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SÆRUTSKRIFT 
 
Arkivsak: 21/1622   
 
BEHANDLING AV DISPENSASJON FRA KP - FRADELING OM OMDISPONERING AV 
GARDSTUN 92/3 OG SETERTUN GBNR 155/1/286 - NYBAKKEN 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 092/003  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
73/22 Plan- og miljøutvalget 16.08.2022 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon med vedlegg 
Fjellstyret/Statskog sin behandling 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommuneplanens arealdel  
Øvrige dokumenter i ESA-sak 21/1622 
Øvrige dokumenter i ESA-sak 22/2321 
 
Sammendrag: 
Eiendommen gbnr. 92/3 består av fire teiger. En bestående av dyrka mark med bebyggelsen og tre 
skogteiger. Tilhørende seter 155/1/286 består av to teiger i seterområdet Sydda.  
 
Det søkes om full bruksrasjonalisering av garden. Eierne ønsker å dele fra to eiendommer med 
bebyggelse på hhv. alternativ 1 ca. 2600 m² og ca. 1500 m² med eller uten et areal på ca. 1000 m² på 
andre siden av veien mot øst (alternativ 2), samt dele fra seterbebyggelse med tilhørende areal og 
omdisponering til fritidsfeste. Dersom det ikke tillates fradelt i to selvstendige eiendommer ønskes 
subsidiært fradelt ett tunområde på garden. Dette drøftes i saksutredningen som alternativ til det 
som primært ønskes, to eiendommer.  
 
Det søkes også om fortsatt bruk til fritid på bebyggelsen dersom eiendommene fra gbnr. 92/3 tillates 
fradelt. Øvrig landbruksareal ønskes tillagt nærliggende landbrukseiendommer i drift. Det er allerede 
avklart at disse har behov og er interessert.  
 
Søknaden betinges av at det gis dispensasjon fra at det ikke tillates fradeling for andre formål enn 
landbruk. I tillegg at bygningene fortsatt kan brukes og benyttes som fritidsboliger i tråd med 
eksisterende bruk. 
 
De kumulative vilkårene i pbl. 19-2 er oppfylt, og kommunedirektøren tilrår at det gis dispensasjon.  
 
Det tilrås også at nye eiendommer fradelt fra 92/3 kan behandles etter bestemmelsene for LNF 
spredt fritid, og at det ved neste planrevisjon vurderes om arealformål kan endres til LSF. 
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Ny eiendom fradelt fra setra 155/1/286 anbefales fortsatt å behandles etter bestemmelsene for LNF-
formål. 
 
Saksutredning: 
Om eierforhold 
Hjemmelshavere til eiendommen er Ingrid Fauskrud, Harald Kristian Nymo og Marit Kristine Walløe. 
Det er gitt samtykke fra Fauskrud sine nærmeste pårørende iht. vedlagt e-post til søknad. 
 
Informasjon om eiendommen 
Eiendommen gbnr. 92/3 «Nybakken» er en landbrukseiendom bestående av fire teiger med 
tilhørende seter gbnr. 155/1/286. Eiendommen består av 21 daa dyrkamark, 5 daa innmarksbeite, 57 
daa produktiv skog og 15 daa annet markslag, totalt 98 daa.  
 

 
Kart over alle teigene på garden 92/3. 
 
Eiendommen er bebygd med 7 bygninger. To av bygningene er registrert i matrikkelen som 
«våningshus benyttet som fritidsbolig», en garasje/uthus/anneks knyttet til fritidsbolig, 3 bygninger 
registrert som «annen landbruksbygning» hvorav det ene bygget ligger på jordet og vil følge arealet 
som skal legges til annen landbrukseiendom, ett mindre uthus er ikke registrert i matrikkelen, men 
vises i GLokart.  Gården har ikke hatt fastboende siden 1970, og det ene bygget registrert som 
«våningshus benyttet som fritidsbolig» ble godkjent oppført som hytte i 1977.  
 



Side 3 av 24 

 
Kart som viser bygningsmassen på gbnr. 92/3. 
 
Til garden tilhørende seter på Sydda med gbnr. 155/1/286. Den er ikke tinglyst. Den består av to 
teiger, en med bebyggelsen og en seterløkke med en landbruksbygning.  
 

 
Kart som viser teiger og bygningsmasse til seter på Sydda gbnr. 155/1/286.  
 
Søknaden gjelder:  
Det søkes om full bruksrasjonalisering av garden. Eierne ønsker å dele fra to eiendommer med 
bebyggelse fra garden gbnr. 92/3.  Alternativ 1: Tun A på ca. 2600 m² og Tun B ca. 1500 m²  
Alternativ 2: Tun A ca. 2600 m2 og Tun B ca 2500 m2. (ca 1000 m² er på andre siden av veien mot 
øst). Bebyggelsen på tunene er i bruk som to fritidsboliger og ønskes fradelt til eksisterende bruk. 
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Alternativ 1.       Alternativ 2.  
 
Fra setereiendommen på Sydda gbrn 155/1/286 ønskes seterbebyggelsen fradelt med tilhørende 
areal og omdisponering til fritidsfeste.  

 
 
 
Dersom det ikke tillates fradelt i to selvstendige eiendommer ønskes subsidiært fradelt ett 
tunområde på garden. 
 
Øvrig landbruksareal ønskes tillagt nærliggende landbrukseiendommer i drift. Det er allerede avklart 
at disse har behov og er interessert.  
 
Plangrunnlag: 
Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel.  



Side 5 av 24 

 
 
Lovgrunnlag:  
Søknaden utløser krav om dispensasjon etter pbl. kapittel 19 etter grunngitt søknad. 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 bestemmelsen det dispenseres fra 
eller lovens formålsbestemmelser kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon 
skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
BEHANDLING ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN  
Dersom øvrige krav iht ML og i PBL ellers ikke er oppfylt for fradelingen, 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: Det er ikke tinglyst heftelser som er av betydning for fradeling av 
omsøkte arealer. Jordskifte har hatt grensegang for skogteig på Smørkampen. Kommunedirektøren 
er ikke kjent med at det foreligger andre forhold på eiendommen som kan være til hinder for 
gjennomføringen.  
 
Eiendomsgrenser: Fradelt areal ligger inntil eksisterende grense mot gbnr. 125/1 og 122/7 som begge 
er usikre og kan avvike flere meter. Disse grensene må klarlegges i forbindelse med fremtidig 
oppmåling, og omsøkt areal bør følge eksisterende og klarlagt grense mot disse eiendommene.  
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Eiendommen var involvert i en jordskiftesak i 2011 der det ble avsagt dom på at skogteig ved 
Smørkampen som grenser mot gnr. 95/6 i nord-øst, gnr. 91/2 i sør, gnr. 92/1 og gnr. 92/5 i nord er en 
del av gnr. 92/3 som nå ønskes overført til annen landbrukseiendom. 
 
Behandling etter plan og bygningsloven (PBL):  
Plan og bygningsloven (PBL):  
Fradeling av areal er et søknadspliktig tiltak etter PBL §20-1, som kan forstås av tiltakshaver j.fr § 20- 
4. Fradeling av bebygd eiendom må oppfylle krav satt i PBL §§ 26-1, 27-1, 2, 4 og 28-1 flg. 
 
Pbl § 26-1 sier at fradeling av ny grunneiendom må gjøres på en slik måte at det ikke oppstår forhold 
som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Fradelingen må 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. Areal som ønskes fradelt er to enheter med størrelse på ca. 2600 m² og ca. 1500 
m² med eller uten et areal på ca. 1000 m² på andre siden av veien mot øst. Søkers ønske om to 
eiendommer vil ikke føre til uegnede eiendommer etter reglene nevnt ovenfor. Arronderingsmessig 
synes de som fornuftige løsninger. Det er allerede godkjent bebygd to enheter på de ønskede arealer 
for fradeling. 
 
