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GBNR. 137/9 - BEHANDL. AV DISPENSASJON FRADELING AV NY GRUNNEIENDOM TIL 
FRITID OG NY GRUNNEIENDOM TIL BOLIG  
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon, fradeling med relevante vedlegg 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Andre saksdokumenter i sak 22/175 
Kommuneplanens arealdel 
 
Sammendrag: 
Eiendommen gbnr. 137/9 består av fire teiger. En er gårdstun med bebyggelse, en skogteig, en 
dyrka mark og en teig med hyttebebyggelse på Musdalssæter. 

 
 
Det søkes om fradeling av ny grunneiendom fra gbnr. 137/9. Det er ikke selvstendig drift på 
gardsbruket, jorda er leid bort. Eierne ønsker å dele fra to nye eiendommer med bebyggelse. Den 
ene på ca. 3500 m² til boligformål og en på ca. 1900 m² med fritidsbebyggelsen på Musdalssæter. 
 
Den planlagte boligeiendommen er ifølge kartvedlegget til søknaden på 3,5 daa areal, men etter 
kommunedirektørens vurdering fra Gardskart er omsøkt areal kun 3,2 daa. Den består av 2,7 daa 
bebygd areal, 0,2 daa skogsmark, 0,02 daa fulldyrket areal og 0,3 daa jorddekt fastmark.  



 
 
 
 
Det søkes også om at boligeiendommen kan utnyttes i tråd med bestemmelsene i arealkategori LNF 
spredt bolig, og legges til dette formålet ved neste revisjon av arealplanen.  For hytteeiendommen 
søkes det om utnytting i tråd med bestemmelsene for LNF spredt fritid, og at arealet legges til dette 
formålet ved neste revisjon av KP. 
 
Formålet med fradelingen er å oppnå full bruksrasjonalisering, der jord -og skogbruksarealer ønskes 
solgt til nabogård som i dag leier jorda. 
 
Imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 5.1 at det ikke 
tillates fradeling for andre formål enn landbruk. 
 
De kumulative vilkår er oppfylt, og kommunedirektøren anbefaler at det gis dispensasjon.  
Dersom det gis dispensasjon anbefaler KD at boligeiendommen tillates utnyttet i tråd med 
bestemmelsene for LSB. Det anbefales at fritidseiendommen fortsatt er underlagt bestemmelsene 
for LNF.  
 
Saksutredning: 
Informasjon om eiendommen 
Eiendommen gbnr. 92/3 «Granli» er en landbrukseiendom bestående av fire teiger, totalt 120,2 
daa, hvorav 17,7 daa dyrka mark, 5,7 daa ubebygd areal, 85,3 daa skog og 11,5 daa annet areal. 
 
Tunet er bebygd med bolighus, våningshus, landbruksbygning og garasje/uthus til bolig. 



 
 
Tilhørende seter ligger på Musdalssætra. Matrikulert med samme gbnr. 137/9 som gardstunet. 
Bebyggelsen er registrert som fritidsbygg og garasje/uthus til fritidsbolig.  

 
 
Plangrunnlag:  
Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel. 



 
Lovgrunnlaget:  
Plan og bygningsloven (PBL): Fradeling av areal er 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. 
 
Matrikkelloven (ML):  
Før fradeling av areal/arealoverføring kan matrikkelføres skal det iht ML §§ 6 og 15 gjennomføres 
oppmålingsforretning. Dersom nye enheter berører eksisterende grenser, må disse klarlegges før de 
kan legge føringer for størrelser på arealene. Den som utfører oppmålingsforretningen skal i tillegg 
ivareta interessene til alle parter, og i det ligger det at dersom det foreligger heftelser eller 
urådigheter, som er til hinder for gjennomføring av oppmålingsforretningen, må dette avklares før 
samtykke til fradeling kan gis.  
 
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). Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 
eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon 
skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, jf. 
pbl. § 19-2 (2).  
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet og, jf. pbl. § 19- 
2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. Når 
en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, 
bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 
19-2 (4. 
 
