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GBNR 142/3 - BEHANDLING AV DISPENSASJON FRA KP OG FRADELING AV TUN PÅ GARD 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 142/003  
Arkivsaksnr.: 22/1377     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
106/22 Plan- og miljøutvalget 05.10.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon og fradeling 
Kart over omsøkt areal 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommuneplanens arealdel 
 
Sammendrag: 
Eiendommen gbnr. 142/3 består av seks teiger. En med store deler av gardstunet på og tre med 
dyrka mark, og to skogteiger. Gården besto opprinnelig av flere matrikkelnummer, gbnr. 142/3 
«Gonstad», 138/6 «Bakken» og 143/4 «Kværnkjærndalen» som ble sammenslått for å kunne 
gjennomføre fradeling. 

Det søkes om fradeling av ny grunneiendom fra gbnr. 142/3 som er tunet på gardsbruket. Det er ikke 
husdyrproduksjon på Gonstad, og melkekvoten ble solgt for noen år tilbake til Birgit Wasrud. Søker 
ønsker å beholde tunet og bebo eiendommen selv. Arealet som ønskes fradelt er ca. 10 700 m². 
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Gjennom dispensasjonsbehandlingen vurderes også om eventuell opprettet eiendom med bygninger 
benyttet som bolig kan utnyttes i tråd med bestemmelsene i arealkategori LNF spredt bolig, og legges 
til dette arealformålet ved neste revisjon av arealplanen. 
 
Øvrig landbruksareal ønskes tillagt landbrukseiendommen gbnr. 130/3. 
 
Imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 5.1 om at det 
ikke tillates fradeling for andre formål enn landbruk. I tillegg bruk som bolig og bygninger knyttet til 
bolig. 
 
Kommunedirektøren tilrår at det gis dispensasjon slik at fradeling kan gjennomføres. 
 
Saksutredning: 
Informasjon om eiendommen 
Eiendommen gbnr. 142/3 «Gonstad» er en landbrukseiendom bestående av 68,2 daa fulldyrket areal, 
25 daa innmarksbeite, 64,7 daa produktiv skog, 16,5 daa annet markslag og 7,5 daa bebygd areal. 
Tunet er bebygd med våningshus og to landbruksbygninger. 
 
Plangrunnlag:  
Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel. 
 

 
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. 
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Matrikkelloven (ML):  
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. Hva 
som skal vektlegges i delingsvurderingen framgår av § 12 tredje ledd: 
 
«Ved avgjerd om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for 
ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av 
arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til driftseller 
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell 
inn under formålet i jordlova.» 
 
Fjerde ledd sier følgende: «Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, 
kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.» 
 
Dersom fradeling gjelder dyrka eller dyrkbar jord kan det ikke samtykkes til deling uten forutgående 
samtykke til omdisponering etter jordloven §9. Loven sier bl.a. at «Dyrka jord må ikkje brukast til 
føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje 
vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. 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.» 
 
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. 
Kommunedirektøren anser det som nødvendig med høring i regionale og statlige organer, da deres 
fagområder anses berørt. 

Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av 
begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller 
regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større 
enn ulempene. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
Vurdering: 
 
BEHANDLING AV DISPENSASJON ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN 
Naboer 
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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. 
 
Aktuelle naboer er varslet, ingen merknader har kommet. 
 
Høring hos statlige og regionale myndigheter:  
Statsforvalteren i Innlandet  
Hovedtrekk i uttalelsen inntas nedenfor 
Vi minner om at kommunen i sin behandling av saken også skal vurdere tiltaket etter 
naturmangfoldlovens prinsipper for offentlige beslutningstaking, jf. nml §§ 8-12. De vurderingene som 
kommunen gjør, skal framgå av vedtaket. Vi er ikke kjent med at det er registrert særlige naturverdier i 
tilknytning til gårdstunet.  
 
