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Avdeling Landbruksavdelingen 

Vedtak - Omdisponering og fradeling etter jordloven- gnr. 138 bnr.4 og 33 - 
Utbygging av høydebasseng i Musdal - Øyer kommune 

Fylkesmannen viser til brev av 23. juni 2017 med ønske om behandling av søknad om omdisponering 
og deling for gnr.138 bnr.4 og 33 i Øyer kommune til offentlig tjenesteyting. 
Kommunen er kjøper av arealet og kan ut fra gjeldende delegasjonsregler for behandling av saker 
etter jordloven, ikke behandle saken selv. Med henvisning til Rundskriv M/1-2013 og M-6/2003 er 
saken oversendt til Fylkesmannen for behandling etter jordlovens §§ 9 og 12.  
 
Konklusjon 
Med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12 og tilhørende bestemmelser tillates omdisponering og 
fradeling fra gnr. 138, bnr.4 og 33 som omsøkt. 
 
Bakgrunn 
Bjørn Romsås eier landbrukseiendommen Oppistuen i Musdal i Øyer. Han har søkt Øyer kommune 
om opprettelse av to punktfester med formål etablering av trykkøkningsstasjoner til den kommunale 
vannledningen opp gjennom Musdal. Det er Øyer kommune som skal feste arealene. 
Det ene festepunktet ligger i en «kile» øverst på et jorde langs Fv 254 Musdalsvegen, den andre vil 
ligge på skogsmark langs Musdalsetervegen. Hvert av arealene skal bebygges med et pumpehus på 
8,4 m2 og det vil kun være dette som vil synes over bakken. I tillegg skal det graves ned en 11 meter 
lang vanntank på hver lokalitet, disse tankene vil legge restriksjoner på aktivitet på bakken over slik 
at arealene ikke kan kjøres på med traktor etc. Tiltakene vil berøre mellom 200 og 500 m2 på hver av 
pumpestasjonene. I anleggsperioden vil noe større arealer rundt selve festepunktet bli berørt, men 
disse vil bli tilbakeført til landbruksformål etter endt utførelse. 
 
Begge tiltakene vil legge beslag på produktive landbruksarealer, hhv. fulldyrket mark og skogsmark av 
middels bonitet. Det er særlig arealet av dyrkamark som er konfliktfylt opp mot nasjonale føringer og 
overordnede målsettinger innen landbrukspolitikken. Jordvernet står og skal stå sterkt. Det er bl.a. 
kommunenes oppgave, gjennom sine arealplaner og daglig forvaltning, å bidra til å oppfylle de nye 
målene om å redusere avgangen av dyrkamark. 
 
Etablering av installasjoner i tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger representerer 
samfunnsinteresser av høy verdi og kan være et særleg høve til at det kan gis dispensasjon for 
omdisponering. Det er imidlertid viktig at det er vurdert alternativer slik at ikke dyrkamarka velges 
kun ut fra at den kan være lett tilgjengelig. 
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I dette tilfellet er VA-ledningen allerede etablert og en slik trykkøkningsstasjon må nødvendigvis ligge 
i tilknytning til ledningen. Det er også nærmest gitt hvor de ulike stasjonene må ligge ut fra hvilken 
trykkbelastning de ulike ledningsstrekningene kan tåle. Musdalen er videre godt utnyttet med 
hensyn til oppdyrking og det er ikke lett å finne arealer som ikke er dyrket og samtidig tilfredsstiller 
de andre kriteriene i forhold til nærhet til VA-ledningen, veg, strøm m.m. 
 
Kommunen har gjort en vurdering av om det finnes bedre alternativer, men kommet til at angitt  
plassering totalt sett er den beste løsningen. Når det gjelder plasseringen langs Musdalsetervegen er 
det ingen andre plasseringer som framstår som mer aktuell, det er stort sett skogsmark med samme 
bonitet langs vegen i nærområdet. 
 