BEHANDLING av øvrige forhold etter PBL og ML:  
 
Behandling etter Matrikkelloven (ML):  
Heftelser/ urådigheter  
På eiendommen er det tinglyst flere rettigheter og heftelser, men ut fra heftelsenes innhold er 
ingen klart til hinder for gjennomføring av fradeling, men grunneier bør slette heftelsene som ikke 
gjelder på arealet fra de nye eiendommene. Kommunedirektøren er ikke kjent med at det foreligger 
andre forhold på eiendommen som kan være til hinder for gjennomføringen.  
 

• Gardstunet: Omsøkte areal følger eksisterende eiendomsgrense mot vest. Denne grensen er 
ikke koordinatfestet og må klarlegges av partene i forkant, slik at ny eiendom følger 
eksisterende grense i marka. Øvrig har ny eiendom en naturlig avgrensning rundt 
eksisterende bebyggelse.  

• Tunet på seter/fritidseiendom: Omsøkt areal følger eksisterende grense mot øst. Denne 
grensen er ikke koordinatfestet og må klarlegges av partene i forkant, slik at ny eiendom 
følger eksisterende grense i marka. Mot vest ligger det et uregistrert sameie gbnr 0/0. Det 
er en stor fordel at det settes igjen en korridor både for fremkommelighet til skogen og ha 
god avstand mot sameiet. Dersom gbnr 137/9 har en andel i sameiet bør det sikres at denne 
andelen følger arealet som tillegges landbrukseiendom i drift.  

 



  
Ønsket areal bebygd gardstun. Ønsket areal bebygd fritidseiendom/sæter  
 
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.  

• Gardstunet: Omsøkt areal er bebygd og har en størrelse på ca. 3200 m². Søkers ønske vil 
ikke føre til uegnede eiendommer etter reglene nevnt ovenfor. Arronderingsmessig synes 
det som en fornuftig løsning. Omsøkt areal følger eiendomsgrensa i vest, noe som vurderes 
som naturlig. Eiendomsforhold blir ikke forverret og en unngår at det gjensettes arealer som 
blir ugunstig å drive.  

• Fritids-/setertunet: Omsøkt areal er bebygd og har en størrelse på ca. 1900 m². 
Arronderingsmessig synes omsøkt areal som en fornuftig løsning. Den er relativt stor i 
forhold til eksisterende eiendommer rundt. Men omsøkt areal følger dels grense mot 
naboeiendommer mot øst, og mot sør går arealet ned til Musdalsetervegen for å ivareta 
egen adkomst. Omsøkt løsning anses i det hele som en god eiendomsstruktur, og vil ikke 
føre til en uegnet eiendom etter reglene nevnt ovenfor.  

 
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. 

- Gardstunet er allerede bebygd og fradelingen vil ikke gi en annen bruk enn dagens. Det 
opplyses at eiendommen har vann fra egen brønn, samt privat avløp. Utslippstillatelse er 
tidligere gitt.   



- Fritids-/setertunet er allerede bebygd, og fradelingen vil ikke gi en annen bruk enn dagens. 
Det opplyses at eiendommen har vannforsyning fra brønn og privat avløp. Løsningen er 
tilfredsstillende for fritidsboliger i området.  

 
Pbl § 27-4 Atkomst skal sikre at eiendommer til bebyggelse skal ha lovlig atkomst som er åpen for 
alminnelig ferdsel.  

- Gardstunet har godkjent atkomst, på egen grunn frem til offentlig veg åpen for 
allmennheten. Deler av vegen vil ligge igjen på hovedbølet etter at tunet er fradelt og 
vegrett til ny fradelt eiendom bør tinglyses som en heftelse på gbnr 137/9.  

- Fritids-/setertunet har avkjøring til eiendommen som allerede er godkjent, og veg inn til 
fritidsboligen skjer over egen grunn. Adkomstvegen beholdes på arealet som fradeles, og 
veiretten/adkomstrett vurderes uendret, og skal benyttet i tråd med allerede eksisterende 
rett.  

 
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 
 
Forhold av betydning for om 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 hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale 
seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8 
 
Naboer  
Det er sendt nabovarsling til aktuelle, ingen merknader har kommet.  
 
Høring hos statlige og regionale myndigheter: 
Statsforvalteren i Innlandet  
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 på de aktuelle tomtene.  
 
