. Hyttetomtene er 
skilt ut fra eldre setereiendommer og ligger delvis tett opp mot den gamle bebyggelsen. Det  
foregår ikke lenger aktiv setring i området 



 
 
Omsøkt areal er justert i forhold til opprinnelig søknad, revisjon datert 26.4.22 og utsnitt tatt inn 
nedenfor. 

 
 
Naboer:  
Naboer og berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-
3. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale 
seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8.  



Det er ikke aktuelle naboer og berørte partsinteresser som er nødvendig å varsle i dette tilfellet. 
Berørt nabo er vedkommende som ønsker å motta arealet.   
 
Høring hos statlige og regionale myndigheter: 
Iht. rundskriv fra Statsforvalteren i Innlandet er saken ikke sendt på høring til statlige og regionale 
myndigheter. 
Verken Statsforvalteren eller fylkeskommunen ønsker eksempelvis å få oversendt saker hvor det 
søkes om dispensasjon fra reguleringsplan mht gesims- og mønehøyde, for oppføring av mindre 
tilbygg til boliger, ekstra garasje og lignende mindre tiltak, samt søknader om fradeling av mindre 
tilleggsarealer hvor den lokale landbruksetat ikke har merknader til saken, osv. 
 
Matrikkelinformasjon om eiendommen:  
Gbnr. 63/6 er tidligere koordinatfestet, og grensene er klare. Eiendommen har et areal på 558,3 m², 
og er bebygd med fritidsbolig med bruksareal på 44 m² og uthus med et bruksareal på 12 m².  
 
Plangrunnlaget  
Eiendommen gbnr. 63/1 ligger innenfor kommuneplanens arealdel 2018-2028 med formål LNFR. 
Innen dette formålet tillates det ikke fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller andre 
næringsformål enn landbruk. Retningslinjene for formålet sier at tillatelse til tiltak etter plan -og 
bygningsloven (pbl) §§ 1-6 og 20-1 i LNFR-område kan skje under forutsetning av at bygning eller 
anlegg ikke er i konflikt med LNFR-formålet. Særlig skal en se til at tiltaket ikke er i konflikt med eller 
medfører nedbygging av dyrket eller dyrkbar mark, område med sammenhengende innmarksbeite, 
område med sammenhengende skog av god bonitet, områder som er viktige for friluftsliv og 
allmenn ferdsel i utmark eller områder som har viktige naturverdier. En skal også unngå å gi 
tillatelse til tiltak som medfører større endringer i terreng eller landskap. 

 



Eiendommen 63/6 har arealformål LNF spredt fritid (LSF). I forbindelse med kommuneplanens 
arealdel ble en rekke eiendommer utredet om de skulle inngå i dette formålet. De er 
konsekvensutredet innen bl.a. teknisk infrastruktur, naturmangfold, kulturminner/kulturmiljø, 
vassdrag og risiko og sårbarhet. 

 
Lovgrunnlaget:  
Plan og bygningsloven (PBL):  
Fradeling av areal et søknadspliktig tiltak etter PBL §20-1, som kan forstås av tiltakshaver j.fr § 20-4. 
Fradelt eiendom må oppfylle krav satt i PBL § 26-1, §27-1, 2, 4 og § 28-1  
Matrikkelloven (ML):  
Det er søkt om fradeling av tilleggsareal til en allerede eksisterende og bebygd eiendom. En slik 
prosess kan gjennomføres som fradeling av tilleggsareal, opprettelse av egen matrikkelenhet, 
overskjøting for deretter sammenslåing med 63/6. Eller som arealoverføring hvor arealet overføres 
direkte mellom eiendommene når dokumentasjonen etter matrikkelforskriften § 33 foreligger.  
Før fradeling av areal/arealoverføring kan matrikkelføres skal det iht ML §§ 6 og 15 gjennomføres 
oppmålingsforretning. 
 
Jordloven (JL): 
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av departementet. 
For at fradeling kan gjennomføres må positivt vedtak etter jordloven foreligge. I dette tilfellet 
behandles dette administrativt, men vedtak er ikke klart før politisk avgjørelse etter pbl. 
 
Krav til dispensasjon (PBL):  
Fradeling er i strid med bestemmelsene for reguleringsformålet LNFR og utløser krav om 
dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må sende inn en grunngitt søknad før 
dispensasjon kan gis. 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 § 1-8, jf. pbl. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av 
begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen 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).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet og, jf. pbl. § 19-
2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. Når 
en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, 
bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 
19-2 (4). 