Den omsøkte tomta er stor og omfatter 2,2 daa fulldyrka jord i tillegg til gårdstunet og annet areal. Ved 
vurdering av størrelsen på tomta har kommunen lagt vekt på at boligeiendommer med noe dyrka jord 
er mer attraktive, og at det dyrka arealet er dels bratt og vanskelig å drive sammen med tilgrensende 
jordbruksareal.  
 
Statsforvalteren mener det kan være hensiktsmessig at et fradelt gårdstun får en tomt som er større 
enn en normal boligtomt, på grunn av størrelse på gårdsbebyggelsen og utforming av gårdstun. Vi 
mener imidlertid at det er uheldig at tomta er avgrenset slik at den omfatter dyrka jord. Det dyrka 
arealet øst for tunet er del av et større sammenhengende dyrka areal, og burde vært drevet sammen 
med tilgrensende teig på naboeiendommen.  
 
Fradeling av tomt som omsøkt fører til at man sitter igjen med en jordbruksteig som er lite 
hensiktsmessig driftsmessig. Sammenslåing med naboteigen ville gitt en bedre løsning for landbruket 
og en bedre utnytting av jordressursene. Tomteforslaget gir en lite hensiktsmessig utforming av 
jordbruksareal, og gir en dårlig driftsmessig løsning som ikke ivaretar hensynet bak LNF-formålet på 
en god måte.  
 
Å innvilge søknad om dispensasjon kan føre til presedens. Ut fra prinsippet om at like saker skal 
behandles likt, betyr dette at kommunen må innvilge dispensasjon for eventuelle lignende søknader. 
På denne måten risikerer kommunen å uthule sine egne planer, som er blitt til gjennom en 
omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ – 
kommunestyret. Dersom et positivt vedtak i denne saken fører til en praksis der man tillater 
etablering av store boligtomter, med dyrka areal, vil dette samlet sett kunne bidra til en uheldig 
utvikling i kommunen.  
Konklusjon:  
 
Statsforvalteren fraråder at kommunen gir tillatelse til fradeling av tomt som omsøkt. Vi anbefaler at 
tomta avgrenses mot dyrka jord, og at det dyrka arealet i tilknytning til tunet inngår i 
bruksrasjonaliseringen på lik linje med resten av jordbruksarealet på eiendommen. Dette vil gi en 
løsning som ivaretar de hensyn som ligger bak LNF-formålet i kommuneplanens arealdel.  
Vi ber om å få oversendt kommunens vedtak i saken så snart dette foreligger. 
 
Innlandet Fylkeskommune  
Kulturvernfaglige forhold 
Fylkeskommunen har ikke kjennskap til at den forelagte fradelingen vil komme i berøring 
med automatisk fredete kulturminner. Vi vil imidlertid bemerke at eiendommen ikke har blitt 
avklart i forhold til undersøkelsesplikten etter kulturminneloven (§9) slik flere av de nevnte 
områdene med LSB-formål i nærområdet ble i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen. Tiltak 
og saker som kan komme i berøring med automatisk fredete 
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kulturminner, også kulturminner som per i dag ikke er kjent, må derfor oversendes 
fylkeskommunen for uttalelse. 
 
Samferdselsfaglige forhold 
Tunet på eiendommen gbnr. 142/3 har i dag direkte adkomst fra fylkesveg 254, 
Musdalsvegen. FV254 har funksjonsklasse D, lokal samleveg, med mindre streng holdning til 
avkjørsler. ÅDT ved avkjørselen er 1000 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, 2022/11321, i søknaden. 
 
Behandling etter Matrikkelloven (ML):  
Heftelser/ urådigheter:  
Det er flere heftelser på arealene, og det er opprettet dialog med Jakobsen for å rydde i heftelser før 
tinlysing. Det er ingen relevante heftelser som står i veien for fradeling. 

Eiendomsgrenser: Arealet som ønskes fradelt er en egen teig med delvis oppmålte eiendomsgrenser 
mot naboer. Grense mot gbnr. 142/2 og 142/12 er ikke oppmålt og den nye enheten må følge de 
eksisterende eiendomsgrensene i marka mot disse eiendommene. 