Kommunen har gjort relevante vurderinger knyttet til arrondering av tomtene, og konsekvenser for 
tilgrensende landbrukseiendommer. Statsforvalteren forutsetter at de nye tomtene avgrenses slik at 
dyrka jord ikke blir berørt, slik det er beskrevet i kommunens oversendelse.  
Vi har ingen vesentlige merknader til saken ut over dette. 
 
Innlandet Fylkeskommune  
Plan 
Eiendommen er avsatt til LNFR-område i KPA og søknaden krever dispensasjon fra 
bestemmelse 5.1 der det ikke tillates fradeling for andre formål enn landbruk. 
I denne saken er formålet med oppdelingen av gardsbruket og endring av formell status på 
eiendommen 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. Dette er positivt med tanke på drift av arealene, selv om 
interessemotsetninger mellom bolig- og landbruksinteresser kan bli aktuelt. 
 
Avklaring angående langsiktig utbyggingsmønster i området er viktig ved rullering av KPA, 
og det bør foretas en vurdering av om området Musdalsæter i framtiden skal tillate ytterligere 
fradelinger i tillegg til de arealer som allerede er regulert til fritidsbebyggelse. 
Fylkeskommunen støtter kommunens vurdering av saken og har ingen planfaglige 
merknader utover dette. 
 
Kulturarv 
Fylkeskommunen har ikke kjennskap til at foreslått fradeling vil komme i konflikt med 
kulturminner. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i 
marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks 
stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov 
om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Innlandet 
fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om 
tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 
I oversendelsen fra kommunen opplyses det om at man ønsker at gårdstun og fritidsbolig 
skal legges som henholdsvis arealformål LSB og LSF ved neste rullering av kommuneplanen og at 
eiendommene kan behandles etter disse formålenes bestemmelser inntil ny rullering foreligger. Vi 
gjør oppmerksom på at disse arealene ikke er avklart i henhold til undersøkelsesplikten i 
kulturminnelovens §9. Vi forventer følgelig at 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. 
 
Samferdsel/vegmyndighet 
Tunet på eiendommen gbnr. 137/9 har i dag direkte adkomst fra fylkesveg 2564, Polavegen. 
FV2564 har funksjonsklasse E, lokal adkomstveg, med lite streng holdning til avkjørsler. ÅDT 
ved avkjørselen er 100 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, 2022/11493, i søknaden. 
 
Oppsummert: 
Fylkeskommunen har vurdert saken og vil ikke gå imot at det gis dispensasjon som omsøkt. 
Kommunen har gjort en grundig vurdering av søknaden og konsekvenser for 
tilgrensende landbrukseiendommer. 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 følge plansaken videre 
og fremgå av vedtaket i saken. 
 
Landbruksfaglig uttalelse  
I saker om dispensasjon fra LNF-formålet skal en landbruksfaglig uttalelse omfatte en redegjørelse 
for avveiningen mellom landbruksinteressene og interessene for tiltaket. Disse er:  
• Jordvern  
• 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.  
 
Boligeiendommen: 
Omsøkt areal følger eiendomsgrensa i vest, noe som vurderes som naturlig. Området omfatter 
videre noe jorddekt fastmark nord for tunet. Å innlemme arealet til boligeiendommen vil gi en 
fornuftig arrondering, enklere grenseforhold og en unngår at det gjensettes et areal som lett blir 
ansett som urasjonelt å drive.  
Arealet omfatter 20 m2 med fulldyrket mark. Iht. §9 i jordloven må ikke dyrka jord brukes til formål 
som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. I denne saken er arealet så begrenset at det anses som 
ikke nødvendig å trenge samtykke til omdisponering.  
 
Fritidseiendommen: 
 Fritidsboligen på Musdalsætra er i matrikkelen registrert som fritidsbygg og ikke seterhus. Siden det 
ikke finnes andre fritidshus eller seterhus på landbrukseiendommen vil det være naturlig å vurdere 
fritidshuset på lik linje som et seterhus.  
Omsøkt område følger eiendomsgrensa langs den østre kanten mot naboeiendommene 137/45, 
137/46 og 137/51. Dette vurderes som fornuftig. Mot vest og nord følger avgrensingen eksisterende 
gjerde. Dette gir en korridor på vestsiden som gjør bakenforliggende skogareal tilgjengelig for 
skogeier. Mot sør går grensa helt ned til Musdalsetervegen. Det fører til at vegen inn til 
fritidseiendommen vil bli liggende på egen grunn. I utgangspunktet mener landbrukskontoret det 
ikke er nødvendig å måtte eie vegen inn til hytta. Dette arealet er ca. 0,7 daa stort og består av 
bebygd areal og skogsmark med lav bonitet. Konsekvensen for framtidig skogproduksjon anses som 
begrenset. Eiendommen ligger i et område med dyr på utmarksbeite og alle slike fradelinger vil i 
sum redusere beiteressursene i området. Dette momentet taler likevel ikke sterkt for at 
dispensasjon bør frarås.  
 