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. Arealene er 
allerede bebygd, og det opplyses at det er utilstrekkelig vannforsyning for bruk som helårsbolig. Det 
er brønner, og de gir ikke tilstrekkelig vann til helårsbeboelse. Dette er en del av begrunnelsen for at 
søkere ønsker bebyggelsen som fritidsboliger. 
 
Pbl § 27-4. Atkomst skal sikre at eiendommer til bebyggelse skal ha lovlig atkomst som er åpen for 
alminnelig ferdsel. Eiendommen har allerede etablert egen adkomst (på sommerstid) via privat vei 
fra Kråbølstuguvegen. Denne tar av fra Sør-Trettenvegen som er fylkesvei. Det legges til grunn at det 
må søkes vegmyndigheten om utvidet bruk. Veien til garden er ikke vinterbrøytet. Det er altså ikke 
helårsvei til eiendommen, og den er i det hele i dårlig stand. Det må sikres fortsatt tillatt bruk av 
denne. 
 
Pbl § 28-1. § 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. Det er ikke registrert fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 
miljøforhold.  
 
Kommunedirektørens vurdering er at øvrige forhold i PBL, ML er oppfylt, slik at fradelingen kan 
gjennomføres dersom dispensasjon innvilges. 
 
 
BEHANDLING AV DISPENSASJON ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN:  
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.  
Ingen merknader har kommet. 
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Høring hos statlige og regionale myndigheter: 
Hovedtrekk i uttalelsene gjengis i det følgende. 
 
Statsforvalteren i Innlandet: 
Vi har ikke informasjon om særlige naturverdier i tilknytning til gårdstunet. Gårdstunet ligger ca. 1,5 
km fra Tretten sentrum. Kommunen bør gjøre en vurdering av om det er hensiktsmessig med 
etablering av fritidsboliger sentrumsnært. I denne saken vil imidlertid en omdisponering til 
fritidsformål stadfeste dagens bruk av bygningsmassen.  
 
Setra ligger delvis innenfor buffersonen mot nasjonalt villreinområde jf. Regional plan for Rondane 
Sølnkletten. Eventuelle virkninger for villreinens leveområder må vurderes. For vurdering av effekten 
på omkringliggende miljø og villrein er faktisk bruk viktigere enn formell status og eierforhold. En 
fradeling av tomt vil i seg selv ikke gi uheldige virkninger. En omdisponering av setra til fritidsformål 
kan imidlertid føre til vesentlig endringer i bruk og påvirkning på omgivelsene, noe som vil være 
uheldig.  
 
En tillatelse til fradeling og omdisponering av seterhusene kan også gi en uheldig presedensvirkning, 
og føre til at det etableres flere fritidseiendommer innenfor villreinens leveområder. Statsforvalteren 
anbefaler på denne bakgrunn at det ikke gis tillatelse til fradeling og omdisponering av setertunet til 
fritidsformål.  
 
Innlandet Fylkeskommune: 
Med tanke på kulturlandskapet vil det her ikke være endring da bygg og adkomst allerede 
ligger i landskapet. Seterbebyggelse og bebyggelse knyttet til utnytting av skog og 
utmarksressurser i landbruket, representerer ofte viktige kulturhistoriske verdier som det er 
viktig å ta vare på og vedlikeholde og det at byggene tas i bruk, og unngår forfall, er positivt. 
 
Fritidseiendommer i et aktivt jordbruksområde kan derimot medføre driftsulemper ved bruk 
av dyrkamarka. Det er flere tilsvarende eiendommer i området og det er derfor viktig at 
kommunen foretar en vurdering av om Sydda som seterområde i framtiden skal være et 
seterområde eller tillate at får et preg av hytteområde. Dette må videre vurderes opp mot 
villreinbestanden i området, jf. Regional plan for Rondane Sølnkletten. Kommuner og andre 
myndigheter har ansvaret for å hindre skade på villreinens leveområder, gjennom bruk av 
plan- og bygningsloven og annet lovverk. Kommunen må vurdere om endring fra seter til 
fritidsbolig vil endre bruken av eiendommen med tanke på ringvirkninger av økt ferdsel på 
villrein. Dersom det vil føre til en annen type bruk som påvirker ferdsel inn i villreinområde vil vi 
fraråde bruksendringen. 
 
Seterbebyggelsen ligger innenfor sone 2 i regional plan for Rondane-Sølnkletten, og 
hensynet til villreinen og dens leveområder skal ivaretas ved behandling av søknaden. Ved 
vurdering av om tiltaket er til skade for villreinen skal kommunen ta utgangspunkt i regional 
plan for Rondane– Sølnkletten. Den regionale planen sier at det ikke skal etableres ny 
fritidsbebyggelse innenfor buffersonen. Det kan vurderes tilbygg, uthus og anneks på 
eksisterende bebygde fritidseiendommer. Det må da foretas en konkret vurdering av hva 
som kan tillates ut fra hensynet til villreinen, bebyggelsens synbarhet og beliggenhet, 
terreng, nærhet til vann og tilpasning til omkringliggende bebyggelse. 
Sommeren 2020 ble det fastsatt ved Kongelig resolusjon en Kvalitetsnorm for villrein 
(Rangifer tarandus)(Lovdata.no).  
 
I mai 2022 kom de første resultatene fra kvalitetsnormen der 6 av de 10 nasjonale 
villreinområdene ble klassifisert til dårlig kvalitet (rødt). Et av disse villreinområdene var 
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Rondane, der leveområde og menneskelig påvirkning (delnorm 3) var det som var 
utslagsgivende, nærmere bestemt funksjonelle trekkpassasjer.  
Fra kvalitetsnormen: "Samlet sett er Rondane et villreinområde med mye utfordringer. Disse er skapt 
av ferdsel og fragmentering pga. veger og annen infrastruktur som hytter, hoteller, turisthytter, 
merka stier og oppkjørte skiløyper." (Rolandsen et. Al. 2022). Dette ferske kunnskapsgrunnlaget 
presiserer ytterligere behovet for å redusere menneskelig ferdsel og fritidsbebyggelse i og rundt 
villreinens leveområder. 
 
Kvalitetsnormen skal være "retningsgivende for myndighetenes forvaltning i alle saker som 
har betydning for villrein og skal gi myndighetene et best mulig grunnlag for forvaltningen av 
bestandene og leveområdene, og faktorene som påvirker disse" (lovdata.no). I de nasjonale 
villreinområdene skal villreinhensyn veies særlig tungt (lovdata.no). Skal vi oppnå disse 
målene må vi begrense aktiviteter som påvirker villreinens trekkpassasjer og leveområder. 
En dispensasjon vil kunne medføre presedens for senere saker. Spesielt villrein er sårbar for ferdsel og 
menneskelig aktivitet, og fylkeskommunen mener det er spesielt viktig med 
helhetlig og forutsigbar planlegging i slike områder. Dispensasjoner vil kunne undergrave 
kommuneplanen og den regionale planen som fremtidig styringsverktøy, og vi vil med 
bakgrunn i dette fraråde at det gis dispensasjon til endring av seterbebyggelse til 
fritidsbebyggelse. 
 
Kulturarv 
Ingen merknad til saken. 
 
Samferdsel 
Tunet på eiendommen gbnr. 92/3 har i dag adkomst fra fylkesveg 2556, Sør-Trettenvegen. 
FV2556 har funksjonsklasse E, lokal adkomstveg, med lite streng holdning til avkjørsler. ÅDT ved 
avkjørselen er 150 kjøretøy, og fartsgrensen på stedet er 80 km/h. 
Dersom tunet fradeles og får nytt matrikkelnummer, orienterer vi om at det må søkes om 
utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesvegen. Dette med bakgrunn i at det formelt må knyttes en 
avkjøringstillatelse til nytt gnr/bnr. Søknad om utvidet bruk av avkjørsel skal behandles etter 
vegloven, og det er Samferdselsavdelingen i Innlandet fylkeskommune som er myndighet. 
Skjema finnes på våre hjemmesider; www.innlandetfylke.no. Vi ber om at det vises til vår 
referanse, 2022/10703, i søknaden. Utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesvegen kan påregnes 
gitt. 
 
