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Vedtak i klagesak - deling gbnr. 16/1 i Øyer kommune 

Vi viser til oversendelse av klagesak fra Landbrukskontoret i Lillehammerregionen den 09.05.2022. 
 
Sammendrag 
Statsforvalteren stadfester kommunens vedtak om å avslå deling av gnr. 16 bnr. 1. Klagen fra 
Mosetertoppen Hafjell AS er ikke tatt til følge. 
 
Kort om sakens bakgrunn 
Mosetertoppen Hafjell AS har søkt om fradeling av 12,8 dekar fra gnr. 16 bnr. 1 i Øyer kommune. 
Grunneier er John Steinar Svegården, og han har gitt Mosetertoppen Hafjell AS fullmakt til å søke om 
deling. 
 
Med hjemmel i jordloven § 12 ble søknaden avslått av plan- og miljøutvalget i Øyer kommune den 
15.02.2022. Vi viser til vedtaksbrevet i sin helhet, og referer kun kommunens oppsummering: 
«Siden det ikke foreligger et formål med søknaden som ivaretar de hensynene som jordloven er ment å 
ivareta, er det vanskelig å vurdere saken opp mot de landbruksmessige hensyn.» 
 
På vegne av Mosetertoppen Hafjell AS klaget advokatfirmaet Thallaug på avslaget den 09.03.2022. 
Klager anfører at kommunen ikke konkret har vurdert om innvilgelse av søknaden er til skade for de 
landbruksmessige hensynene, men kun har vist til at det er «uheldig å ta stilling til fradelinger etter 
jordloven under en pågående kommunal planprosess». Deling vil etter klagers vurdering ikke gå utover 
de interesser jordloven § 12 skal verne om, ikke ha betydning for bruksstrukturen i landbruket og 
heller ikke innebære omdisponering. Vi viser for øvrig til klagen i sin helhet. 
 
Plan- og miljøutvalget behandlet klagen den 19.04.2022. Klagen ble ikke tatt til følge. Kommunen 
viste blant annet til at klager ikke har oppgitt noe plan for bruken av arealet og at det derfor ikke er 
grunnlag for å vurdere om det oppnås en driftsmessig god løsning eller om det vil medføre drifts- og 
miljømessige ulemper for landbruket. Det vektlegges blant annet at å tillate fradeling uten at det 
foreligger et særlig behov, vil kunne gi uheldig presedensvirkning og at det ikke er forhold ved saken 
som tilsier at landbruksinteressene bør vike. Vi viser til kommunens vurderinger i sin helhet. 
 
Statsforvalteren legger til grunn at sakens dokumenter og faktum for øvrig er kjent for klager. 
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Statsforvalteren ser slik på saken 
Etter fullmakt fra hjemmelshaver John Steinar Svegården, opptrer Mosetertoppen Hafjell AS som 
part i saken og har klagerett, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28. Klagefristen er overholdt, jf. § 29. 
Statsforvalteren er rett klageinstans, jf. forskrift om overføring av myndighet til kommunene m.fl. § 
8. 
 
Som klageinstans skal Statsforvalteren vurdere de synspunktene som er fremmet i klagen, men vi 
kan prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter. Ved prøving av kommunens frie 
skjønn, skal hensynet til kommunalt selvstyre tillegges stor vekt, jf. fvl. § 34. 
 
Eiendommen og plansituasjonen 
Gbnr. 16/1 omfatter også gnr. 155 bnr. 1 fnr. 638 i Øyerfjellet. I henhold til gårdskart er samlet areal 
på driftsenheten 318 dekar, hvorav 117,9 dekar er fulldyrka jord, 5,7 dekar innmarksbeite, 118,7 
dekar produktiv skog og 65,8 dekar annet areal. Landbrukseiendommen eies og drives av John 
Steinar Svegården som driver med melk- og kjøttproduksjon. Mosetertoppen Hafjell AS og John 
Steinar Svegården inngikk avtale den 05.05.2011 om rett til utvikling og utbygging av arealer på gbnr. 
16/1. Mosetertoppen Hafjell AS ønsker nå å overskjøte teigen til sitt selskap. 
 
Arealet som søkes fradelt er 12,8 dekar og består av produktiv skog av middels bonitet, samt 2 dekar 
vegareal. Arealet ligger sør for regulert hyttefelt og er omfattet av to reguleringsplaner, hhv. 
reguleringsplan for Mosetertoppen (vedtatt 2009) og reguleringsplan Mosetertoppen FB9 (vedtatt 
2018). I planen fra 2009 er det omsøkte arealet regulert til jord- og skogbruk. I planen fra 2018 er 
arealet regulert til landbruksformål, med unntak av V1 som er regulert til veg, samt i underkant av 
0,6 dekar som er regulert til bebyggelse og anlegg, underformål skiløypetrasè, lengst vest på 
parsellen. 
 
Parsellen er for øvrig registrert med vernskog mot fjell. Statsforvalteren stiller derfor spørsmål ved at 
området er snauhogd. Dette har imidlertid ikke avgjørende betydning for delingsvurderingen, og vi 
har ikke funnet grunn til å undersøke dette nærmere. 
 
Kartutsnittet under viser omsøkt areal, med reguleringsformålene veg, skiløypetrasè og 
landbruksformål (underformål jord- og skogbruk på nedsiden av den svarte streken som angir 
grensen mellom reguleringsplanene). 
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Rettslig utgangspunkt for deling etter jordloven 
Deling av landbrukseiendom reguleres av jordloven § 12. Vi gjengir første til tredje ledd: 
 

«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 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 drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn 
under formålet i jordlova.» 
 