Vurdering: 
Dersom øvrige krav iht. ML og PBL ellers ikke er oppfylt for arealoverføringen, vil det ikke bli 
nødvendig med vurdering av dispensasjon. Behandling av øvrige krav i PBL og ML gjøres derfor før 
vurdering av om dispensasjon kan gis. 
 
Behandling etter Matrikkelloven (ML):  
Heftelser eller urådigheter. 
På eiendommen 63/1 er det tinglyst flere rettigheter og heftelser, men ut fra heftelsenes inneholder 
det ingen som hindrer fradeling. Det anses uproblematisk for hjemmelshaver å innhente samtykke 
fra rettighetshaverne til å slette heftelsene i tilleggsarealet, eller samtykke til arealoverføringen i 
forbindelse med oppmålingsforretningen. Kommunedirektøren er ikke kjent med at det foreligger 
andre forhold på eiendommen som kan være til hinder for gjennomføringen. 
 
Behandling etter plan og bygningsloven (PBL):  
Pbl § 26-1 sier at endring av eksisterende eiendomsgrenser ikke må gjøres på en slik måte at det 
oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Endringen må heller ikke gjøres på en 
slik måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.  
 
Eiendommen 63/6 er allerede bebygd, og har en størrelse på 558,3 m², arealoverføringen medfører 
derfor ikke at avgivereiendom eller mottakereiendom blir uegnet til bebyggelse i tråd med plan. 
Eiendommens størrelse etter arealoverføringen/tilleggsarealet vil være ca. 1050 m². Eiendommen 
ligger i et område med andre spredte fritidseiendommer (LSF) langs Rognstadvegen. Disse 
eiendommene er vesentlig større, og eiendommen 63/6 sin størrelse etter en eventuell utvidelse vil 
ikke avvike fra standarden og omgivelsene i området.  
 
Plasseringen av eksisterende bebyggelse på eiendommen gjør at en utvidelse av tomtearealet 
hovedsakelig mot nord er et godt alternativ for å kunne utnytte eiendommen i tråd med 
planbestemmelsene i området, og kunne tilrettelegge for parkering på egen eiendom. I tillegg vil 
utvidelsen føre til at uthuset på eiendommen kommer innenfor tomtearealet. Samtidig er arealet i 
søknaden tilrettelagt slik at det er fremkommelig for fri ferdsel på alle kanter av eiendommen, og 
utvidelsen er heller ikke i veien for en evt. utvidelse/vedlikehold av veg inn til området. 
 
Pbl §27-1 vannforsyning og § 27-2 avløp skal sikre at bygninger som skal benyttes til mennesker 
eller dyr ikke skal tas i bruk før tilfredsstillende løsning for vann og avløp er på plass. Arealet som 
arealoverføres skal ikke bebygges, men fungere som et tilleggsareal til eksisterende enhet. 
Tilfredsstillende vannforsyning og avløp vurderes å være ivaretatt når eiendommen opprinnelig ble 
fradelt og bebygd.  
Pbl § 27-4.Adkomst skal sikre at eiendommer til bebyggelse skal være sikret lovlig atkomst som er 
åpen for alminnelig ferdsel. Eiendommen har adkomst via Rognstadvegen som er åpen for 
allmennheten og vinterbrøytet. Vegrett er sikret og tinglyst 22.11.1956. Adkomst til eiendommen er 
gitt, og tilleggsarealet medfører ingen økt bruk eller utvidelse av allerede eksisterende rett. 
 
Pbl. § 28-1. Byggegrunn, miljøforhold mv. Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller 
endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- 
eller miljøforhold.  
 
Kommunedirektøren mener at øvrige forhold i PBL, ML er oppfylt, slik at arealoverføringen/deling 
kan gjennomføres dersom dispensasjon innvilges. 



Informasjon fra Statsforvalteren i Innlandet:  
Daværende Fylkesmannen i Innlandet utarbeidet et nytt rundskriv om dispensasjonssaker etter 
plan- og bygningsloven datert oktober 2020 med følgende informasjon: Det beror på en tolkning av 
aktuelle lov-/forskriftsbestemmelser og/eller plan-grunnlaget hvorvidt et tiltak er avhengig av 
dispensasjon. Unntaksvis kan det oppstå tvil om en søknad betinger dispensasjon eller ikke. Som et 
eksempel kan nevnes søknad om fradeling av parsell i LNFR-område. Har søkeren opplyst at han 
ønsker å bebygge parsellen med hytte eller bolig (som ikke er nødvendig for landbruksdriften), vil 
dispensasjon være nødvendig. Fremgår ingen nærmere opplysninger om dette, må kommunen 
vurdere hva parsellen objektivt sett fremstår som egnet til. Dersom fradelingen utelukkende har til 
hensikt å formalisere de eksisterende eiendoms-forholdene, vil den ikke kunne avslås med hjemmel 
i pbl. § 11-6 annet ledd. 
 