Oppsummert: 
Fylkeskommunen har vurdert saken. Tiltaket vil ikke endre seterlandskapet, tunene ligger der fra før 
og det er ingen nye element å forholde seg til, men bruken av område vil kunne 
endres dersom andelen av fritidsbebyggelse øker i området og dette kan igjen gi uheldige 
konsekvenser for villreinbestanden. Vi ber kommunen vurdere presedensfaren, område sett 
under ett, før avgjørelse om en eventuell dispensasjon blir gitt. Fylkeskommunen vil ikke 
anbefale at dispensasjon gis før konsekvensene for villrein er synliggjort. Dispensasjoner vil 
kunne undergrave kommuneplanen og den regionale planen som fremtidig styringsverktøy, 
og vi vil med bakgrunn i dette fraråde at det gis dispensasjon til endring av seterbebyggelse 
til fritidsbebyggelse. 
 
Vi minner om at et positivt vedtak i denne saken kan skape presedens for lignende tiltak.  
 
Det vil av den grunn være særs viktig at kommunen begrunner hvorfor det eventuelt er riktig å gi 
dispensasjon i denne saken, samt at lovens to vilkår i Plan- og bygningsloven § 19-2 er 
oppfylt. Vurderingene skal fremgå av vedtaket i saken og følge plansaken videre. 
Saken er sendt villreinmyndigheter, kommunen har ikke mottatt uttalelse. 
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Forhold av betydning for om dispensasjon kan gis: 
 
Landbruksfaglig uttalelse  
Tunet søkes fradelt til to selvstendige enheter på hhv. 1,4 (2,4) og 2,5 daa areal hver. Tun A har en 
fritidsbolig samt tre uthus. Arealet består av delvis bebygd, delvis skogsmark, samt 50 m2 stort areal 
med fulldyrket mark. Tun B inneholder to alternativ, der det ene alternativet inkluderer 1 daa 
skogsmark på nedsiden av gardsvegen. Tun B har en fritidsbolig og en garasje/anneks. Arealet her er 
består delvis bebygd areal og delvis skogsmark.  
 
Setertunet som søkes fradelt består av seterhuset og to uthus. Området rundt er inngjerdet og ligger i 
Gardskart som jorddekt fastmark. Samlet areal er ca. 2,5 daa. 
 
Oppdeling av eiendommer ved bruksrasjonalisering er omdiskutert. Kommunen må i slike saker 
vurdere hensynet til en tjenlig og variert bruksstruktur opp mot hensynet til aktive bruk i alle 
størrelser og deler av kommunen. Ved fradelinger fra landbrukseiendommer er det særlig 
arealressurs- og jordvernet som må vurderes nøye. En må vurdere hver sak individuelt og finne gode 
og praktiske løsninger ut fra de gjeldende forhold. Dette er forhold som behandles særskilt ved 
behandling etter jordlovens delingsbestemmelse i §12. 
 
Landbruksfaglig uttalelse I saker om dispensasjon fra LNF formålet skal en landbruksfaglig uttalelse 
omfatte en redegjørelse for avveiningen mellom landbruksinteressene og interessene for tiltaket. 
Dette er:  
• Konsekvenser for eiendommenes arrondering og drift.  
• Konsekvenser for tilgrensende landbrukseiendommer og naboeiendommer: Brukerkonflikter knyttet 
til støy og lukt eller andre drifts- og miljømessige konsekvenser.  
• Konsekvenser for langsiktig utbyggingsmønster:  
o Bidrar tiltaket til tydelige utbyggingslinjer mellom landbruks- og utbyggingsområder?  
o Vurdering av presedensvirkningen.  
• Kulturlandskap, herunder konsekvenser for landskapsbildet, biologisk mangfold og kulturhistoriske 
verdier. 
 
Gårdstunet 
Tun A omfatter ca. 50 m2 fulldyrket areal. Iht. §9 i jordloven må ikke dyrka jord brukes til formål som 
ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. Ei fradeling som omsøkt betinger derfor samtykke til 
omdisponering. 
 
Tun B har omsøkt to ulike alternativ. Landbrukskontorets vurdering er at det 1 daa store arealet på 
nedsiden av vegen ikke bør deles fra og bli en del av tun B. Hvis arealet fradeles vil det medføre en 
driftsmessig vanskelig løsning for ny eier av skogsmarka på nedsiden av vegen og kan by på 
utfordringer ifm. skogbruksdrifta. Det er videre usikkert om det egentlig er et reelt behov for at 
arealet innlemmes i tunet. 
 
Setra  
I søknaden står det at grense mot vest fastsettes så langt bort det gis rom for. Normal størrelse på en 
fritidseiendom er ca. 1 daa. Kommunedirektøren mener at et areal på 1-1,5 daa bør være tilstrekkelig 
stort. Arealet rundt bebyggelsen på det inngjerdede området ligger i Gardskart som jorddekt 
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fastmark og framstår som mindre brukt areal. Det antas derfor at det ikke er behov for å innlemme 
hele arealet på 2,5 daa i fradelingen av tunet. Det må også legges til rette for adkomst til seterlykkja. 
Siden arealet ligger i Øyer allmenning skal Øyer fjellstyre vurdere opprettelse av fritidsfeste. 
 
Samlet vurdering  
En konsekvens av å gi dispensasjon er at det oppstår fritidseiendommer i et aktivt jordbruksområde 
både rundt gårdstunet og på setra. Det er påregnelig at det kan oppstå noen driftsulemper ved bruk 
av dyrkamarka. Men tunene ligger der fra før og er ikke noe nytt element å forholde seg til. Planlagt 
ny eier av dyrkamarka rundt gården leier i dag jorda der og det antas at de er kjent med 
driftsforholdene. Planlagt ny eier av seterlykkja driver flere andre arealer like ved. En ser ikke at 
driftsulemper i seg selv er et moment som taler mot dispensasjon. Det bør derimot foretas en 
vurdering av om Sydda som seterområde i framtiden skal være et seterområde eller tillate at får et 
preg av hytteområde. 
 
Søkerne ønsker å fordele gårdstun og setertun mellom seg og den planlagte bruken av bebyggelsen 
skal ikke endres. En kan forvente at fradelingen i mindre grad legger press på framtidige behov om 
fradeling av tilgrensende dyrka marka ift. ønske om å utvide eiendommene. Hadde Nybakken derimot 
blitt solgt som en selvstendig landbrukseiendom kunne en kanskje fått en ny eier som var interessert i 
å ta i bruk eiendommen som helårsbolig. Det ville gitt en positiv effekt mtp. bosettingen i området. 
 
Det vurderes til at kulturlandskapet ikke blir forringet i særlig grad av fradelingen, men at det heller 
ikke er positivt med slike fradelinger. Samlet sett er størrelsen og inndelingen av tunene iht. det man 
normalt tilrår ved bruksrasjonalisering.  
 
Oppsummering 
Etter en landbruksfaglig vurdering kan det gis dispensasjon for fradeling av gardstunet og 
seterbebyggelsen uten at landbruksinteressene i vesentlig grad settes til side. 
 
Miljø og naturmangfold:  
Naturmangfoldloven §§ 8-10: Omsøkt tiltak vil i liten grad føre til endring av arealutnyttelsen i 
forhold til dagens bruk. Friluftsinteressene i området vil mest sannsynlig 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. Det er ikke registrert trua art. Det er uansett kun snakk om fradeling og 
muligens eierskifte fram i tid, og det forutsettes at det ikke vil ha negativ innvirkning.  
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. 
 
