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GBNR 41/1 - SOLHEIM - BEHANDLING ETTER JORDLOV § 12 - FRADELING AV TRE 
BOLIGTOMTER SØKERE: ANNETTE SVEGÅRDEN OG BREDE VESTBY 
 
 
Vedlegg: 

• Søknad om fradeling fra Annette Svegården og Brede Vestby  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Sammendrag: 
Annette Svegården og Brede Vestby søker om å dele fra et 5,1 daa stort areal på g/bnr 41/1 
tilhørende Kai Solheim i Øyer. Formålet med fradelingen er utvikling av tre boliger med en 
tomtestørrelse på hhv. 2115 m2, 1500 m2 og 1500m2. Omsøkt areal er avsatt i kommuneplanens 
arealdel (KPA) til «spredt boligbebyggelse» (LSB6). 
 
Kommunedirektøren mener det i saken er argumenter både for og imot tillatelse til fradeling ut fra 
jordlovens formålsbestemmelse. Forvaltningen bør vektlegge godkjent arealplan i vurderingen. 
Dersom det blir lagt til rette for senere fradeling til boligformål på den resterende skogteigen 
vurderes det til at samtykke til deling kan innvilges. 
 
Saksutredning: 
Annette Svegården og Brede Vestby søker om å dele fra et 5,1 daa stort areal fra en 9 daa stor 
skogteig, tilhørende g/bnr 41/1 Kai Solheim i Øyer. Søkerne har innhentet grunneiers tillatelse til 
fradeling. Feltets beliggenhet er 1 km nordøst for gardstunet på landbrukseiendommen Solheim. 
Landbrukseiendommen består av til sammen 678 daa areal, hvorav 79 daa er fulldyrket, 8 daa 
overflatedyrket, 37 daa beite, 459 daa med produktiv skog og resten av arealet er fordelt på annet 
markslag, bebygd areal, samferdsel og vann. Landbrukseiendommen har aktiv drift med et sauehold 
på ca. 250 sauer. 
 
Omsøkt areal er avsatt i kommuneplanens arealdel (KPA) til «spredt boligbebyggelse» (LSB6) med 
plan om 4 boliger. Formålet med fradelingen er utvikling av tre boliger med en tomtestørrelse på 
hhv. 2115 m2, 1500 m2 og 1500m2. Søkerne har planer om å bosette seg på den største tomta.  
 



 
Kartutsnitt over omsøkt areal LSB6 i KPA 
 
LOVGRUNNLAGET  
Det følger av jordloven §12 første ledd at «deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til 
jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet». Hva som skal vektlegges i 
delingsvurderingen fremgår av §12 tredje ledd:  
 
«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». 
 
Selv om arealet er avsatt til LSB i KPA, står det i arealplanens pkt. 1.3 at: «Jordlovens §§ 8-12 gjelder 
for nye og eksisterende utbyggingsområder inntil det foreligger godkjent reguleringsplan, jf. 
jordloven § 2 annet ledd». Siden det ikke foreligger en reguleringsplan for området, er 
bestemmelsen i jordloven § 12 fortsatt gjeldende og tiltaket må ha samtykke til deling.  
 
Vurdering: 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, 
odelsloven og skogbruksloven av 8.12.2003 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.  
 
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. Arealressursene bør disponeres på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut 
fra samfunnsutviklinga i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og 
driftsmessig gode løsninger. Jordlovens formål må videre sees i sammenheng med gjeldende 
landbrukspolitikk, hvor ett av hovedmålene er å skape ressurssterke og robuste bruk. 
 
Arealressursvern  



Lovformuleringen skal gi forvaltningen mulighet til å treffe beslutninger som hindrer at det oppstår 
enheter som er vanskelig å drive rasjonelt. Den skal også hindre oppdelinger som gjør det vanskelig 
å nekte senere omdisponeringer. Små enheter kan øke risikoen for at jorda kommer ut av drift, i 
tillegg til at det er vanskeligere å følge opp driveplikten på små eiendommer. Begrepet 
«arealressursene» gjelder også bl.a. bygninger.  
 
Ved vurderingen av «hensynet til vern av arealressursene» står det under pkt. 5.5.3.2 i M-2/2021 at 
forvaltningen må ta utgangspunkt i den plansituasjon som foreligger. Det innebærer at hensynet til 
godkjente planer fortsatt er sentral ved vurderingen av om det skal gis samtykke til deling, selv om 
dette hensynet ikke eksplisitt er nevnt i bestemmelsen.  
 
Skogteigen består av skogsmark med barskog av høy bonitet. Arealet er ikke registrert som dyrkbar 
jord. Omsøkt areal er avsatt til spredt boligbebyggelse i KPA, med retningslinje om maksimalt fire 
boligtomter på inntil 1,5 daa areal hver. Omsøkte tomtedelingsplan er dermed i strid med 
bestemmelsen i KPA ettersom den ene tomta er i overkant 2 daa areal. Planen i søknaden gir også 
en dårligere arealutnyttelse enn det som er anført i retningslinjene, med tre planlagte tomter i 
stedet for fire.  
 
Siden det etter fradeling blir igjen et sammenhengende skogareal på vel 2 daa på teigen, bør det 
legges til rette for ytterligere en fradeling til bolig. Det bør sikres tilfredsstillende adkomst til dagens 
skogareal og senere mulig boligtomt. Spredegrøftene fra infiltrasjonsanlegget til avløpsanlegget fra 
de tre boligtomtene bør ikke ledes ut i skogområdet, i tilfelle det senere blir oppført bolig der. 
 
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.  
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arrondering og transportavstander er vesentlige forhold som skal vurderes.  
 
Fradeling som omsøkt vil gi søker flere restarealer på skogteigen.  
 



 
Omsøkt tomtefordelingsplan 
 
Adkomst til det søndre arealet blir kun fra Midtbygdsvegen. Adkomsten til det største arealet blir 
fjernet. En må derfor påse at det ved en delingstillatelse settes vilkår om tilfredsstillende vegrett til 
restarealene. Dette er viktig både for skjøtsel av dagens skogsmark og for en mulig senere fradeling 
til boligformål.  
 
Det beste alternativet hadde vært om tomtene hadde ligget nærmest dyrka marka med tanke på 
drift av skogarealet. Slik planen foreligger gir ikke dette en driftsmessig god eller bedre løsning. Det 
taler mot 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.  
 
Det vurderes som uheldig å etablere en løsning med fritt omsettelige boligeiendommer tett inntil 
dyrkamarka. Drift av jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider og den som bor og oppholder 
seg i nærheten må være bevisst på 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.  
 
Det vurderes som positivt at tomtene er planlagt lengst unna dyrka marka i saken. Det vil redusere 
eventuelle konflikter mellom berørte parter. 
 
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. Siden bosettingshensynet 
er avklart i KPA drøftes ikke dette nærmere i saken. 
 
Helhetsvurdering 
Kommunen har ført en restriktiv holdning for 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. 
 
I denne saken er det argumenter både for og imot tillatelse til fradeling ut fra jordlovens 
formålsbestemmelse. Dersom det blir lagt til rette for senere fradeling til boligformål på det 
resterende skogarealet vurderes det til at ulempene ikke bør vektlegges tyngre enn fordelene. 
Forvaltningen bør i vurderingen også ta hensyn til godkjent arealplan. Kommunedirektøren foreslår 
samtykke til deling.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Annette 

Svegården og Brede Vestby om fradeling av areal til tre boligtomter på g/bnr 41/1 tilhørende 
Kai Solheim. 

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

3. Grunneier av g/bnr 41/1 skal ha tilfredsstillende adkomst til det resterende skogarealet. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 


