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G/BNR 92/3 - BEHANDLING ETTER JORDLOV § 12 – TILLEGGSVEDTAK- SØKNAD OM 
FRADELING AV TO FRITIDSEIENDOMMER OG FRADELING OG OMDISPONERING AV SETER 
SØKERE: HARALD KRISTIAN NYMO, INGRID FAUSKRUD, MARIT KRISTINE WALLØE 
 
 
… Sett inn saksutredningen under denne linja  
Vedlegg: 

• Særutskrift behandling av dispensasjon – fradeling  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det vises til møte i PMU den 16.8.2022 hvor det ble vedtatt dispensasjon fra KDP, fradeling 
av to fritidseiendommer, samt fradeling og omdisponering av seter på g/bnr 92/3, sak 
73/22. Det ble i forslag til vedtak utelatt at skogarealene også skal fradeles. Siden jord og 
skog skal selges hver for seg og arealene har samme matrikkelnummer er det nødvendig 
med samtykke til fradeling etter jordloven § 12.  
 
Forutsatt at arealene selges til nærliggende landbrukseiendommer med aktiv drift stiller 
saken seg uforandret. Kommunedirektøren mener delinga vil medføre en god driftsmessig 
løsning og at arealene kan bli bedre utnyttet enn slik forholdene er i dag.  
 
Saksutredning: 
Det vises til møte i PMU den 16.8.2022 hvor det ble vedtatt dispensasjon fra KDP, fradeling 
av to fritidseiendommer, samt fradeling og omdisponering av seter på g/bnr 92/3, sak 
73/22. Det ble i forslag til vedtak utelatt at skogarealene også skal fradeles. Siden jord og 
skog skal selges hver for seg og arealene har samme matrikkelnummer er det nødvendig 
med samtykke til fradeling etter jordloven § 12. 
 



 
Kartutsnitt med tre skogteiger og en teig med jord og skog. 
 
Vurdering: 
Jf. §35 1. ledd bokstav a i forvaltningsloven kan et forvaltningsorgan omgjøre sitt eget 
vedtak uten at det er påklaget dersom endringen ikke er til skade for noen som vedtaket 
retter seg mot eller direkte tilgodeser. I denne saken stod det i saksfremstillingen at 
landbruksarealer skal selges til aktive gårdsbruk, men det var ikke spesifisert i forslag til 
vedtak at fradelingen også gjelder skogarealene.  
 
Å ha muligheten til å selge jord- og skogbruksarealer til flere parter kan gi en bedre 
driftsmessig løsning enn om arealene selges samlet, forutsatt at erverver har arealer som 
ligger inntil disse. Saken stiller seg således uforandret. Kommunedirektøren anser dette 
som en inkuriesak der kun tun og seter ble omtalt i forslaget til vedtak og ikke 
skogarealene. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra 
Harald Kristian Nymo, Ingrid Fauskrud og Marit Kristine Walløe (Gudrun Walløes 
etterlatte) om fradeling av tre skogparseller slik at disse kan erverves av 
nærliggende landbrukseiendom med aktiv drift. 

2. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen utgangen av 2025, ellers bortfaller 
delingssamtykket.  

3. Skogarealene kan ikke erverves uten konsesjon.  
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 