Seterbebyggelsen ligger i utkanten av buffersonen til villreinens leveområde. Det legges til grunn at 
fradeling til fritidsfeste ikke vil føre til større trafikk og bruk av betydning. Det kan stilles spørsmål ved 
eventuelt salg av eiendommen, men arealet forblir LNF.  
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Kultur:  
Det er ikke registrert fredede lokaliteter innen området for søknaden. 
 
Behandling etter jordlov: 
Sammendrag:  
Harald Kristian Nymo, Ingrid Fauskrud og Marit Kristine Walløe søker om å fradele bygninger på 
gårdstunet Nybakken til to matrikkelenheter på hhv. 2,6 daa og 1,5 (2,5) daa areal, samt setra på 
Sydda på ca. 2,6 daa. Det er ingen selvstendig drift på eiendommen i dag og jorda leies bort. 
Landbrukseiendommen mangler vintervei, og har noe begrenset med vanntilgang. Formålet med 
fradelingen er å oppnå full bruksrasjonalisering.  
 
Kommunedirektøren mener delinga vil medføre en god driftsmessig løsning og at arealene kan bli 
bedre utnyttet enn slik forholdene er i dag. Kommunedirektøren mener deling kan tilrås med 
følgende arealfordeling: Gårdstun A ca. 2,6 daa og gårdstun B ca. 1,5 daa. Setra ligger i 
Statsallmenninga og samtykke til fradeling behandles etter fjelloven av Øyer fjellstyre.  
 
Saksutredning:  
Landbrukseiendommen Nybakken eies av tre parter fordelt på fire andeler. Partene søker om å 
fradele bygninger på gårdstunet og på setra. Formålet med fradelingen er å oppnå full 
bruksrasjonalisering, der de beholder bygninger selv mens jordbruksarealene blir solgt til aktive 
gårdsbruk.  
Landbrukseiendommen består av 21 daa dyrkamark, 5 daa innmarksbeite, 57 daa produktiv skog og 
15 daa annet markslag, totalt 98 daa. Av bygningsmasse er det på eiendommen to bolighus registrert 
i Glokart som «våningshus benyttet til fritidsbolig», en «garasje/anneks benyttet til fritidsbolig», tre 
bygninger registrert som «annen landbruksbygning som ikke er næring» og et mindre uthus. Det er 
ifølge søkerne ikke vinterbrøytet vei til tunet på gården og landbrukseiendommen har noe begrenset 
med vanntilgang. Gården har ikke hatt fastboende etter 1970- årene. Til eiendommen hører seter på 
Sydda.  
Tunet søkes fradelt til to selvstendige enheter på hhv. 2,6 og 1,5 (2,5) daa areal hver. Tun A har en 
fritidsbolig samt tre uthus. Arealet består av delvis bebygd areal, delvis skogsmark, samt ca. 50 m2 
stort areal med fulldyrket mark. Tun B inneholder to alternativer, der det ene alternativet inkluderer 
1 daa skogsmark på nedsiden av gardsvegen. Tun B har en fritidsbolig og en garasje/anneks. Arealet 
her er består delvis bebygd areal og delvis skogsmark.  
 
Setertunet som søkes fradelt består av seterhuset og to uthus. Området rundt er inngjerdet og ligger 
i Gardskart som jorddekt fastmark. Samlet areal er ca. 2,6 daa. 
 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven 
og skogbruksloven av 08.12.2003 er kommunene gitt myndighet til å behandle og fatte vedtak etter 
landbrukslovene. Dette innebærer bl.a. at kommunene har frihet til å utforme sin egen politikk 
innenfor rammene av loven og de nasjonale målsettinger for landbrukspolitikken.  
Etter intensjonene til jordlova beskrevet i formålsparagrafen (§ 1), heter det mellom anna at 
«ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjoner sine behov. Forvaltninga skal vere  
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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». I dette 
ligger at arealressursene skal forvaltes med tanke på at en i framtida kan få større behov for 
jordbruksjord enn i dag og at det skal utvises aktsomhet med bl.a. fradeling til andre formål enn 
jordbruksproduksjon.  
 
Omdisponering  
Utgangspunktet for bestemmelsen i jordloven § 9 er at dyrka jord ikke må brukes til formål som ikke 
tar sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må heller ikke disponeres slik at den ikke egner seg til 
jordbruksproduksjon i framtida. Videre i § 9 står: «Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon 
dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal 
det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei 
omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til 
jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar.  
Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla 
lova skal fremja. Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet 
ikkje er sett igang innan tre år etter at vedtaket er gjort».  
Vurdering  
 
Ca. 50 m2 av arealet som søkes fradelt skal ikke lenger nyttes til landbruksformål og det må vurderes 
om omdisponeringen er i strid med arealressursvernet. Hvorvidt det er særlege høve som tilsier at 
landbruksinteressene må vike vil bero bl.a. på hvilke hensyn som gjør seg gjeldende i saken, hvorvidt 
arealene som skal omdisponeres objektivt sett er egnet til matproduksjon og om det er påregnelig 
med en lønnsom produksjon på arealene.  
Det arealet det er snakk om er et kantareal med fulldyrket mark. Arealet ligger langs med 
ytterkanten av eksisterende jorde og kan synes som en naturlig forlengelse av tun A som søkes 
fradelt. Kommunedirektøren ser det slik at betydningen av å beholde det begrensede arealet som en 
del av landbrukseiendommen synes å være av mindre verdi.  
 
Deling  
Utgangspunktet for delingsbestemmelsen skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut over 
de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. M-2/2021. Bestemmelsene om deling må ses i 
sammenheng med lovens formål som er å legge forholdene slik til rette at landets arealressurser kan 
bli brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og for de som har yrket sitt i landbruket. 
Jordlovens formål må videre sees i sammenheng med gjeldende landbrukspolitikk, hvor ett av 
hovedmålene er å skape ressurssterke og robuste bruk.  
Fradeling av seterhus til fritidsformål innenfor Øyer statsallmenning behandles etter fjelloven av 
Øyer Fjellstyre på vegne av grunneier Statskog. Da er det ikke nødvendig å behandle selve delingen 
etter jordloven § 12. I forbindelse med fradelinga vil også seterretten frafalles. Kommunedirektøren 
har hatt dialog med Statsforvalteren i saken om lovverket i dette, og Statsforvalteren mener at 
fradelingen likevel bør vurderes etter jordloven § 12.  
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Hensynet til arealressursvernet  
Lovformuleringen skal gi forvaltningen mulighet til å treffe beslutninger som hindrer at det oppstår  
enheter som er vanskelig å drive rasjonelt eller at produktive landbruksarealer faller ut av drift.  
Begrepet «arealressursene» gjelder også bl.a. bygninger.  
 
Gårdstunet  
Tun A omfatter noe skogsmark rundt bebyggelsen. Å innlemme dette arealet til tunet vil gi en 
fornuftig arrondering, enklere grenseforhold og en unngår at det gjensettes et areal som lett blir 
ansett som urasjonelt å drive. Tunet omfatter videre ca. 50 m2 fulldyrket areal. Det arealet det er 
snakk om er et kantareal med fulldyrket mark. Arealet ligger langs med ytterkanten av eksisterende 
jorde og kan synes som en naturlig forlengelse av tun A som søkes fradelt. Kommunedirektøren ser 
det slik at betydningen av å beholde det begrensede arealet som en del av landbrukseiendommen 
synes å være av mindre verdi.  
Tun B omfatter noe skogsmark rundt bebyggelsen. Å innlemme dette arealet til tunet vil gi en 
fornuftig arrondering, enklere grenseforhold og en unngår at det gjensettes et areal som lett blir 
ansett som urasjonelt å drive. Tun B har omsøkt to alternativer, der det ene forslaget er med et 1 daa 
stort areal på nedsiden av vegen. Det vurderes til at arealet på nedsiden av vegen ikke bør deles fra 
og bli en del av tun B. Hvis arealet fradeles vil det medføre en driftsmessig vanskelig løsning for ny 
eier av skogsmarka på nedsiden av vegen, og kan by på utfordringer ifm. skogbruksdrifta. Det er 
videre usikkert om det egentlig er et reelt behov for at arealet innlemmes i tunet.  
 