Behandling etter 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. Omsøkt areal er en selvstendig eiendom på ca. 10 700 m². Søkers ønske vil ikke 
føre til uegnede eiendommer etter reglene nevnt ovenfor. Arronderingsmessig synes det som en 
fornuftig løsning. Det er en fordel at det ikke opprettes nye eiendomsgrenser. 

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 fradeling endrer ikke disse forhold. Det er brønn på arealet som ønskes fradelt, 
flere eiendommer har dette som hoved eller primærkilde. 

Pbl § 27-4. Atkomst skal sikre at eiendommer til bebyggelse skal ha lovlig atkomst som er åpen for 
alminnelig ferdsel. Det opplyses at eiendommen har godkjent avkjøring. Den har adkomst fra 
Musdalsvegen. 
 
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. På teigen med dyrka mark er det registrert tette stikkrenner, men arealet forutsettes 
fradelt til uendret formål, og kommunedirektørens vurdering er at § 28-1 ikke utfordres. 
Arealet ligger innenfor rød og gul støysone fra veg og jernbane. Dette hindrer etter KDs vurdering 
ikke en fradeling. 
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Kommunedirektørens vurdering er at øvrige forhold i PBL, ML er oppfylt, slik at fradelingen kan 
gjennomføres dersom dispensasjon innvilges. 
 
Landbruksfaglig uttalelse 
Forholdet til jordloven 
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 bruksrasjonalisering vil en landbruksfaglig uttalelse omfatte en redegjørelse for 
avveiningen mellom landbruksinteressene og interessene for tiltaket. Dette er: 

• Konsekvenser for eiendommens arrondering og drift 
• Konsekvenser for tilgrensende landbrukseiendommer og naboeiendommer: Brukerkonflikter 

knyttet til støy og lukt eller andre drifts – og miljømessige konsekvenser. 
• Konsekvenser for langsiktig utbyggingsmønstre: 

o Bidrar tiltaket til tydelige utbyggingslinjer mellom landbruks – og 
utbyggingsområder? 

o Vurdering av presedensvirkningen. 
• Kulturlandskapet, herunder konsekvenser for landskapsbildet, biologiske mangfold og 

kulturhistoriske verdier. 
 
Vurdering 
Planlagt ny eier av dyrkamarka leier jorda i dag, og det antas at de er kjent med driftsforholdene slik 
de er. Tunet blir på så måte ikke et nytt element å forholde seg til. Ved en bruksrasjonalisering vil det 
være av interesse hvordan resteiendommen ser ut etter en deling, og hva som vil være 
hensiktsmessig å kunne godkjenne uten ulemper for eiendommen, eller naboeiendommer videre. 
Man ser som regel at slike eiendommer i neste steg vil være en fritt omsettelig boligeiendom, og det 
er viktig å vurdere hvilke konsekvenser dette kan gi. I denne søknaden vil nåværende eier beholde 
noe av arealet på nordsiden av vegen, på begge sider av huset.  Dette er 2,0 daa annet markslag, 
samt 2,2 daa fulldyrka areal. For å bli klassifisert som en landbrukseiendom må det være over 5 daa 
jordbruksareal eller minst 25 daa produktivt skogareal. I en bruksrasjonalisering ser man gjerne at 
resteiendommen ikke lengre er klassifisert som dette da det kan gi andre utfordringer i framtiden. 
Ved en bruksrasjonalisering vil både bo- og driveplikt falle bort for denne type eiendom, og det er 
viktig å vurdere hva dette vil medføre.    
 
Landbrukskontoret registrerer at det er større interesse for små bruk med noe jord, der man kan ha 
noe større plass og muligheter for landbruksrelaterte «hobbyvirksomheter». Det kan være med på å 
forhindre at det i framtiden ikke blir søkt om tilleggsjord igjen, da det ikke er en ønskelig praksis etter 
en bruksrasjonalisering.  
 