Drift og arrondering  
En konsekvens av å gi dispensasjon er at det oppstår bolig- og fritidseiendommer i et aktivt 
jordbruksområde. Uten noe jordbruksareal blir bruksmulighetene for fjøset svært begrenset i 
forhold til å kunne ha noe dyr på eiendommen senere. Hadde det fulgt noe mer areal med 
eiendommen, ville dette kunne vært brukt som et lite småbruk og det kunne i noe større grad 
opprettholdt et preg av landbruk. I avveiningene mellom ønsket om rasjonelle bruk og en variert 
bruksstruktur mener landbrukskontoret at hensynet til rasjonelle bruk bør veie tyngst og at det ikke 
fradeles et større areal enn det som synes nødvendig for ei rasjonell boligtomt. Dette gjør seg særlig 
gjeldende når det er dyrkamark som ligger inntil tunet.  
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. Dagens driver av jorda skal 
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 dispensasjon.  
 



Langsiktig utbyggingsmønster  
Det bør derimot foretas en vurdering av om området Musdalsæter i framtiden skal tillate ytterligere 
fradelinger i LNF i tillegg til de arealer som allerede er regulert til fritidsbebyggelse.  
 
Kulturlandskap  
Det vurderes at kulturlandskapet ikke blir forringet av fradelinga, men at det heller ikke er positivt 
for kulturlandskapet med slike fradelinger. Det antas for øvrig at eiendommene fortsatt blir 
ivaretatt og holdt i orden.  
 
Oppsummering  
Ut fra en landbruksfaglig vurdering er det ikke noe til hinder for at det kan gis dispensasjon for 
fradeling av gardstunet og hytta på Musdalssæter uten at landbruksinteressene i vesentlig grad 
settes til side. Samtykke til deling skal for øvrig behandles etter jordloven 
 
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 arter. 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 landbruksbygningene er registrert som meldepliktig etter kulturminnel. § 25. det forutsettes 
at kulturminnemyndigheten bidrar til opplysninger om dette. 
 
Vurdering: 
Behandling etter jordlov: 
Saksutredning:  
Øyvind Granli er eier av landbrukseiendommen Granli g/bnr 137/9 på Tretten. Han søker om å 
fradele gardstunet med omkringliggende areal samt hytte på Musdalsæter. Det er ingen selvstendig 
drift på eiendommen i dag og jorda er leid bort. Formålet med fradelingen er å oppnå full 
bruksrasjonalisering, der de beholder hytta selv, mens boligeiendommen er tiltenkt den ene 
sønnen. Eiendommens jord- og skogbruksareal skal selges som tilleggsareal til nabogard som leier 
dyrkamarka i dag.  
Landbrukseiendommen består av følgende areal: 15,2 daa fulldyrket, 2,5 daa innmarksbeite, 85,3 
daa produktiv skog, 5,7 daa bebygd og 11,5 daa annet markslag, totalt 120,2 daa areal. Av 
bygningsmasse er det på eiendommen våningshus, bolighus, driftsbygning, garasje, samt en 
fritidsbolig med uthus på Musdalsæter.  
Den planlagte boligeiendommen er ifølge kartvedlegget til søknaden på 3,5 daa areal, men etter 
kommunedirektørens vurdering fra Gardskart er omsøkt areal kun 3,2 daa. Den består av 2,7 daa 



bebygd areal, 0,2 daa skogsmark, 0,02 daa fulldyrket areal og 0,3 daa jorddekt fastmark. Den 
planlagte fritidseiendommen er på 1,9 daa areal og består av 1,8 daa bebygd areal og 0,1 daa 
skogsmark med lav bonitet. 
 