Setra  
I søknaden står det at grense mot vest fastsettes så langt bort det gis rom for på inntil 2,5 daa. 
Normal størrelse på en fritidseiendom er ca. 1 daa. Øyer fjellstyre behandlet saken etter fjelloven 
den 15.6.2022. De har vedtatt at det kan opprettes festekontrakt på seterhusene til fritidsformål. De 
mener videre at det skal gjerdes av sørvest for husene inntil utedoen. Samlet areal på tomta blir 1 
daa. Resterende areal legges til seterlykkja ved at gjerdet mot denne fjernes. Kommunedirektøren 
støtter denne vurderingen og mener det i tillegg må legges til rette for adkomst til seterlykkja.  
Eiendommen ligger 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 fradeling bør frarås.  
Driftsmessig god løsning  
Det skal vurderes om delingen legger opp til en god driftsmessig løsning. Ifølge rundskriv M-2/2021  
kan det ikke kreves at det er den beste løsningen som skal velges, det holder at løsningen er god.  
Nybakken er et mindre gardsbruk med spredte jord- og skogbruksarealer. Jordbruksarealene rundt 
tunet leies av en nabo som også er i posisjon for å kjøpe disse. En slik løsning vil driftsmessig være 
god. For skogarealene og jordbruksarealer på setra ønsker en annen grunneier med skog og 
jordbruksarealer i samme området å erverve disse, noe som kan gi en rasjonell drift av arealene og 
som er positivt.  
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En konsekvens av fradeling er at det oppstår bolig- og fritidseiendommer i et aktivt jordbruksområde. 
Det er påregnelig at det kan oppstå noen driftsulemper ved bruk av dyrkamarka. Men tunene ligger 
der fra før og er ikke noe nytt element å forholde seg til. Planlagt ny eier av dyrkamarka rundt gården 
leier i dag jorda der og det antas at de er kjent med driftsforholdene. Planlagt ny eier av seterlykkja 
driver flere arealer like ved.  
I avveiningene mellom ønske om rasjonelle bruk og en variert bruksstruktur bør hensynet til 
rasjonelle bruk veie tyngst og at det ikke fradeles et større areal enn det som synes nødvendig for to 
rasjonelle boligtomter. Dette gjør seg særlig gjeldende når det er dyrkamark som ligger inntil tunet. 
Det er i dag ingen egnet driftsbygning på gården for å drive med husdyr, gården mangler adkomstvei 
om vinteren og det er også begrenset med helårs vanntilgang på gården. Dette er momenter som 
taler for fradeling av gardstunet.  
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arrondering og transportavstander er vesentlige forhold som skal vurderes. 
Ettersom jord og skog skal selges til nærliggende landbrukseiendommer i aktiv drift antas det at 
fradelingen ikke vil føre til en mindre god driftsmessig løsning. Det taler for samtykke til deling.  
 
Drifts- og miljømessige ulemper  
Hensikten med dette vurderingsmomentet er å se om den aktuelle delingen fører til ulemper for  
landbruksdrifta i området. Dette momentet gjør seg først og fremst gjeldende ved fradeling av bolig- 
eller fritidstomter der det kan oppstå konflikter mellom landbruket og andre interesser.  
Med hensyn til eventuelle drifts- og miljømessige ulemper for landbruket er det i utgangspunktet 
uheldig å etablere en løsning med en fritt omsettelig boligeiendom tett inntil dyrkamark. 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. Så lenge det er påstående bebyggelse, vil det ikke være 
noe nytt element å forholde seg til for den som driver jorda rundt. En kan dermed forvente at 
fradelingen i mindre grad legger press på framtidige behov om fradeling av tilgrensende dyrka marka 
ift. ønske om å utvide eiendommene. Dagens driver av jorda rundt tunet har planer om å erverve den 
og det antas at han er kjent med driftsforholdene. En ser ikke at driftsulemper i seg selv er et 
moment som taler mot tillatelse til deling.  
 
Bosettingshensynet  
Om vurderingene etter § 12 tredje ledd tilsier at søknaden bør avslås, kan en likevel åpne for  
fradeling dersom hensynet til bosettingen i området gjør seg gjeldende. Ettersom en ikke har  
konkludert med at søknaden bør avslås er det ikke nødvendig å drøfte bosettingshensynet i saken.  
 
Øvrige momenter  
Setrer har en sentral plass i landbrukets kulturhistorie, og er slik også en viktig del av 
kulturlandskapet. I denne saken vurderes det til at kulturlandskapet ikke blir forringet. Det er 
imidlertid nasjonale føringer på at seterområder bør forvaltes slik at de holdes mest mulig intakt. 
Derfor er fradelinger på generelt grunnlag ikke positivt for kulturlandskapet.  
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For å sikre at intensjonene om ei bruksrasjonalisering blir gjennomført er det nødvendig å sette vilkår 
som sikrer gjennomføring av delinga fullt ut. Det settes derfor vilkår om at det både må omsøkes og 
kunne innvilges konsesjon for alle landbruksarealene. Kommunen behandler ingen  
konsesjonssøknader uten at det foreligger bindende kjøpsavtale.  
 
Helhetsvurdering  
Kommunen har ført en restriktiv holdning til å tillate løsriving av enkeltområder. Det finnes 
eksempler der en søknad om deling er avslått med den begrunnelse at deling ikke var i tråd med 
hensynet til en tjenlig bruksstruktur og med hensyn til presedensvirkning. Deling har likevel blitt 
tillatt for helt små arealer der det har vært klare driftsmessige fordeler ved å kunne slå et mindre 
areal sammen med et større naboareal.  
 
Det vurderes til at tillatelse til deling av gardstun og hytte er i tråd jordlovens formålsbestemmelse 
om 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 driftsmessig gode løsninger. 
Fradeling av gardstun og hytte på Sydda vil ikke sette landbruksinteressene i vesentlig grad til side. 
Hadde Nybakken derimot blitt solgt som en selvstendig landbrukseiendom kunne en kanskje fått en 
ny eier som interessert i å ta i bruk eiendommen som helårsbolig. Det ville gitt en positiv effekt mtp. 
bosettingen i området. 
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Vurdering av dispensasjon for tun til bolig 
 

  
 
Bakgrunn for søknaden: 
Nåværende eiere av gbnr. 92/3 søker om full bruksrasjonalisering av eiendommen. Familiene ønsker 
å overta henholdsvis hvert av de fradelte tunene med bebyggelse dersom søknaden imøtekommes. 
En del av søknaden er også å fradele et areal på setra med tilhørende bebyggelse og omdisponering 
til fritidsfeste. Eiendommen brukes i dag som fritidsboliger. Det opplyses at hverken bebyggelsen 
eller eiendommens beskaffenhet slik den er i dag er egnet til helårsbebyggelse. Gården har ikke vært 
drevet siden 1962, jorda har vært leid bort.  
 
Å skille dyrka mark og skog fra bebygd tun er det som tradisjonelt er hovedformålet med en slik 
bruksrasjonalisering. Også i dette tilfellet er det en hovedbestanddel i søknaden.  
 
Vurdering av dispensasjon for fradeling av tun til bruk som bolig  
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av 
begrensningene som framgår i pbl § 19-2 (2)-(4).  
 
