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GBNR 16/1 - MOSETER - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 - FRADELING AV TEIG PÅ 
12,8 DAA  
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om fradeling fra rekvirent Mosetertoppen Hafjell AS  
2. Kartutsnitt over eiendommen og arealoversikt  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Fullmakt fra grunneier av 20.12.2021  
2. E-post av 20.12.21 - Etterspørsel av begrunnelse for formålet med fradelingen  
3. Svar på e-post fra Advokatfirmaet Thallaug ANS av 20.12 2021  
4. E-post av 13.1.22 - Ny etterspørsel av begrunnelse for formålet med fradelingen  
5. Svar på e-post fra Advokatfirmaet Thallaug ANS av 27.1.2022 

 
Sammendrag: 
Mostertoppen Hafjell AS søker om fradeling av et 12,8 daa stort areal ved Mosetra. De har 
innhentet fullmakt fra grunneier. Arealet består hovedsakelig av skog med middels bonitet. 
Området ligger innenfor to reguleringsplaner der hovedarealet er avsatt til landbruksformål. Det 
følger av jordloven §12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av departementet og at de 
landbruksmessige hensyn skal vektlegges. 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. Med hjemmel i jordloven §12 tilrår kommunedirektøren at søknad om 
fradeling avslås.  
 
Saksutredning: 
John Steinar Svegården eier og driver gården Svegaarden, g/bnr 16/1 i sørbygda i Øyer. Foretaket 
driver med melk- og kjøttproduksjon. Eiendommen består av 118 daa fulldyrket areal og 6 daa 
innmarksbeite, fordelt på arealer rundt gardstunet, på Mosetra og på Hita i Øyer statsallmenning. 
Eiendommen består videre av 119 daa produktiv skog og 75 daa annet areal. Av annet areal inngår 
blant annet 42 daa med myr ved Moksjølia.  
 
Mostertoppen Hafjell AS søker om fradeling av et 12,8 daa stort areal ved Mosetra på g/bnr 16/1. 
De har innhentet fullmakt fra grunneier. Teigen består av 10,7 daa skogsmark av middels bonitet, 
0,5 daa med eldre vei inn til Mosetra og 1,9 daa med nyere vei, Kronrøysa, som er en del av 
infrastrukturen til hyttefeltet «Mosetertoppen FB9». Det ble inngått avtale mellom partene den 
5.5.2011 om rett til utvikling og utbygging av arealer på g/bnr 16/1. 
 
 



 
Rød figur viser areal omsøkt fradelt. 

 
Mostertoppen Hafjell AS ønsker å overskjøte teigen. I søknaden var det ikke oppgitt noe formål for 
fradelingen. Kommunedirektøren etterspurte formålet med fradelingen i e-post av 20.12.2021. 
Tilbakemeldingen var at:  
 

Det aktuelle arealet er dels vegareal, dels skiløype og dels restareal som ligger mellom 
utbyggingsområdet og areal som bortfestes til alpinformål. Alt ligger innenfor 
reguleringsplanen for Mosetertoppen. Arealets størrelse, beliggenhet og arrondering tilsier 
at det ikke har noen verdi som landbruksareal.  

 
Siden tilbakemeldingen ikke viste et formål som ivaretar de landbruksmessige hensyn etterspurte 
kommunedirektøren på nytt formålet med fradelingen i e-post av 13.01.2022. Tilbakemeldingen fra 
søker utover det som var nevnt tidligere var at: 
 

Området kan ikke disponeres til annet formål uten ny vedtatt arealplan eller dispensasjon.  
 
Omsøkt areal ligger innenfor to reguleringsplaner; Mosetertoppen og Mosetertoppen FB9. Bortsett 
fra et mindre område med mørk grønn farge regulert til skiløype (0,6 daa) og veiareal (1,9 daa) er 
arealet regulert til landbruksformål. I reguleringsplan Mosetertoppen gjelder følgende 
bestemmelser for landbruksområdene: Landbruksområdet merket L ved Mosætra skal benyttes til 
kombinert formål landbruk og bevaring. Kulturlandskapet skal bevares. De overordnede strukturer 
skal bevares som åpent jordbruksareal med kantsoner og åpent bekkedrag. I reguleringsplan 
Mosetertoppen FB9 gjelder følgende bestemmelser for landbruksområdene: Områder merket L skal 
benyttes til jord- og skogbruk. Evt. eksisterende bekkedrag skal beholdes, mindre tiltak for sikring av 
bekkeløp tillates. Siden det er disse reguleringsplanene som er gjeldende for arealet i dag er det 
landbrukshensynet som skal ivaretas i vurderingen av om deling kan tilrås. 
 