For kulturlandskapet vil disse tiltakene få mindre betydning. Det må vektlegges at arealene som er 
aktuelle for omdisponering i stor grad kan benyttes som beite i ettertid. De driftsmessige ulempene 
for landbruket må betraktes som begrensede. 
 
Situasjonsskisser: 

 
 
   
Bruket består i følge jordregisteret av følgende arealer:  
 

 
 
Adkomst til pumpestasjonene vil skje fra eksisterende veger slik at tiltakene ikke vil kreve ytterligere 
arealer for nødvendig infrastruktur. Det skal betales en engangssum for festearealene.  
 
Det foreligger samtykke fra både Statens vegvesen og Kulturarvenheten i Oppland. 
Fylkesmannen viser til kommunens samla saksframstilling.  



3

 
Lovgrunnlag 
§ 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord 

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. 
Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til de 
iføremåla lova skal fremja. 

Ved omdisponering av dyrka mark, må det først gis tillatelse etter jordloven §9, før det vurderes 
deling etter jordloven § 12. 
 
§ 12 Deling 

Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast 
av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til 
del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren 
(utleigaren). 
Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. 
Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord 
takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til 
deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9. 
Ved avgjerd av om samtykker 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 drifts-eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan 
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. 
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke gis 
dersom deling vil ivareta omsynet til busetjinga i området. 
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla 
som lova skal fremja. Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire 
registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter 
departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. 

Rundskriv M-1/2013 - Omdisponering og deling – Lov om jord (jordlova) 12.mai 1995 nr. 23 §§ 9 og 
12 omhandler reglene om omdisponering og deling i dag, og angir hvilke rammer kommunene har 
ved behandling av sakene. 
 
Vurdering 
Søknaden medfører omdisponering av ca. 500 m2 dyrka mark til offentlig tjenesteyting og det trengs 
tillatelse etter jordloven § 9 før det eventuelt kan gis omdisponeringstillatelse. 
  
Omsøkt omdisponering består av mindre godt arrondert mark langs en veg. Arealet har en 
«kileformet» utforming som gjør at det i praksis er vanskelig å utnytte arealet effektivt. Storparten av 
arealet blir i praksis vendeteiger. En omdisponering som omsøkt, vil derfor medføre en mer rasjonell 
utnyttelse av restarealet, samtidig som landbruksvegen blir sikret vedlikehold. Det kan også legges 
vekt på at vannforsyning er et gode som landbruket har nytte av, samtidig som pumpestasjon andre 
plasser vil medføre omlegging av eksisterende ledningsnett. Dette vil medføre omdisponering av 
andre arealer. Fylkesmannen mener derfor at omdisponering av inntil 500 m2 mindre godt arrondert 
dyrka mark kan godkjennes for å få til et godt vannforsyningsanlegg for området. 
 
Vurdering etter jordloven § 12 
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Jordlovens formål er 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 bosetting, 
arbeid og driftsmessige gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle 
ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og framtidige eiere. 
 
Jordloven § 12 tredje ledd første punktum sier at det ved vurdering om samtykke til deling skal gis, 
skal det legges vekt på om delingen legger til rette for tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. 
Denne vurderingen er sentral og er utgangspunktet for vurdering av søknaden. 
Medført deling vil svekke ressursgrunnlaget på gnr. 138 bnr. 4 m.fl, men vannforsyning er viktig for 
alle bruka i området. Den marginale delingen fra dette bruket vil dermed være med på å sikre drift og 
bosetting på bruk som det er svært viktig å opprettholde. 
 
Vurdering av landbruksmessige hensyn. 
Jordloven § 12 tredje ledd annet punktum stiller opp de landbruksmessige hensynene som 
vurderingen skal ta utgangspunkt i. I vurderingen inngår blant annet hensynet til vern av 
arealressursene, om delingen fører til en driftsmessig god løsning, og om delingen kan føre til drifts- 
og miljømessige ulemper for landbruket i området. Dersom disse momentene ikke taler mot deling, 
skal tillatelse gis. 
 