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelser kan ikke 
vesentlig tilsidesettes.  
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 gjelder stedbunden næring når kriterier i arealdelen som gjelder 
landbruk, naturfare, forurensning, kulturlandskap, biologisk mangfold og trafikk er oppfylt. 
Hensynene som begrunner bestemmelsene det er søkt dispensasjon fra er avgjørende ved 
vurderingen av om lovens første kumulative vilkår er oppfylt. Et sentralt vurderingstema i LNF-
område er tiltakets landbruksmessige konsekvenser. Det er en betingelse at landbruksinteressene 
ikke blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Ved slik fradeling er det viktigst å vurdere og ivareta hensynet bl.a. til arealressursvernet, drifts- og 
miljømessige ulemper for landbruket. En slik fradeling kan medføre begrensninger for 
landbruksdrifta. Her er det påstående bebyggelse, det vil med det ikke være noe nytt element å 
forholde seg til for den som driver jorda rundt. Landbruksfaglig uttalelse har konkludert med at 
landbruksmessige hensyn ikke settes til side på en slik måte at dispensasjon bør nektes i dette 
tilfellet. 
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Bruk som fritidsbebyggelse 
Å imøtekomme denne søknaden vil bety en formalisering av eksisterende bruk. Det har vært to 
selvstendige enheter på eiendommen siden hytta ble bygd i 1977.  Det gamle våningshuset er 
godkjent benyttet som fritidsbolig, og den bruken som allerede har vært med to enheter videreføres. 
 
Fritidsbebyggelse er ikke i tråd med LNF-formålet. Det er heller ikke boligbebyggelse som ikke er 
knyttet til gårdsdrift, som er alternativet. KD antar at fortsatt bruk som fritidseiendommer ikke vil 
stride mer mot formålet enn fritt omsettelige boligeiendommer. Det må antas at bruken framover 
hverken blir større enn mer sjenerende for drift av landbruksarealer i området.  
 
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
 
Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene  
I denne saken er mye av formålet med oppdelingen av gardsbruket og fortsatt bruk av eiendommen 
som fritid at dyrka mark og skog skal tilfalle henholdsvis den driftsenhet som allerede leier og driver 
den, og skogen til landbrukseiendommer med teiger inntil som vil føre til driftsmessige fordeler. 
Disse aktuelle kjøpere har allerede sagt seg villige til å kjøpe arealene. Det er utvilsomt en styrke for 
de aktive driftsenhetene å kunne investere og drifte areal man eier i forhold til leieforhold. Det er 
positivt med tanke på drift av arealene. 
 
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. 
 
En konsekvens av å gi dispensasjon er at det oppstår fritidseiendommer i et aktivt jordbruksområde 
både rundt gårdstunet og på setra. Men tunene ligger der fra før og er ikke noe nytt element å 
forholde seg til. Planlagt ny eier av dyrkamarka rundt gården leier i dag jorda der og det antas at de 
er kjent med driftsforholdene. Planlagt ny eier av seterlykkja driver flere andre arealer like ved.  
 
Den framtidige utbyggingen utenfor sentrumsområdene skal kontrolleres, men for å opprettholde 
bebyggelsen også utenfor sentrum, kan man se positivt på slike fradelinger. I en slik sak vil dyrka 
mark og skog tilfalle landbrukseiendommer i drift. Det er positivt både for deres driftsgrunnlag og for 
drift av arealene. 
 
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 det nåværende eier mener om dette bør tillegges en viss vekt i vurderingen. En 
søknad om dispensasjon vil nærmest uten unntak være begrunnet i grunneier/søkers ønsker for egen 
eiendom. Det er bare en viss adgang til å vektlegge dennes personlige ønsker i en 
dispensasjonsvurdering. Generelle areal -og ressursdisponeringshensyn kan og bør imidlertid inngå i 
vurderingen. I dette tilfellet vil en bruksrasjonalisering sett under ett medføre formalisering av en 
bruk som allerede skjer og som sørger for at jordbruksarealer drives samtidig som bygningene bebos. 
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Dyrka mark er meget bratt og noe utilgjengelig, og det er ikke aktuelt for nåværende eiere eller 
etterfølgere å drive den selv. Søker framholder at det er uheldig å se de ikke klarer å holde arealene 
(jordekanter mv.) i slik hevd han ønsker. Det er heller ikke den mest sannsynlige utvikling å anta at 
det blir flere i kommende generasjoner som er interessert i tungdrevne bruk. 
Det opplyses at dyrka mark tilknyttet bruket er tungdrevet og lite egnet til selvstendig drift. Den er 
derimot godt egnet som tilleggsjord for forhøsting og beite til andre bruk i nærheten. Naboene som 
ønsker å kjøpe jorda har slått deler av den og beitet andre deler. Å eie jorda vil naturlig nok være 
insentiv til å gjøre investeringer også. 
 
Iht vedlagte skriv er navngitte eiere av gardsbruk i drift interessert i å overta dyrka mark, men ikke 
skogen. Sistnevnte har Knut Erik Fryjordet sagt seg interessert i å overta skogteigene og seterløkkene 
gbnr. 155/1 fnr. 286. Det opplyses at det ikke er aktuelt for nåværende eiere eller etterkommere å 
drive dette som eget gårdsbruk, det anses formålstjenlig at andre kan overta dette og komme til 
større nytte i framtida også.  
 
Status som fritid 
På gbnr. 92/3 er det to bygninger. Ett våningshus som benyttes som fritidsbolig, og en hytte oppført i 
1977. I tillegg er det fire andre bygninger på eiendommen. Bl.a. «gammelstua», som inneholdt 
skomakerverksted.  
 
Det er ikke vinterbrøytet vei til eiendommen. Det har det heller aldri vært. Det ble brukt hest og 
slede om vinteren og hest og kjerre om sommeren da gården ble drevet fram til 1962. Det har ikke 
vært fastboende på Nybakken siden siste flyttet på sykehjem midt på 70-tallet. Det opplyses at 
husene egner seg best som fritidsboliger, og det må betydelige oppgraderinger til for en eventuell 
helårsbebyggelse. Det er heller ikke ønskelig for dagens eiere med etterfølgere. De er veldig opptatt 
av å beholde eiendommen i familien og holde den i hevd som i den senere tid. Det er ønskelig å 
formalisere den bruk som har vært og er. Som påpekt av regionale og statlige høringsinstanser er det 
i utgangspunktet ikke ønskelig med fritidsbebyggelse såpass nært sentrum som her. Forhold ved 
eiendommen som nevnt ellers her, gjør den imidlertid dårlig egnet til helårsbeboelse både 
bygningsmessig og hva gjelder infrastruktur. Kollektivnettet er svært begrenset, men det er anlagt 
bussterminal med parkering i Tretten sentrum. 
 
Husene er for små som helårsboliger for en familie. De er små og upraktiske. Videre har husene 
utilstrekkelig vannforsyning som helårsbeboelse. Det er brønn, og ved lav grunnvannsstand er det 
ikke nok vann selv til den bruken som er i dag.  
 
Iht. pbl. § 19-2 er det adgang til å legge vekt på generelle areal -og ressursdisponeringshensyn. Det vil 
si at det ikke skal legges vekt på hensyn som er knyttet direkte til personlige forhold. 
Dersom deres ønskede alternativ med to selvstendige eiendommer ikke godkjennes, er alternativet 
at de to godkjente bebygde enhetene fradeles som en eiendom. Det som da kan komme på tale, med 
få hindringer i lov om eierseksjoner, er at enhetene seksjoneres. Dette er ikke ønskelig hverken ut fra 
planhensyn eller eiendomsstruktur. Heller ikke på grunn av etterfølgende oppfølging og 
byggesaksbehandling mv. 
 