Det er i søknaden ønske om å beholde et 2,2 daa fulldyrket areal på østsiden av huset. Dette 
området er i dag ikke i naturlig sammenheng med det resterende arealet som ønskes delt. Dette 
ligger heller ikke slik til at det er lett å drive i sammenheng med omkringliggende areal, da det både 
er bratt og skrått her. Ut fra flybilder er dette området ikke maskinelt drevet de siste år. 
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Samlet vurdering 
Landbrukskontorets samlede vurderinger heller mot at den drifts – og arronderingsmessige 
løsningen, bruksstrukturen og arealvernet ikke blir skadelidende ved fradelingen, selv om oppdeling 
av en landbrukseiendom ikke er udelt positiv. Der dagens leietaker av jordbruksareal ønsker å kjøpe 
jorda, går en ut fra at dette vil kunne gi en mer stabil og intensiv drift av områdene enn om de skulle 
leies bort i årene som kommer. Størrelsen på restarealet og inndelingen av tunet er normalt sett i 
hht. til det man tilrår ved en bruksrasjonalisering. Å sette igjen areal i nærheten av tunet som er 
klassifisert som fulldyrka er ikke i de fleste tilfeller ønskelig eller tilrådelig ut fra et landbruksfaglig 
perspektiv, men det er vurdert i denne saken til å ikke utgjøre en slik forskjell at momentene for 
deling vektlegges annerledes. Landbrukskontoret mener det kan gis tillatelse til en fradeling 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. 
 
Kultur: 
Ett av landbruksbygget er registrert med meldeplikt etter kulturminnel. § 25.  
 
Behandling etter jordlov: 
Eiendommen består av 68,2 daa fulldyrket areal, 25 daa innmarksbeite, 64,7 daa produktiv skog, 16,5 
daa annet markslag og 7,5 daa bebygd areal.  
Det er ikke lengre husdyrproduksjon på Gonstad, og melkekvoten ble solgt for noen år tilbake til 
Birgit Wasrud. Søker ønsker å beholde tunet og bebo eiendommen selv. 
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Omsøkt areal er på oversiden av Musdalsvegen, slik grensen går i dag. 
 
Vurdering:  
Ved endringer i jordlovens delingsbestemmelse i 2013 ble det lagt vekt på å gi kommunene økt lokalt 
handlingsrom og at det skulle gjøres enklere å dele fra dersom søknaden gjelder fradeling til 
tilleggsjord. Hensikten med dette var å kunne få bedre harmoni mellom eier- og bruksstruktur. 
 
I Øyer har man fulgt en restriktiv linje når det gjelder deling av landbrukseiendommer. I 
saksbehandling og i dialog med brukerne har en latt hovedretningen være at ressursene på et bruk 
bør holdes samlet, dette for å ivareta de overordna målsettinger i landbrukspolitikken om robuste og 
rasjonelle bruk. Det har likevel vært åpnet for enkelte fradelinger der det av driftsmessige hensyn har 
vært opplagte fordeler ved at arealer har skiftet eier. Det blir også lagt vekt på at det ikke skal stå 
igjen lite rasjonelle areal med dårlige driftsløsninger. 
 
Tjenlig og variert bruksstruktur:  
Om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur er sentral for vurderingen. 
Ved en bruksrasjonalisering vil det være av interesse hvordan resteiendommen ser ut etter en deling, 
og hva som vil være hensiktsmessig å kunne godkjenne uten ulemper for eiendommen, eller 
naboeiendommer videre. Det er her et moment i vurderingen at de 2,2 daa fulldyrket som ligger i det 
omsøkte arealet, vil være vanskelig å selge separat på grunn av beliggenhet og utforming. Det er også 
et moment av betydning at dagens vannkilde (brønn) befinner seg på dette området. Nærmeste 
nabo er også tiknyttet denne brønnen. 
 