Vurdering:  
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 
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.  
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.  
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.  
 
Boligeiendom  
Arealavgrensningen til gardstunet følger eiendomsgrensa i vest, noe som vurderes som naturlig. Et 
mindre areal med skogsmark vil dermed innlemmes i eiendommen. Området omfatter videre noe 
jorddekt fastmark nord for tunet. Å innlemme dette arealet til boligeiendommen vil gi en fornuftig 
arrondering, enklere grenseforhold og en unngår at det gjensettes et areal som lett blir ansett som 
urasjonelt å drive. Boligeiendommen omfatter også 20 m2 med fulldyrket mark. Iht. § 9 i jordloven 
må ikke dyrka jord brukes til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. I denne saken er 
arealet så begrenset at det anses som ikke nødvendig å trenge samtykke til omdisponering.  
 
Fritidseiendom  
Arealavgrensningen til fritidsboligen følger eiendomsgrensa og gjerde langs den østre kanten mot 
naboeiendommene 137/45, 137/46 og 137/54. Dette vurderes som fornuftig. Mot vest og nord 
følger avgrensingen eksisterende gjerde. Det gir en korridor på vestsiden av eiendommen som gjør 
at bakenforliggende skogareal blir tilgjengelig for skogeier. Mot sør går grensa helt ned til 
Musdalsætervegen. Det fører til at vegen inn til hytta blir liggende på egen grunn, noe som 
kommunedirektøren vurderer som mindre viktig. Dette arealet er ca. 0,7 daa stort og består av 
bebygd areal og skogsmark med lav bonitet. Å innlemme arealet vurderes til å gi begrenset  



konsekvens for framtidig skogproduksjon på området og kan derfor tillates. Eiendommen ligger i et 
område med dyr på utmarksbeite og alle slike fradelinger vil i sum redusere beiteressursene der. 
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.  
Granli er et mindre gardsbruk med spredte jord- og skogbruksarealer. Jordbruksarealene leies av en 
nabo som også er i posisjon for å kjøpe disse. En slik løsning vil driftsmessig være god. For 
skogarealene ønsker en grunneier med skog i samme området å erverve arealene, noe som kan gi 
en rasjonell drift av skogen.  
En konsekvens av fradeling er at det oppstår bolig- og fritidseiendommer i et aktivt 
jordbruksområde. Uten noe jordbruksareal blir bruksmulighetene for fjøset svært begrenset med 
tanke på å kunne ha husdyr på eiendommen senere. Hadde det fulgt med noe mer areal til 
eiendommen, kunne gårdstunet vært disponert som et lite småbruk og i større grad opprettholdt et 
preg av landbruk. 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 ei rasjonell boligtomt. Dette gjør seg særlig gjeldende når det er dyrkamark som 
ligger inntil tunet.  
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 landbrukseiendom 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. Dagens driver av jorda 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 fradeling.  
Fritidseiendommen ligger i et område med dyr på utmarksbeite og alle slike fradelinger vil i sum 
redusere beiteressursene i området. Dette momentet taler likevel ikke sterkt for at fradeling bør 
frarås.  



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  
Seterområder 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.  
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 Musdalsæter vil ikke sette landbruksinteressene i vesentlig grad til 
side. 
 
 
Behandling etter plan- og bygningsloven § 19 
 
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. det forutsettes at 
kulturminnemyndigheten i fylkeskommunen tar stilling til dette. Det er ellers ikke forhold knyttet til 
naturfare, forurensning, biologisk mangfold eller trafikk av betydning på arealet. Disse hensyn settes 
altså ikke til side.  
 
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. Landbruksmessige hensyn anses ikke vesentlig tilsidesatt. 
 
 
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. 
 
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 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. 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 ellers ved omsøkt fradeling er etter kommunedirektørens vurdering små. Det er imidlertid 
ikke tilstrekkelig utelukkende 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. 
 
I dette tilfellet vil en bruksrasjonalisering sett under ett medføre formalisering av en bruk som 
allerede skjer og som sørger for at jordbruksarealer drives og bygninger bebos. 
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. 
Miljøperspektivet er også tilstede, ved at dyrka mark planlegges overtatt av nærliggende 
driftsenheter. Slik økes ikke transportavstander særlig, kanskje i forhold til utleie til bruk lenger 
unna. 
De større betraktninger rundt driftsstruktur og ønsket utvikling er et politisk spørsmål i siste 
omgang. 
 