I nærheten av eiendommen er det både eiendommer med arealformål LNF spredt bolig og spredt 
fritid. Gjennom vurderingen av forhold i denne behandlingen har kommunedirektøren kommet til at 
eiendommen gbnr. 92/3 bør behandles i tråd med bestemmelsene for LNF spredt fritid, og at den 
vurderes lagt til dette formålet ved neste planrevisjon som omsøkt. 
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Konklusjon: Gbnr. 92/3 kan behandles etter bestemmelsene for arealkategori LNF spredt fritid, og 
vurderes endret til dette arealformål ved neste revisjon av kommuneplanen. 
 
Konklusjon: fordelene er klart større enn ulempene. 
 
Alt. 3. arealet som ønskes fradelt til tomteområde 
Subsidiært ønsker søkerne å fradele et område med formål salg av tomter på sikt.  
 
Når det gjelder hensyn bak LNF-formålet er det rimelig å anta at å fradele dette arealet vil medføre 
en driftsmessig ulempe for eier/driver av skogsarealet på nedsiden av vegen. 
 
Det er heller ingen åpenbare fordeler av areal -og ressursdisponeringsart. Det kan ikke sies at 
fordelene er klart større enn ulempene ved å tillate fradeling av dette arealet. 
 
 
Vurdering av dispensajon Gbnr. 155/1/286 Fradeling av inntil ca. 2600 m² med bebyggelse og 
omdisponering til fritidsfeste 
 
Bakgrunn for søknaden 
Setra er ikke tinglyst. Bygningene er registrert som seterhus, arealformål LNF. 
 
I forbindelse med bruksrasjonalisering/opphør av eksisterende jordbruk, søkes det om at også feste 
av seter på Sydda gjøres om til fritidsfeste, og at jorda på setra legges til en annen bruksenhet, 
fortrinnsvis dem som delvis har brukt seterjorda som beite. Dersom hun ikke ønsker dette, har Knut 
E. Fryjordet på Strangstad ifølge søker antydet at han kan tenke seg denne muligheten. 
 
Etter intern avtale mellom de nåværende eiere av Nybakken, skal fritidsfeste av seterhusene overtas 
av en av dem.  
 
Søknaden utløser krav om dispensasjon for å endre bruken fra seter til fritidsfeste. 
 
I søknaden står det at grense mot vest fastsettes så langt bort det gis rom for. Normal størrelse på en 
fritidseiendom er ca. 1 daa. Etter en landbruksfaglig vurdering bør et areal på 1-1,5 daa være 
tilstrekkelig stort. Arealet rundt bebyggelsen på det inngjerdede området ligger i Gardskart som 
jorddekt fastmark og framstår som mindre brukt areal. Det antas derfor at det ikke er behov for å 
innlemme hele arealet på 2,5 daa i fradelingen av tunet. Det må også legges til rette for adkomst til 
seterlykkja. Siden arealet ligger i Øyer allmenning skal Øyer fjellstyre vurdere opprettelse av 
fritidsfeste. 
 
Bygningsmessige forhold 
Så langt vi har informasjon om, er bebyggelsen av enkel standard, dvs. uten innlagt vann, avløp og 
strøm. Det legges til grunn at dette er bygg som er lik annen tilsvarende enkel men velfungerende 
fritidsbebyggelse, som det finnes mye av i kommunen og ellers. 
 
Samfunnssikkerhet, kulturvern og naturmangfold: 
Det er ikke forhold knyttet til samfunnssikkerhet eller kulturvern som berøres av søknaden. Setra 
ligger i ytterkant av buffersonen til villreinens leveområde. 
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Friluftsliv: 
Området er registrert som svært viktig friluftsområde. Dette innebærer blant annet tilrettelegging for 
ferdsel i området, og dette blir ikke utfordret av tillatelse til omgjøring til fritidsfeste. 
 
Statskog/fjellstyrets behandling: 
Vedtak følger nedenfor. Behandlingen i sin helhet er vedlagt saksframstillingen. 
 

 

      
 
Vurdering av dispensasjon for å endre bruk som fritidseiendom 
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelser kan ikke 
vesentlig tilsidesettes. 
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Å etablerere fritidsfester i seterområder er ikke i tråd med LNF-formålet. I dette tilfellet har 
nåværende eier ikke brukt setra i landbrukssammenheng i sin eiertid. Planlagt ny eier av seterlykkja 
driver flere andre arealer like ved. En ser ikke at driftsulemper i seg selv er et moment som taler mot 
dispensasjon, og det legges til grunn at omdisponering av denne til fritidsformål ikke vil sette 
hensynene bak LNF-formålet vesentlig til side. Omsøkt seter ligger litt for seg selv, og det er lite trolig 
at det vil føre til problemer for landbruksdrift i området. Nybakken har ikke vært drevet som 
selvstendig bruk siden 1962, og jorda på setra har blitt benyttet av to andre seterbrukere på 
Holmsetra og Sydda. Det er ikke avdekket spesielle utfordringer ved å opprette fritidsfeste.  
 
Setra ligger i ytterkanten av buffersone tilknyttet villreinens leveområde. Det antas at omdisponering 
ikke vil komme i konflikt med dette. Det presiseres fra høringsinstanser at eventuell påvirkning på 
villreinen må vurderes før det eventuelt gis dispensasjon.  
 
Høringsmyndigheter framhever at fritidsformål på setra frarådes, på bakgrunn av hensynet til villrein 
og fare for undergraving av kommuneplanen og den regionale planen som fremtidig styringsverktøy. I 
tillegg vektlegges uheldig presedensvirkning. KD anbefaler at arealformål fortsatt forblir LNF, men at 
omdisponering til fritidsfeste ikke vil medføre økt bruk på en måte som vil utfordre villreinens 
leveområde. KD er også klar over at en stykkvis nedbygging/økning av trafikk samlet sett er 
utfordringen, og særlig ved overordnet arealdisponering må det eventuelt strammes inn. 
 
Frem til lovendringen hadde § 19-2 et fjerde ledd som inneholdt bl.a. at kommunen ikke burde 
dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt 
statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.  
I lovforarbeidene er følgende uttalt: 
«Dersom nasjonale og regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt, så kan det ikke gis dispensasjon, 
jf. foreslåtte endring i andre ledd første punktum. Hvis interessene er til stede, men ikke oppfyller 
kravet om vesentlig tilsidesettelse, skal fortsatt uttalelser fra regionale og statlige myndigheter  
inngå i kommunens samlede vurdering i en dispensasjonssak, deriblant i vurderingen av om 
fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene.» 
 
Nasjonale og regionale interesser blir ikke vesentlig tilsidesatt i denne saken. Deres uttalelser 
kommenteres nærmere i bestemmelsens andre vilkår. 
 
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen settes ikke vesentlig til side 
 
Fordelene skal være klart større enn ulempene  
 
Å opprette fritidsfeste på setereiendommen er et ledd i bruksrasjonaliseringen som ligger til grunn 
for søknaden. Ifølge søker er det viktig at denne også kan fortsette å være i deres eie. Med tanke på 
kulturlandskapet vil det her ikke være endring da bygg og adkomst allerede 
ligger i landskapet. Seterbebyggelse og bebyggelse knyttet til utnytting av skog og 
utmarksressurser i landbruket, representerer ofte viktige kulturhistoriske verdier som det er 
viktig å ta vare på og vedlikeholde og det at byggene tas i bruk, og unngår forfall, er positivt. 
 
Å etablere fritidsfester i seterområder må vurderes med tanke på området som helhet. På Sydda er 
det tidligere fradelt to setre som har blitt fritidsfester. 
 