Begrepet arealressurser omfatter ressurser enten de består av jord, skog, bygninger eller retter, og er 
hentet fra jordloven § 1. Begrepet omfatter også ressurser som kan komme til nytte i forbindelse 
med virksomhet som naturlig grenser til landbruk, for eksempel turisme eller annen tilleggsnæring. 
Vurderingen må ta utgangspunkt i de langsiktige virkningene for eiendommen og inntekten fra den 
ved å dele fra areal eller bygninger. Det har ikke nevneverdig vekt hva som er privatøkonomisk for 
eieren. Dersom momentene under (1a-1c) ikke taler mot deling, skal tillatelse gis. 
 
1a) Hensynet til vern av arealressursene. 
Det skal legges vekt på hensynet til vern av ressursene. Vernet gjelder de ressursene som tilhører 
landbrukseiendommen, og omfatter jord, skog, bygninger eller retter. 
Den omsøkte fradelingen har som formål å sikre vannforsyningen til alle bruka i området. Dette er en 
forutsetning for å kunne utnytte ressursene. Pumpestasjoner trengs, og Fylkesmannen mener 
omsøkt plassering samlet sett tar best mulig vare på arealressursene i området.  
 
1b) Om delingen fører til en driftsmessig god løsning. 
Omsøkt fradeling vil føre til en driftsmessig god løsning ved at restarealet får god arrondering og  
landbruksveg blir sikret for bruk i aktiv drift. En annen løsning vil medføre at andre og nye viktige 
landbruksområder blir berørt av tiltaket. 
 
1c) Om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 
Fylkesmannen legger vekt på at det blir gitt løyve til omdisponering av 500 m2 dårlig arrondert areal 
blir brukt til vannforsyning som er en forutsetning for landbruksdriften. Dette medfører at arealet blir 
lettere å utnytte på en effektiv og miljømessig forsvarlig måte. Mindre drivverdige arealer langs 
svingete veger kan ofte være oppformeringskilde til ugress og andre ulemper for den mest 
produktive marka. Naturlige grenser til offentlige formål og veger vil således medføre at det samlet 
sett blir mindre drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. 
 
1d) Andre hensyn 
Jordloven § 12 tredje ledd tredje punktum har en formulering som viser at oppramsing ikke er 
uttømmende. I dette punktet kan hensynet til kulturlandskapet tillegges vekt. Det betyr at man kan 
ta hensyn til hvordan en fradeling vil påvirke landskapsbilde, økologiske sammenhenger og 
kulturhistoriske verdier. Fradelingen vil ikke komme i konflikt med disse hensynene. 
 
Søknad om deling er vurdert i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12. En fradeling i seg selv, 
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eller et eierskifte, vil ikke ha innvirkning på landskapet. Det er først ved endring av bruk mulige 
konsekvenser for naturtyper o.l. vil oppstå. Ut fra tilgjengelige opplysninger er det ikke funnet 
momenter som vil komme i konflikt med naturmangfoldloven.  
 
Vedtak 
Med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12 og tilhørende bestemmelser tillates omdisponering og fradeling 
fra gnr. 138, bnr.4 m.fl. som omsøkt. Inntil 500 m2 dyrket mark på gnr. 138 bnr. 4 m.fl. kan 
omdisponeres og legges til offentlige formål i Øyer kommune.  
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages innen tre uker etter at dette vedtaket er mottatt, jf. 
forvaltningsloven § 28. Klagen må være begrunnet og framsatt skriftlig. Klagen kan tas til følge eller 
oversendes til landbruksdirektoratet for endelig avgjørelse. 
 
Den omsøkte fradelingen må gjennomføres innen 3 år, ellers bortfaller delingssamtykket. 
 
Med hilsen 
 
 
Bente Odlo e.f. Kjell Aarestrup 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
 
 
Kopi til: 
Bjørn Romsås Polavegen 320 A 2635 TRETTEN 

 
 
 
 
 