Driftsmessig god løsning:  
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arronderingsmessige forhold og transportavstander er vesentlige forhold som 
skal vurderes. Vurderingen må knyttes til den eiendommen som deles, men også til den eiendommen 
tilleggsarealet legges til. Dette åpner for at det kan legges vekt på at en nabo får overta tilleggsjord 
selv om en ikke alltid oppnår full bruksrasjonalisering. Det må tas stilling til om totalløsningen ved 
delingen fører til en driftsmessig god løsning. Her er det signalisert at ingen av de nærliggende 
naboene ønsker å kjøpe arealet på østsiden av tunet, da dette arealt ansees som lite verdifullt for 
noen av disse. 
 
Drifts- og miljømessige ulemper for landbruket:  
En kan ikke se at deling får konsekvenser av negativ art for drift av landbruksvirksomhet i området. 
Tilleggsarealet skal driftes av den som allerede leier jorda i dag, og arronderingsmessig ligger det slik 
til at det vil gi en tilfredsstillende løsning med kjøreavstand og utforming av teiger.  
 
Øvrige forhold: 



  Sak 106/22 
 

 Side 11 av 17   
 

Det er omsøkt å beholde 2,2 daa fulldyrket areal på østsiden av fjøset, og som grenser inntil dagens 
tun. Bakgrunn for å beholde dette jordbruksområdet selv er fordi det etter dagens normer er et lite 
egnet sted for maskinell bearbeiding og høsting. Det ble utført en befaring på området, og det er ikke 
utført maskinell drift eller jordbearbeidet siden nåværende eier tok over driften i 1986. (Se bilder) 
Det har de siste år blitt sporadisk brukt til beite, da det er både bratt og lite tilgjengelig. Søker har 
egen brønn liggende midt i dette området, og det er heller ikke heldig å ha mange beitedyr i lengre 
perioder her, da det har vært noe problemer med bakterienivå i vannet. Søker ønsker derfor å eie 
området rundt sitt eget drikkevann, og kunne ha kontroll på dette. Det blir i dag kjørt med ATV for å 
beitepusse det, slik at området ikke gror igjen. Det ligger registrert som fulldyrket areal, men det er 
av søker stilt spørsmål om dette lengre er reelt da det ikke framstår slik i dag. På grunn av brønnen er 
det også begrenset hvordan dette området skal kunne skjøttes for å opprettholde en standard som 
fulldyrket areal, da det også vil måtte gjødsles og bearbeides. 
Det er også telefonkabel nedgravd på området, slik at det bratte terrenget som grenser opp til 
naboen ikke kan bearbeides i stor grad uten å komme i konflikt med denne. 
 

 
 

Brønn kan sees i midten av 
bildet. Kabler ligger i bakken opp 
mot driftsbygningen
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Statsforvalteren i Innlandet har ved høring til søknad om dispensasjon fra k-plan kommet med 
innvendinger på å ettergi søkers ønske om å beholde disse 2,2 daa dyrket areal. Det blir begrunnet 
med at det støtter ikke opp om formålet bak bestemmelsene av LNF område, og det vil heller ikke 
støtte opp om jordbruksareal i aktiv drift. Det gir også en dårlig driftsmessig løsning. Statsforvalteren 
mener også at det er uheldig å etablere store tomter med tilhørende dyrka areal, da dette kan føre til 
presedens.  Kommunedirektøren er klar over disse utfordringene, og det ble derfor foretatt befaring 
på området for å kunne få et helhetlig bilde av situasjonen. Området fremstår som lite produktivt i 
jordbrukssammenheng, da jordsmonn og helling fører til en svært utfordrende situasjon for 
maskinell drift. Det er heller ikke holdbart med stort beitetrykk her pga vannkilde. Det bemerkes 
ellers at høringsuttalelser til dispensasjonssak etter plan og bygningsloven ikke kan vektlegges ved 
behandling av søknad etter jordloven. 
 
Helhetsvurdering:  
Det er ikke ønskelig å åpne for en praksis i retning av fri omsetning av tilleggsjord. En mener at det 
skal være opplagte drifts- og arronderingsmessige fordeler av en slik deling. At kjøper av arealet også 
kan nyttiggjøre seg jordbruksarealene på en bedre måte vil begrense frafall av dyrkamark, det vil 
hindre gjengroing og ivareta kulturlandskapet på en god måte.  
 