Det uttales fra høringsmyndigheter at dispensasjoner vil kunne undergrave kommuneplanen og den 
regionale planen som fremtidig styringsverktøy, og at det med bakgrunn i dette frarådes at det gis 
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dispensasjon til endring av seterbebyggelse til fritidsbebyggelse. KD anbefaler at det opprettes 
fritidsfeste på setereiendommen, men at arealformål forblir LNF. Det kan ikke sies at denne saken 
bidrar i stor grad til å undergrave planen som styringsverktøy. 
 
Høringsinstanser uttaler at det ikke er selve fradelingen eller formelle eierforhold som er det mest 
avgjørende her, men omdisponering til fritid og muligheten for økt bruk og påvirkning på 
omgivelsene. Kommunedirektøren mener derimot at det er fradelingen som kan være en utfordring, 
siden den nye enheten da vil bli fritt omsettelig. Dette kommenteres nedenfor, om faren for 
presedens. Det er ikke stor grunn til å anta at en formalisering av dagens bruk som fritidseiendom for 
seg vil medføre slik påvirkning på villreinen at fradeling bør nektes.  

Den regionale planen sier at det kan vurderes tilbygg, uthus og anneks på 
eksisterende bebygde fritidseiendommer. Det må da foretas en konkret vurdering i det enkelte 
tilfellet. Det vil ikke etableres ny infrastruktur, nye tiltak eller andre inngrep som forverrer 
situasjonen. En utvidelse av bebyggelsen kunne være mer utfordrende å godta. Dersom det skal 
utføres tiltak på eiendommen må behandling fortsatt underlegges bestemmelsene for LNF-formål, og 
høringsinstanser vil på nytt bli involvert. Det er bl.a. uttalt fra høringsinstanser at Spesielt villrein er 
sårbar for ferdsel og menneskelig aktivitet. Med dette som bakgrunn er KD av den oppfatning at 
ferdsel og menneskelig aktivitet ikke blir større som følge av imøtekommelse av denne søknaden. 
Kommunedirektøren kan ikke se andre ulemper av betydning.  
 
Konklusjon: Fordelene 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 være 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.  
 
Saker av denne typen vurderes alltid selvstendig, og de vil som regel ha individuelle forskjeller. Ved 
siden av dette skal det nevnes at det er gitt dispensasjon i flere lignende saker, og uten at det 
kommer signaler fra politisk hold om kursendring bør denne saken behandles på samme måte. Dette 
gjelder også for omdisponering av setra, etter KDs syn. Dette er noe som må vurderes på et annet 
nivå, i planarbeid/revisjon der ønsker for utviklingen for fjellområdene generelt, og dette området 
spesielt kan styres. Da må villreininteressene stå helt sentralt, som påpekt i høringsuttalelser også. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak etter jordloven: 

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 gardstun på 92/3 i Øyer kommune slik at disse kan opprettes som selvstendige 
grunneiendommer. Arealfordeling er for tun A 2,6 daa og tun B 1,5 daa areal. 

2. Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til omdisponering 
av ca. 50 m2 daa fulldyrket areal slik at dette kan fradeles sammen med tun A i Nybakken 
g/bnr 92/3 i Øyer. 
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3. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen utgangen av 2025, ellers bortfaller 
delingssamtykket.  

4. Landbruksarealene kan ikke erverves uten konsesjon. Kommunen vil ikke innvilge konsesjon 
for noen av landbruksarealene før det er omsøkt og kan innvilges konsesjon for alle 
landbruksarealene. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak etter pbl.:  
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.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie  
forvaltningsskjønn.  
Det tillates bruksrasjonalisering som omsøkt. Og at eiendommene fradeles iht. pbl. § 20-1 bokstav m:  

1. Tunet på garden gbnr. 92/3 tillates fradelt to bebygde grunneiendommer. Tun A på ca 2600 
m2, og Tun B på ca. 1500 m2 med bruk av grunn som fritid, og bruk av bygninger som 
fritidsbolig iht alternativ 1 på vedlagte kart. Eiendommene godkjennes benyttet iht 
kommuneplanens bestemmelser for formålet LNF spredt fritid frem til neste revisjon av 
Kommuneplan. Klarlagt eksisterende eiendomsgrense mot gbnr. 125/1 og 122/7 skal følges, 
og dersom disse vises med stor unøyaktighet i kartet kan det medføre mindre endringer i 
arealstørrelsen på eiendommene. 

2. Tunet på setra tillates fradelt med ca 1 daa festegrunn, og seter gbnr. 155/1/286 kan endre 
bruken fra seter til fritidsfeste. Formålet på eiendommen fortsetter å være LNF. 

 
Alternativ 2 
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.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie  
forvaltningsskjønn.  
Det tillates bruksrasjonalisering som omsøkt. Og at eiendommene fradeles iht. pbl. § 20-1 bokstav m:  

1. Tunet på garden gbnr. 92/3 tillates fradelt med en grunneiendom på ca. 4100 m2 med bruk 
av grunn som fritid og bruk av bygninger som fritidsbolig. Eiendommen godkjennes benyttet 
iht kommuneplanens bestemmelser for formålet LNF spredt fritid frem til neste revisjon av 
Kommuneplan. Klarlagt eksisterende eiendomsgrense mot gbnr. 125/1 og 122/7 skal følges, 
og dersom disse vises med stor unøyaktighet i kartet kan det medføre mindre endringer i 
arealstørrelsen på eiendommene. 

2. Tunet på setra tillates fradelt med ca 1 daa festegrunn, og seter gbnr. 155/1/286 kan endre 
bruken fra seter til fritidsfeste. Formålet på eiendommen fortsetter å være LNF, og 
behandles i tråd med disse bestemmelsene i KP. 

 
Alternativ 3 
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.  
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Dette begrunnes i kommunens forvaltningsskjønn, som beskrevet ovenfor. 
(dette alt. må begrunnes selvstendig) 
 
Åsmund Sandvik Christina Nystuen 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 16.08.2022 sak 73/22 
 
Behandling: 
Behandling etter jordloven: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling etter plan- og bygningsloven: 
Marthe Lang Ree (Sp) fremmet kommunedirektørens forslag til vedtak alternativ 1, som ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Vedtak etter jordloven: 

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 gardstun på 92/3 i Øyer kommune slik at disse kan opprettes som selvstendige 
grunneiendommer. Arealfordeling er for tun A 2,6 daa og tun B 1,5 daa areal. 

2. Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til omdisponering 
av ca. 50 m2 fulldyrket areal slik at dette kan fradeles sammen med tun A i Nybakken g/bnr 
92/3 i Øyer. 

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

4. Landbruksarealene kan ikke erverves uten konsesjon. Kommunen vil ikke innvilge konsesjon 
for noen av landbruksarealene før det er omsøkt og kan innvilges konsesjon for alle 
landbruksarealene. 

 
Vedtak etter pbl.:  
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.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie  
forvaltningsskjønn.  
Det tillates bruksrasjonalisering som omsøkt. Og at eiendommene fradeles iht. pbl. § 20-1 bokstav m:  

1. Tunet på garden gbnr. 92/3 tillates fradelt to bebygde grunneiendommer. Tun A på ca 2600 
m2, og Tun B på ca. 1500 m2 med bruk av grunn som fritid, og bruk av bygninger som 
fritidsbolig iht alternativ 1 på vedlagte kart. Eiendommene godkjennes benyttet iht 
kommuneplanens bestemmelser for formålet LNF spredt fritid frem til neste revisjon av 
Kommuneplan. Klarlagt eksisterende eiendomsgrense mot gbnr. 125/1 og 122/7 skal følges, 
og dersom disse vises med stor unøyaktighet i kartet kan det medføre mindre endringer i 
arealstørrelsen på eiendommene. 

2. Tunet på setra tillates fradelt med ca 1 daa festegrunn, og seter gbnr. 155/1/286 kan endre 
bruken fra seter til fritidsfeste. Formålet på eiendommen fortsetter å være LNF. 

 