Forhold av betydning for om dispensasjon kan gis:  
Det er gjort DOK-analyse via GLOkart bygd på automatiserte geoanalyser mot et stort antall kartlag 
fra mange ulike kilder.  
 
Landbruksfaglig uttalelse til dispensasjon: 
 
Ut frta en landbruksfaglig vurdering er det hovedsakelig syn at en bør tilstrebe løsninger som er til 
beste for landbruksnæringa, men også se etter løsninger som gagner andre interessegrupper 
innenfor handlingsrommet av nasjonale og lokale føringer. Det er en betingelse at 
landbruksinteressene ikke blir vesentlig tilsidesatt. Ut fra søknaden ser en at den aktuelle 
fritidseiendommen g/bnr 63/6 har liten tomt, mindre enn hva som en ellers oppfatter som 
alminnelig tomtestørrelse for fritidseiendommer. Det er likevel rimelig at en fritidseiendom i skog-
/fjellområder har vesentlig mindre arealbehov enn f.eks. en enebolig som skal fylle flere funksjoner 
og gjennom hele året.  
 
Ved fradelinger fra landbrukseiendommer er det særlig arealressurs- og jordvernet som må 
vurderes nøye. I dette tilfellet er det middelsproduktiv skogsmark som søkes fradelt, konsekvensene 
for framtidig skogproduksjon anses som noe begrenset. Dette ligger imidlertid i et område med dyr 
på utmarksbeite og alle slike fradelinger vil i sum redusere beiteressursene i området. Dette 
momentet alene taler likevel ikke sterkt for at dispensasjon bør frarås.  
 
En må vurdere hvordan omsøkte fradeling påvirker kulturlandskapet i området. Det vurderes slik at 
kulturlandskapet ikke blir særlig forringet av en fradeling, men at det heller ikke er positivt for 
kulturlandskapet at etablerte fritidseiendommer utvides. En legger til grunn at med utvidede tomter 
vil også aktiviteten øke med påfølgende tilrettelegginger for fritidsbruk.  
 
Etter en landbruksfaglig vurdering vil en fradeling av dette arealet totalt sett ha liten negativ 
betydning for landbruket i området og har derfor ingen merknader til tiltaket. Samtykke til deling 
skal for øvrig behandles etter jordloven. 
 
Miljø og naturmangfold  
Naturmangfoldloven §§ 8-12: 
KD sitt forslag til vedtak vil i liten grad føre til endring av arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk. 
Friluftsinteressene i området vil etter all sannsynlighet ikke påvirkes på en uhensiktsmessig måte.  
 
Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være 
tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale myndigheter. Krav til kunnskapsgrunnlaget 



skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. I dette tilfellet 
anses tiltaket å ha minimal innvirkning ut over eksisterende bebyggelse. I § 9 om føre-var-prinsippet 
står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger tiltaket kan ha for 
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Kommunedirektørens (KD) vurdering er at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe vedtak, 
og at det ikke foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. §§ 10-12 i 
loven omhandler samlet belastning på økosystemet og kostnader ved miljøforringelse, samt bruk av 
driftsmetoder og teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med full tyngde i denne saken. Området er 
registrert som friluftsområde. 
 
Kultur  
Det er ikke avdekket forhold av betydning for kulturminner -og verdi i området. 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. 
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag 
Det er ikke hensyn knyttet til samfunnssikkerhet og vassdrag å hensynta i denne saken. 
 
Vurdering av om vilkår for dispensasjon er oppfylt 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være oppfylt. 
 
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse 
kan ikke bli vesentlig tilsidesatt 
 
Innenfor LNFR skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv, og bebyggelsen 
skal i utgangspunktet være knyttet til stedbunden næring. Samtidig ble det i Kommuneplanens 
«Langsiktig arealstrategi, tettstedutvikling, bosettingsmønster og bygdeutvikling» uttrykt at det kan 
ses positivt på søknader som ikke gjaldt stedbunden næring når kriterier i arealdelen som gjelder 
landbruk, naturfare, forurensning, kulturlandskap, biologisk mangfold og trafikk er oppfylt. 
 
Arealet som skal tillegges er relativt lite, og oppfyller disse kriteriene. Eiendommen som skal motta 
arealet ligger i et område med setre og hytteeiendommer. Det foregår ikke aktiv setring i området 
lenger, men arealet rundt hytta brukes av beitedyr. 
 