Ved at søker får beholde de 2,2 daa dyrket areal, vil disse antagelig bli bedre skjøttet enn om det 
skulle være en løs teig som selges åpent til bruk uten grense mot eiendommen. De respektive 
naboeiendommene er ikke interessert i et slik areal som det ligger til i dag, og med de utfordringer 
det er å drive det på en tilfredsstillende måte. Ved at opprinnelig eier fortsatt kan beholde en liten 
andel dyrket areal der det allerede er en tunløsning med driftsbygninger og muligheter for å kunne 
drive småskala produksjoner eller annen jordbruksrelatert virksomhet virker her som den beste 
løsningen. Det vil ikke være motsetninger mot å la den lille andel dyrket jord følge den opprinnelige 
eiendommen da dette virker som den beste løsningen for fortsatt skjøtsel av området som 
kulturlandskap og som jordbruksareal. Det er et overordnet mål og skjerpe inn på jordvernet, og det 
er også i tiden og kunne bruke alle areal som er egnet til jordbruksproduksjon. I denne saken vil dog 

Telefonkabel i bakken på tvers av 
området ned mot vegen.
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hensynet til kulturlandskapet og landskapsbilde være et korrigerende moment, da gjengroing av slike 
små, bratte teiger ofte blir en konsekvens. 
 
Kommunedirektøren mener det ikke foreligger noen åpenbar bedre driftsmessig løsning enn at eier 
av tunet får beholde området selv, slik som omsøkt. Det gir muligheter for at de kan nyttiggjøre seg 
dette arealet på en god måte. Alternativt er det stor sannsynlighet for at dette blir et restareal uten 
motivasjon for drift med gjengroing som resultat.  
 
Vurdering etter Plan og bygningsloven 
 
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 bestemmelsene det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelse 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.  
 
En av bygningene på eiendommen er meldepliktig iht. kulturminnelova § 25. 
Kulturminnemyndigheten i fylkeskommunen har uttalt at den forelagte fradelingen ikke vil komme i 
berøring med automatisk fredete kulturminner. Det er ellers ikke forhold knyttet til naturfare, 
forurensning eller biologisk mangfold av betydning på omsøkt areal. Disse hensyn settes altså ikke til 
side. Store deler av arealet ligger i rød støysone fra veg og jernbane. Det kan ikke sies at dette alene 
tilsier at fradeling bør avslås, men dette må vurderes nærmere ved eventuelle byggetiltak. 
 
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 LNFR-
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. Landbrukskontorets samlede 
vurdering tilsier at den drifts – og arronderingsmessige løsningen, bruksstrukturen og arealvernet 
ikke blir skadelidende ved fradelingen slik at hensynene bak bestemmelsen settes vesentlig til side. 
KDs vurdering er at hensynene ikke blir vesentlig tilsidesatt for bruksrasjonaliseringen samlet sett. En 
kan ikke se at deling får konsekvenser av negativ art for drift av landbruksvirksomhet i området. 
Tilleggsarealet skal driftes av den som allerede leier jorda i dag, og det ligger slik til at det vil gi en 
tilfredsstillende løsning med kjøreavstand og utforming av teiger. Ytterligere fordeler ved å tillate 
omsøkt fradeling presenteres nedenfor. 
 
Det dyrka arealet på ca. 2,1 daa er pekt på som problematisk i høringsuttalelsen fra Statsforvalteren. 
Forvaltningen skal utvise forsiktighet med å gi dispensasjon der statlige og regionale 
høringsmyndigheter har uttalt seg negativt. Selv om dette ikke lenger står uttrykkelig i loven er 



  Sak 106/22 
 

 Side 14 av 17   
 

følgende uttalt i lovforarbeidene: «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.» 
 