 
Arealet ligger innenfor to ulike reguleringsplaner, Mosetertoppen og Mosetertoppen FB9  
-Rød figur -areal avsatt til skiløype 0,6 daa  
-Mørk blå figur -veiareal Kronrøysa 1,9 daa 

 
Lovgrunnlaget:  
Det følger av jordloven § 12 at deling av eiendom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller 
skogbruk må godkjennes av departementet. Hva som skal vektlegges i delingsvurderingen fremgår 
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 drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan 
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova». 

 
Vurdering: 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, 
odelsloven og skogbruksloven av 08.12.2003 er kommunene gitt myndighet til å behandle og fatte 
vedtak etter landbrukslovene. Dette innebærer bl.a. at kommunene har frihet til å utforme sin egen 
politikk innenfor rammene av loven og de nasjonale målsettinger for landbrukspolitikken.  
 
Jordloven § 12 tredje ledd annet punktum stiller opp de landbruksmessige hensynene som 
vurderingen skal ta utgangspunkt i. I vurderingen inngår bl.a. hensynet til vern av arealressursene, 
om deling 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. 
Formålet med delingsbestemmelsene er å sikre og samle ressursene som grunnlag for 
landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. 
 
Om arealet kan nyttes til jord- eller skogbruk.  
Rundskriv M-2/2021 fra LMD omtaler i kap. 5.3 virkeområde for jordlovens delingsbestemmelse. I 
avsnitt 5.3.1 står det at bl.a. at «Bestemmelsen gjelder uavhengig av om eiendommen er i bruk, eller 
kan brukes til jordbruk eller skogbruk. En skogteig som er snauhogd, kan for eksempel brukes til  



skogbruk». I søknaden beskrives arealet som uegnet til landbruksproduksjon. Kommunedirektøren 
mener at arealet kan brukes til skogbruksformål og at delingsbestemmelsen i § 12 derfor kommer til 
anvendelse.  
 
§ 12, tredje ledd  
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.  
 
Søknad om fradeling mangler begrunnelse utover at arealet ikke er egnet til landbruksdrift og at 
søker har en avtale om å kunne utvikle arealet. Kommunedirektøren har etterspurt hva formålet 
med fradelingen er ved to anledninger, men ikke fått et svar som begrunner hvordan en deling 
hensyntar jordlovens formål eller vurderingskriteriene i § 12. Da blir det vanskelig å vurdere saken 
ut fra de landbruksmessige hensyn, som vern av arealressursene, om delinga fører til ei driftsmessig 
god løsning, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 
 
Hensynet til planer etter plan- og bygningsloven  
I pressområder bør arealbruken i hovedsak styres etter godkjente planer etter plan- og 
bygningsloven og ikke etter sektorlover som f.eks. jordloven.  
 
I dette området pågår det en revidering av kommunedelplan for Øyer sør. På deler av omsøkt areal 
er det kommet innspill til fritidsbebyggelse. Det vil si at formålet på omsøkt areal kan endre seg i 
løpet av den pågående prosessen. Kommunedirektøren mener at det ikke kan tillegges vekt at 
kjøper av arealet har fremmet et arealinnspill som kan endre arealbruken, og mener at det på 
generelt grunnlag er uheldig å ta stilling til fradelinger etter jordloven under en pågående 
kommunal planprosess.  
 
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. Med hjemmel i 
jordloven §12 tilrår kommunedirektøren at søknad om fradeling avslås.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

• Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser avslås søknad fra Mosetertoppen 
Hafjell AS om fradeling av et 12,8 daa stort areal på g/bnr 16/1 i Øyer.  

 
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 