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 areal av tunet. 
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.  
Gjennom behandlingen i det foregående er det ikke avdekket forhold som tilsier at eiendommen 
ikke kan behandles som LSB.  
Det er gitt tillatelse til tilbygg til bolighus samt utslippstillatelse til bolig. Eiendommen er altså 
allerede behandlet som en boligeiendom. 
 
Ny boligeiendom kan behandles i tråd med bestemmelsene for LNF spredt bolig i kommuneplanen, 
og det bør vurderes å endre formålet til dette ved neste planrevisjon. 
 
 
Fradeling av ca. 1900 m² med bebyggelse til fritidsfeste 
 
Informasjon om eiendommen: 
Setra tilhørende gbnr. 137/9 ligger på Musdalssætra.  

 
 



 
 
Bygningene er registrert som fritidsbygg og garasje/uthus til fritidsbygg. 
 
Det søkes om fradeling av ca. 1900 m² som selvstendig fritidseiendom. Søknaden utløser krav om 
dispensasjon for fradeling til andre formål enn LNF-formål. 
 
To tilstøtende eiendommer er lagt til formål LNF spredt fritid.  
 
Vurdering: 
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): 
Det er ikke heftelser/urådigheter som av betydning for fradeling av det omsøkte arealet. 
Kommunedirektøren er ikke kjent med at det foreligger andre forhold på eiendommen som kan 
være til hinder for gjennomføringen. 
 
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. 
 
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. Arealet som ønskes fradelt er bebygd og har en størrelse på ca. 1900 m². 
Arronderingsmessig synes omsøkt areal som en fornuftig løsning. Den er relativt stor i forhold til 
eksisterende eiendommer rundt. Men omsøkt areal følger dels grense mot naboeiendommer mot 
øst, og mot sør går arealet ned til Musdalsetervegen. Omsøkt løsning anses i det hele som en god 
eiendomsstruktur, og vil ikke føre til en uegnet eiendom etter reglene nevnt ovenfor. 
 
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. Arealet er 



allerede bebygd, og vannforsyning fra brønn og privat avløp. Løsningen er tilfredsstillende for 
fritidsboliger i området. 
 
Pbl § 27-4. om atkomst skal sikre at eiendommer til bebyggelse skal være sikret lovlig atkomst som 
er åpen for alminnelig ferdsel. Det opplyses at avkjøring til eiendommen allerede er godkjent, og 
veg inn til hytteeiendommen skjer over egen grunn. Veiretten og adkomstrett vurderes uendret, og 
skal benyttet i tråd med allerede eksisterende rett. 
 
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 forhold knyttet til naturfare på arealet. 
 
Kommunedirektørens vurdering er at øvrige forhold i PBL, ML er oppfylt, slik at fradelingen kan 
gjennomføres dersom dispensasjon innvilges. 
 
Forhold av betydning for om dispensasjon kan gis: 
Kulturvern, miljø og naturmangfold  
Naturmangfoldloven  
Det er ikke registrert forhold knyttet til forurensning, biologisk mangfold av betydning på arealet. 
Det er registrert som viktig friluftsområde, med det blir ikke utfordret av en fradeling og 
formalisering av den bruk som skjer i dag.  
 
Det er ikke registrert objekter av kulturverdi som må hensyntas på ønsket areal. 
Friluftsliv/grønnstruktur: Området ligger i område der det skal tas spesielle hensyn til friluftsliv, jf. 
temakart «Friluftsliv og turstier». 
 
Vurdering av om dispensasjon kan gis 
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelser kan ikke 
vesentlig tilsidesettes 
 
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 fradelinger er det viktigst å vurdere og ivareta hensynet bl.a. til 
arealressursvernet, drifts- og miljømessige ulemper for landbruket. Landbruksfaglig vurdering tilsier 
at dispensasjon kan imøtekommes uten at landbruksinteressene settes vesentlig til side. 
 
Eiendommen ligger i et område med dyr på utmarksbeite og alle slike fradelinger vil i sum redusere 
beiteressursene i området. Dette momentet taler likevel ikke sterkt for at dispensasjon bør frarås. 
 