Det kan diskuteres om jordvernet blir utfordret i strid med lovens ordlyd for området som blir 
liggende igjen med det fradelte boligtunet. KDs vurdering er at arealet er bratt, lite tilgjengelig og har 
ikke vært drevet siden før 1986. det har vært brukt som beite, men drikkevannsressurs på arealet 
gjør at det også er lite egnet. Det synes som en fornuftig løsning at arealet tilhører boligeiendommen 
siden det da vil være en viss interesse for å hindre gjengroing. Det er videre et spørsmål om det er 
realisme i at arealet fortsatt er klassifisert som fulldyrka med de naturgitte forhold med jordsmonn 
og helling og de til dels store utfordringer dette medfører. 
 
KD mener at den mindre andelen dyrka areal dette utgjør kan beholdes av søker uten at 
landbruksinteressene og jordvern blir vesentlig tilsidesatt, og for framtidig drift er det grunn til å anta 
at dette ikke gir en dårligere løsning, det gir for eksempel mulighet for å drive småskala 
jordbruksproduksjon eller annen jordbruksrelatert virksomhet. Nye former for utnytting av slike 
arealer blir stadig mer aktuelle. 
 
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra settes ikke vesentlig til side 
 
Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene  
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. Den dyrka marka som skal fradeles ligger ikke inntil tunet, slik at 
det blir ikke et frittliggende bolighus inntil fradelt dyrka mark. Den fradelte eiendommen vil grense 
inntil dyrka mark hos naboen. Siden huset allerede ligger der, vil det ikke komme ny bebyggelse inntil 
dyrka marka hos naboen.  
 
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. 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 denne saken er formålet med oppdelingen av gardsbruket og endring av formell status på 
eiendommen at dyrka mark skal tilfalle den driftsenhet som allerede leier og driver den, noe som vil 
føre til driftsmessige fordeler. 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. Der dagens leietaker av jordbruksareal ønsker å kjøpe jorda, går en ut fra at dette vil kunne 
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gi en mer stabil og intensiv drift av områdene enn om de skulle leies bort i årene som kommer. Det er 
også positivt for tidligere leietakers driftsgrunnlag. 
 
Også i denne vurderingen bør det knyttes noen særlige vurderinger til det dyrka arealet som foreslås 
å følge det fradelte tunet. Statsforvalteren peker på fare for presedens og uthuling av kommunens 
planverk som tungtveiende ulemper i denne saken. Presedensfaren kommenteres nærmere under 
kommunens frie forvaltningsskjønn. Når det gjelder fare for uthuling av plan, er dette en ulempe som 
må vurderes. Det er gitt tillatelse til oppløsning av flere gardsbruk der tiden og forhold ved den 
enkelte gjør det ønskelig å styrke gardsbruk i drift med jord og skog og samtidig fortsette å bo og 
ivareta bygningsmassen og eiendom. Dette er gjennomførbart uten at planen som styringsverktøy 
svekkes. For det omtalte arealet «bak fjøset» er KD bevisst på at det skal utvises stor forsiktighet med 
å la slike gå ut av drift. I dette tilfellet synes det som den beste løsningen, samlet sett. 
 
Ulemper ellers ved omsøkt fradeling er etter kommunedirektørens vurdering små. Det er imidlertid 
ikke tilstrekkelig 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. 
 
Det anses som fordeler at brønnen ivaretas, og som nevnt står det telefonmast på arealet, samt 
telefonkabel på tvers over store deler av det. På denne måten er det hensiktsmessig å la det følge 
det fradelte tunet.  
Bruksrasjonalisering sett under ett vil medføre formalisering av en bruk som allerede skjer og som 
sørger for at jordbruksarealer drives og bygninger bebos. De større betraktninger rundt driftsstruktur 
og ønsket utvikling av dette er et politisk spørsmål i siste omgang.  Det besvarer langt på vei 
høringsmyndighetenes syn i saken, der særlig faren for en uønsket utvikling framheves. 
 
Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene 
 
Vurdering av utnytting i samsvar med bestemmelsene for LNF spredt bolig (LSB) 
 
Det er også søkt om endring av formål til LNF spredt bolig for eventuelt fradelt tunareal. Eventuell 
endring av arealformålet må skje ved revisjon av arealplan. Det som kan vurderes gjennom 
dispensasjonsbehandlingen er om det anses tilrådelig at eiendommen kan bebygges og utnyttes i 
samsvar med bestemmelsene i denne arealkategorien.  

Store deler av ønsket fradelt tun ligger innenfor rød og gul støysone fra veg og jernbane. Gjennom 
behandlingen i det foregående er det ikke avdekket forhold ellers som tilsier at eiendommen ikke bør 
behandles som LSB inntil planrevisjon. Det er lagt flere eiendommer til LSB-formål i nærheten. Støy 
eller andre forhold ved eiendommen vil måtte vurderes dersom de blir utfordret av senere tiltak eller 
om det skjer endringer av betydning selv om det ikke kreves ny dispensasjonsbehandling. 
 
KD sin vurdering er at boligtunet kan behandles etter bestemmelsene om LSB fram til en revisjon av 
kommuneplanen. Da bør det vurderes om den kan legges til dette arealformålet. Det dyrka arealet vil 
beholde formål LNF. 
 
Konklusjon: Boligtunet kan behandles etter bestemmelsene om LSB fram til en revisjon av 
kommuneplanen. Da bør det vurderes om den kan legges til dette arealformålet. 
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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 har praksis de senere år vært en vilje til å godta slike 
bruksrasjonaliseringer. Om dette skal endres er det kommunedirektørens oppfatning at det må en 
bevisst kursendring til for å endre dette. Risikoen for usaklig forskjellsbehandling må være i 
bevisstheten, selv om det når som helst kan skje en endring i forvaltningspraksis. 

Statsforvalteren peker på faren for presedens. Dette er noe kommunen vurderer i hver enkelt sak. SF 
uttaler at dersom det gis tillatelse i denne saken må det også gis i lignende saker. 
Likebehandlingsprinsippet skal uten tvil følges. Dette betyr imidlertid ikke at det ikke som regel vil 
være forskjeller som gjør at dette kan håndteres. Særlig slike saker har mange forhold som skiller 
dem fra hverandre. Det er på ethvert tidspunkt mulig å snu utviklingen dersom det er politisk 
ønskelig. 

 
Vedtak i Plan- og miljøutvalget den 20.09.2022 – sak 91/22 
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 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, som ledd i bruksrasjonalisering. Det gis tillatelse etter pbl §20-1 pkt. m til fradeling av ny 
grunneiendom på ca. 10 700 m² til boligeiendom iht. vedlagt kart. 

Arealet som ønskes fradelt er en egen teig med delvis oppmålte eiendomsgrenser mot naboer. Grense 
mot 142/2 og 142/12 er ikke oppmålt og den nye enheten skal følge de eksisterende 
eiendomsgrensene i marka mot disse eiendommene. 

Vilkår:  

1. Tiltak som kan komme i berøring med automatisk fredete kulturminner, også kulturminner som per 
i dag ikke er kjent, skal oversendes kulturminnemyndighetene i fylkeskommunen for uttalelse.  

2. Det skal søkes om utvidet bruk/avkjørsel fra fylkesveg 254. 

 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak etter jordloven: 
1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser tillates fradeling av 7,5 daa 

bebygd areal og 2,2 daa fulldyrket mark fra eiendommen g/bnr 142/3 Gonstad i Øyer 
kommune slik at dette kan opprettes som selvstendig boligeiendom. 

2. Det er vilkår for deling at gjenværende jord- og skogbruksarealer selges som tilleggsareal 
til annen nærliggende landbrukseiendom i drift slik at det oppstår en god drifts- og 
arronderingsmessig løsning    
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3. Delingen må gjennomføres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket  
 
 
Åsmund Sandvik Christina Nystuen 
Kommunedirektør 
 