Et vurderingstema er hvordan omsøkte fradeling påvirker kulturlandskapet i området. Bebyggelsen 
ligger relativt godt synlig i landskapet. Det skal tas hensyn til friluftsliv i området. Dette vil ikke 
påvirkes av en mindre utvidelse av hytteeiendommen. Det vurderes videre at kulturlandskapet ikke 
blir særlig forringet av en fradeling men at det heller ikke er positivt for seter-/kulturlandskapet at 
etablerte fritidseiendommer utvides. Dette utgjør ikke i seg selv grunn for avslag. 
 
Eiendommen ligger i nærheten av seterområdet. Ved fradelinger fra landbrukseiendommer er det 
særlig arealressurs- og jordvernet som må vurderes nøye. I dette tilfellet er det dels skogsmark av 
middels bonitet, dels areal klassifisert som bebygd som søkes fradelt. Konsekvensene for framtidig 
skogproduksjon anses som begrenset. Dette ligger imidlertid i et seterområde med dyr på 
utmarksbeite og alle slike fradelinger vil i sum redusere beiteressursene i området. Dette momentet 
alene taler likevel ikke sterkt for at dispensasjon bør frarås. 
 



Kontroll i Naturbase viser at det ikke er registrert spesielle naturtyper eller arter innen området.  
Det er ikke registrert fredede kulturminner innen området, heller ikke på aktuell eiendom.  
Det er ikke forhold knyttet til samfunnssikkerhet som blir utfordret ved en utvidelse.  
Utvidelser vil kunne medføre noe økt bruk, men vil i liten grad påvirke forurensing eller klima. 
 
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
 
Fordelene må være klart større enn ulempene  
Det siktes her til den interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi dispensasjon må 
vurderes opp mot ulempene.  
I vurderingen om dispensasjon kan gis er bl.a. konsekvenser for jordvern iht. § 19-2. Ulemper ved 
fradelingen er i hovedsak knyttet til landbrukshensyn/jordvern. Ofte trekkes det fram som en 
ulempe at en utvidelse av tomt vil føre til økt bruk av eiendommen. Dette kan ikke sies å være til 
stede i denne saken med særlig tyngde. Det pekes videre på at det er uheldig å fradele dyrkbar jord 
til utvidelse av slike fritidseiendommer. Den ulempen vil være til stede uansett i slike saker. 
 
Det søkes om fradeling av tilleggsareal på ca.  450 m² til bebygd fritidseiendom. Delinga berører ikke 
selve drifta på garden eller noen av de aktive driftsmidler, foruten at skogteigen blir litt redusert. 
Ulempen anses ikke særlig stor. 
 
Det bemerkes fra søkers side at det omsøkte areal er relativt lite, og består i dag av lite produktiv 
skog/kratt. Fradeling vil etter søkers syn ikke sette noen begrensninger eller ha betydning for den 
videre jordbruksdrift for eiendommen.  
 
Ulemper ellers ved omsøkt fradeling er etter kommunedirektørens vurdering små. Det er imidlertid 
ikke tilstrekkelig utelukkende for å innvilge en dispensasjonssøknad at ulempene eventuelt er 
beskjedne, jf. blant annet avgjørelse av sivilombudsmannen SOM-2015-3269. 
 
Det må påvises relevante, klare og positive fordeler som er klart større enn ulempene 
dispensasjonen medfører. En søknad om dispensasjon vil nærmest uten unntak være begrunnet i 
grunneier/søkers ønsker for egen eiendom. Ønsket fradeling legger til rette for en fornuftig bruk for 
også framtidige eiere, ikke bare nåværende. I tillegg vil det være en fordel at det skjer en 
formalisering av eksisterende bruk. Det legges til rette for fornuftig bruk av egen tomt, til parkering 
mv., når den allerede er besluttet lagt til formål LSF. De aller fleste sammenlignbare eiendommer i 
nærheten er vesentlig større. Uansett vil maksimal tillatt utnyttelse ikke endres ved at tomta mottar 
tilleggsarealet. 
 
I tillegg sier daværende Fylkesmannen i sitt rundskriv at selv om det ikke er sagt direkte i lov eller 
forarbeider bør en kunne se hen til tiltakets størrelse i dispensasjonsvurderingen, og kunne være 
mindre streng ved mindre tiltak som utløser små konsekvenser i en overordnet plan. Omsøkt areal 
er ikke stort og vil ikke kunne gi de store ulempene. Det skal også nevnes at formålsgrensene i 
overordnede planer følger usikre eiendomsgrenser, selv om eiendomsgrensene er klare for omtalte 
fritidseiendom.  
 