Statsforvalteren vurdering av klagen og delingssøknaden 
Arealet som søkes fradelt er del av en større driftsenhet som består av både dyrka jord og produktiv 
skog. Eiendommen kan nyttes til jord- eller skogbruk og delingssamtykke etter jordloven § 12 er 
nødvendig. Det er uten betydning for virkeområdet til jordloven § 12 at arealet er snauhogd eller for 
eksempel er uproduktivt, så lenge det hører til en eiendom som kan nyttes til jord- eller skogbruk. 
 
Den aktuelle parsellen utgjør en nokså beskjeden del av ressursgrunnlaget på gbnr. 16/1. En 
eventuell fradeling vil derfor i begrenset grad svekke driftsgrunnlaget på eiendommen. Dette taler i 
noen grad for å kunne gi delingssamtykke. Samtidig er det et sentralt formål med jordloven å legge 
forholdene til rette slik at arealressursene bli brukt på den måten som mest gangslig for samfunnet, 
og i et langsiktig perspektiv ut fra fremtidige generasjoners behov. Ettersom parsellen hovedsakelig 
er regulert til landbruksformål, taler dette mot å tillate deling. Arealbruken er avklart gjennom en 
omfattende planbehandling. Plansituasjonen er relevant i delingsvurderingen etter jordloven, jf. 
rundskriv M-2/2021 s. 25-26: 

«Ved vurderingen av «omsynet til vern av arealressursane» må forvaltningen ta utgangspunkt i 
den plansituasjonen som foreligger. Det innebærer at hensynet til godkjente planer fortsatt er sentralt ved 
vurderingen av om det skal gis samtykke til deling, selv om dette hensynet ikke eksplisitt er nevnt i 
bestemmelsen.»  
 
Klager har korrekt anført at arealbruken også etter deling vil bli styrt av gjeldende arealplan. Inntil 
arealet eventuelt blir regulert til utbyggingsformål eller andre formål som ikke er landbruksrelatert, 
skal arealet forvaltes i tråd med reguleringsformålet landbruk. 
 
Mosetertoppen Hafjell AS har ikke oppgitt noe formål med ervervet utover at det er inngått avtale 
med grunneier Svegården om erverv av arealet. Med bakgrunn i nøkkelopplysninger fra 
Enhetsregisteret om selskapets vedtektsfestede formål, legger Statsforvalteren til grunn at 
selskapets formål ikke er knyttet til landbruksrelatert virksomhet. Det oppnås dermed ingen 
driftsmessige fordeler eller styrking av arealressurser ved å dele parsellen fra en landbrukseiendom 
og overdra den til et utbyggingsselskap. 
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Statsforvalteren mener eventuell fradeling vil kunne skape uheldig presedens. Det er flere parseller 
regulert til landbruk og/eller LNFR-formål i Hafjell som grenser inntil eller ligger i nærheten av 
regulerte og utbygde hytteområder. Det vil ikke være en ønsket utvikling om slike arealer fradeles og 
selges til utbyggingsinteressenter uten at det er avklart i plan at arealet skal eller kan bygges ut. 
 
Kommunen har opplyst at det pågår en revidering av kommunedelplan for Øyer sør, der det er 
kommet innspill om fritidsbebyggelse på deler av det omsøkte arealet. Statsforvalteren viser til 
jordloven § 2 om lovens virkeområde, der det fremgår at jordloven §§ 9 og 12 ikke gjelder for areal 
som er avsatt til bebyggelse og anlegg i kommuneplan, og at deling derfor kan skje uten 
jordlovsbehandling dersom arealet blir avsatt til bebyggelse og anlegg i den nye 
kommunedelplanen. Inntil det eventuelt skjer, legger Statsforvalteren stor vekt på gjeldende 
planstatus og mener parsellen bør forbli en del av landbrukseiendommen den tilhører i dag.  
 
Etter en samlet vurdering av saken og klagers anførsler, er Statsforvalterens konklusjon at vi støtter 
kommunens resultat i saken, jf. jordloven § 12, jf. § 1. Selv om arealet har beskjeden betydning for 
landbrukseiendommens ressursgrunnlag, innebærer fradeling av produktive arealer for salg til noen 
som ikke utøver landbruksvirksomhet, en svekkelse av de sentrale hensynene som inngår i 
vurderingen etter jordloven 12. Inntil det eventuelt blir vedtatt et annet arealformål, skal parsellen 
drives landbruksmessig forsvarlig. Små enheter i landbruket øker faren for at de ikke blir drevet 
forsvarlig og fradeling og salg til noen som ikke eier og driver annen landbrukseiendom ivaretar ikke 
hensynet til vern av arealressursene. 
 
 
Vedtak 
Statsforvalteren tar ikke klagen fra Mosetertoppen Hafjell AS til følge. Øyer kommune ved 
plan- og miljøutvalget sitt vedtak av 15.02.2022, sak 7.22, stadfestes. Søknad om deling av gnr. 
16 bnr. 1 er dermed avslått, jf. jordloven § 12, jf. § 1. 
 
Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf. forvaltningsloven § 
28 tredje ledd. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Øyvind Gotehus (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Håvard Pharo Gravdal 
seniorrådgiver 
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