Eiendommens øvrige areal er planlagt solgt til vedkommende som i dag leier og driver jorda. 
Fradeling av fritidseiendom vil være ledd i bruksrasjonalisering av gardsbruket.    
 
Konklusjon: Hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt 
 
Fordelene skal være klart større enn ulempene 
 
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 landbruksareal. I dette 
tilfelle er det ikke dyrka mark helt inntil den omsøkte fradelte parsellen. Dermed blir muligheten for 
interessemotsetninger mindre. Det er beitedyr i området, og potensialet for konflikt med 



landbruket er likevel tilstede. En ser ikke at driftsulemper i seg selv er et moment som taler mot 
dispensasjon. 
 
Kommunedirektøren kan heller ikke se andre ulemper av betydning. I saker der det er fravær av 
ulemper, eller disse er små kreves det noe mindre overvekt av fordeler for at det andre vilkåret er 
oppfylt. 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. Det er 
positivt at bygningene og tilliggende areal blir holdt i stand selv om det ikke brukt til 
landbruksformål lenger.  
 
Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene 
 
 
Vurdering av utnyttelse i tråd med LNF spredt fritid 
 
Det søkes også om at fritidseiendommen kan utnyttes i samsvar med bestemmelsene i arealkategori 
LNF spredt fritid(LSF), og at den gis dette arealformålet ved neste planrevisjon.  
 
I konsekvensutredningen i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanen er eiendommen 
behandlet som hytte i skogteig. Den fikk derfor fortsatt arealformål LNF. Gjennom denne 
dispensasjonen er alle forhold som de andre tomtene i KU vurdert. Det er ikke forhold ved 
eiendommen som gjør det utilrådelig å anbefale utnyttelse i tråd med bestemmelsene i LSF.  
 
I likhet med flere av de andre tomtene i nærheten ligger denne tett opp mot oppdyrkede 
seterløkker. Det tilsier at det eventuelt bør vurderes nærmere mtp dette.  
 
Eiendommen anbefales å fortsatt behandles i tråd med bestemmelsene for LNF-formål. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak etter jordloven:  
1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Øyvind Granli 

om fradeling av gardstun og fritidsbolig som omsøkt på g/bnr 137/9 i Øyer kommune slik at 
disse kan opprettes som selvstendige grunneiendommer.  

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

3. 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 plan -og bygningsloven: 
Alternativ 1: 

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. 3200 m² til 
boligeiendom iht. vedlagt kart.  

Omsøkte areal skal følge eksisterende eiendomsgrense mot vest. Denne grensen er ikke 
koordinatfestet og må klarlegges av partene i forkant, slik at ny eiendom følger eksisterende grense 
i marka. Ellers har ny eiendom en naturlig avgrensning rundt eksisterende bebyggelse.  

Med denne dispensasjonen kan arealet bebygges etter bestemmelsene til LNF spredt bolig(LSB). 
Eiendommen anbefales vurdert lagt til formål LSB ved neste planrevisjon. 

Det gis også tillatelse til fradeling av ny grunneiendom på ca. 1900 m2 til bruk som fritid iht. vedlagt 
kart.  

Areal for ny enhet skal følg eksisterende grense mot øst. Denne grensen er ikke koordinatfestet og 
må klarlegges av partene i forkant, slik at ny eiendom følger eksisterende grense i marka. Mot vest 
ligger det et uregistrert sameie gbnr 0/0. Det bør settes igjen en korridor både for fremkommelighet 
til skogen og ha god avstand mot sameiet. 

Eiendommen anbefales fortsatt behandlet som LNF-formål. 

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 av avkjørsel fra fylkesveg 2564, Polavegen 
3. Det skal tinglyses evt. nødvendig adkomst til dyrka mark 137/9 over ny boligeiendom. 

 

 

Alternativ 2: 



Med hjemmel plan- og bygningsloven § 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, som ledd i bruksrasjonalisering.  

De kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, men det gis avslag med hjemmel i kommunens 
forvaltningsskjønn. (Avslag må begrunnes selvstendig) 

 
 
Åsmund Sandvik Christina Nystuen 
Kommunedirektør 