I utgangspunktet skal ikke kommunen legge vekt på tiltakshavers personlige behov. Etter gjeldende 
rett kan likevel tiltakshaver påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle areal- og 
ressursdisponeringsbehov, og ønsket om å utnytte sin eiendom på en bestemt måte vil etter 
kommunedirektørens mening kunne vektlegges som relevant til en viss utstrekning. Plasseringen av 
eksisterende bebyggelse på eiendommen gjør at en utvidelse av tomtearealet hovedsakelig mot 



vest er et godt alternativ for å kunne utnytte eiendommen i tråd med planbestemmelsene i 
området, og kunne tilrettelegge for parkering på egen eiendom. 
 
Konklusjon: Fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene. 
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn: 
Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt, kan kommunen avslå dispensasjonssøknaden 
jf. pbl. § 19-2 første ledd. Et avslag forutsetter at kommunen gir en saklig begrunnelse for ikke å gi 
dispensasjon. Det frie forvaltningsskjønnet er begrenset til at det ikke skal tas utenforliggende 
hensyn, avgjørelser skal ikke være vilkårlige eller sterkt urimelige og det skal ikke føre til usaklig 
forskjellsbehandling. Plan- og miljøutvalget har anledning i kan-skjønnet (det frie 
forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge en dispensasjonssøknad ved å legge vekt på hensyn, 
fordeler/ulemper som er nevnt i saksfremlegget ovenfor, eller andre momenter som ikke er nevnt i 
saksfremlegget dersom disse er saklig begrunnet. Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er 
aktuelt. I saker av denne typen vil det som regel være ulikheter som gjør at det er mulig å håndtere 
senere saker uten fare for uheldig presedens. 
 
Vurdering: Omdisponering til LSF på omsøkt tilleggsareal  
Dersom dispensasjon gis for omsøkt tiltak er det KD sin vurdering at det er en fordel om hele 
eiendommen etter sammenføyning får arealkategori LSF. 
Mange av eiendommene i området ble lagt til LNF spredt fritid-kategorien, da de oppfylte kriteriene 
i konsekvensutredningen. Denne eiendommen ble underlagt samme vurdering. På grunn av nærhet 
til dyrka/dyrkbar mark ble den ikke tillagt samme formål før ved politisk behandling av planen.  
Når landbruksmyndigheten i kommunen i denne saken til slutt har kommet til at arealet kan 
fradeles og tillegges fritidseiendommen, mener KD at det ikke er betenkelig at arealet får status som 
LSF.  
 
Gjennom dispensasjonsbehandlingen er det ikke funnet forhold ved omsøkt areal som gjør det 
betenkelig å inkludere tilleggsarealet i ovennevnte arealkategori. Ingen forhold bak arealformålet 
LNF som ikke allerede er drøftet er til hinder for dette.  
 
KD har også konkludert med at dette har klart større fordeler enn ulemper. Det er ikke rimelig å 
anta at det stiller seg annerledes med dette tilleggsarealet enn fritidseiendommen som allerede er 
lagt til LSF. Det er snarere en klar fordel at dagens og framtidige eiere at eiendommen har samme 
arealkategori. Slik blir det enklere å forholde seg til krav om utnyttelse og planbestemmelser. Det vil 
samsvare med grunneieres forståelse og bruk av egen eiendom, og er en fordel for senere spørsmål 
om utnytting av arealet. Maksimal tillatt utnyttelse endres ikke ved at tomta mottar tilleggsarealet. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Forslag til vedtak etter plan -og bygningsloven:  
Alternativ 1:  
 
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 etter pbl §20-1 pkt. m til fradeling av tilleggsareal på ca. 450 m² iht. vedlagt kart.  
 



I tråd med denne dispensasjonen kan arealet bebygges etter bestemmelsene til LNF Spredt fritid, på 
samme måte som resten av tomta. Tomta og tilleggsarealet ansees som en enhet etter 
sammenføyning. Arealet anbefales lagt til formål LNF spredt fritid ved neste planrevisjon.  
 
Tillatelsen gis for:  
Fradeling av tilleggsareal, på ca. 450 m² fra gnr. 63 bnr. 1, jf. vedlagt kart.  
 
Med følgende vilkår:  
Arealet skal sammenslås med eller arealoverføres til eiendommen gnr. 63 bnr. 6 etter 
oppmålingsforretning.  
 
Alternativ 2:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 avslår 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 for søknad nevnt over.  
 
Dette begrunnes i kommunens forvaltningsskjønn, som beskrevet ovenfor. 
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