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G/BNR 92/3 - BEHANDLING ETTER JORDLOV § 12 - SØKNAD OM FRADELING AV AREAL 
SØKERE: HARALD KRISTIAN NYMO, INGRID FAUSKRUD, MARIT KRISTINE WALLØE 
 
 
Vedlegg: 

• Søknad om fradeling fra Harald Kristian Nymo, Ingrid Fauskrud og Marit Kristine Walløe 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Sammendrag: 
Harald Kristian Nymo, Ingrid Fauskrud og Marit Kristine Walløe søker om å fradele bygninger på 
gårdstunet Nybakken til to matrikkelenheter på hhv. 2,6 daa og 1,5 (2,5) daa areal, samt setra på 
Sydda på ca. 2,6 daa. Det er ingen selvstendig drift på eiendommen i dag og jorda leies bort. 
Landbrukseiendommen mangler vintervei, og har noe begrenset med vanntilgang. Formålet med 
fradelingen er å oppnå full bruksrasjonalisering.  
 
Kommunedirektøren mener delinga vil medføre en god driftsmessig løsning og at arealene kan bli 
bedre utnyttet enn slik forholdene er i dag. Kommunedirektøren mener deling kan tilrås med 
følgende arealfordeling: Gårdstun A ca. 2,6 daa og gårdstun B ca. 1,5 daa. Setra ligger i 
Statsallmenninga og samtykke til fradeling behandles etter fjelloven av Øyer fjellstyre. 
 
Saksutredning: 
Landbrukseiendommen Nybakken eies av tre parter fordelt på fire andeler. Partene søker om å 
fradele bygninger på gårdstunet og på setra. Formålet med fradelingen er å oppnå full 
bruksrasjonalisering, der de beholder bygninger selv mens jordbruksarealene blir solgt til aktive 
gårdsbruk.  
 
Landbrukseiendommen består av 21 daa dyrkamark, 5 daa innmarksbeite, 57 daa produktiv skog og 
15 daa annet markslag, totalt 98 daa. Av bygningsmasse er det på eiendommen to bolighus 
registrert i Glokart som «våningshus benyttet til fritidsbolig», en «garasje/anneks benyttet til 
fritidsbolig», tre bygninger registrert som «annen landbruksbygning som ikke er næring» og et 
mindre uthus. Det er ifølge søkerne ikke vinterbrøytet vei til tunet på gården og 
landbrukseiendommen har noe begrenset med vanntilgang. Gården har ikke hatt fastboende etter 
1970- årene. Til eiendommen hører seter på Sydda.  
 
Tunet søkes fradelt til to selvstendige enheter på hhv. 2,6 og 1,5 (2,5) daa areal hver. Tun A har en 
fritidsbolig samt tre uthus. Arealet består av delvis bebygd areal, delvis skogsmark, samt ca. 50 m2 
stort areal med fulldyrket mark. Tun B inneholder to alternativer, der det ene alternativet inkluderer 
1 daa skogsmark på nedsiden av gardsvegen. Tun B har en fritidsbolig og en garasje/anneks. Arealet 
her er består delvis bebygd areal og delvis skogsmark.  



 
Setertunet som søkes fradelt består av seterhuset og to uthus. Området rundt er inngjerdet og 
ligger i Gardskart som jorddekt fastmark. Samlet areal er ca. 2,6 daa. 
 

 
Oversikt over eiendommen – g/bnr 92/3 
 

 
Oversikt over gardstunet og ønsket deling: tun A ca. 2600 m2 , tun B: alt A ca. 1500 m2 , alt B ca. 2500 m2 . 
 



 
Oversikt over seter som består av to teiger, en med bebyggelsen og ei seterløkke med landbruksbygning. 
 
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». 
 
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. 
 
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. 
 
Omdisponering 
Utgangspunktet for bestemmelsen i jordloven § 9 er at dyrka jord ikke må brukes til formål som ikke 
tar sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må heller ikke disponeres slik at den ikke egner seg 
til jordbruksproduksjon i framtida. Videre i § 9 står: «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 dei føremåla 
lova skal fremja. Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet 
ikkje er sett igang innan tre år etter at vedtaket er gjort». 
 
Vurdering 
Ca. 50 m2 av arealet som søkes fradelt skal ikke lenger nyttes til landbruksformål og det må vurderes 
om omdisponeringen er i strid med arealressursvernet. Hvorvidt det er særlege høve som tilsier at 
landbruksinteressene må vike vil bero bl.a. på hvilke hensyn som gjør seg gjeldende i saken, 
hvorvidt arealene som skal omdisponeres objektivt sett er egnet til matproduksjon og om det er 
påregnelig med en lønnsom produksjon på arealene. 
 
Det arealet det er snakk om er et kantareal med fulldyrket mark. Arealet ligger langs med 
ytterkanten av eksisterende jorde og kan synes som en naturlig forlengelse av tun A som søkes 
fradelt. Kommunedirektøren ser det slik at betydningen av å beholde det begrensede arealet som 
en del av landbrukseiendommen synes å være av mindre verdi.  
 
Deling 
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. 
 
Fradeling av seterhus til fritidsformål innenfor Øyer statsallmenning behandles etter fjelloven av 
Øyer Fjellstyre på vegne av grunneier Statskog. Da er det ikke nødvendig å behandle selve delingen 
etter jordloven § 12. I forbindelse med fradelinga vil også seterretten frafalles. Kommunedirektøren 
har hatt dialog med Statsforvalteren i saken om lovverket i dette, og Statsforvalteren mener at 
fradelingen likevel bør vurderes etter jordloven § 12. 



 
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. 
 
Gårdstunet 
Tun A omfatter noe skogsmark rundt bebyggelsen. Å innlemme dette arealet til tunet vil gi en 
fornuftig arrondering, enklere grenseforhold og en unngår at det gjensettes et areal som lett blir 
ansett som urasjonelt å drive. Tunet omfatter videre ca. 50 m2 fulldyrket areal. Det arealet det er 
snakk om er et kantareal med fulldyrket mark. Arealet ligger langs med ytterkanten av eksisterende 
jorde og kan synes som en naturlig forlengelse av tun A som søkes fradelt. Kommunedirektøren ser 
det slik at betydningen av å beholde det begrensede arealet som en del av landbrukseiendommen 
synes å være av mindre verdi.  
 
Tun B omfatter noe skogsmark rundt bebyggelsen. Å innlemme dette arealet til tunet vil gi en 
fornuftig arrondering, enklere grenseforhold og en unngår at det gjensettes et areal som lett blir 
ansett som urasjonelt å drive. Tun B har omsøkt to alternativer, der det ene forslaget er med et 1 
daa stort areal på nedsiden av vegen. Det vurderes til at arealet på nedsiden av vegen ikke bør deles 
fra og bli en del av tun B. Hvis arealet fradeles vil det medføre en driftsmessig vanskelig løsning for 
ny eier av skogsmarka på nedsiden av vegen, og kan by på utfordringer ifm. skogbruksdrifta. Det er 
videre usikkert om det egentlig er et reelt behov for at arealet innlemmes i tunet.  
 
Setra 
I søknaden står det at grense mot vest fastsettes så langt bort det gis rom for på inntil 2,5 daa. 
Normal størrelse på en fritidseiendom er ca. 1 daa. Øyer fjellstyre behandlet saken etter fjelloven 
den 15.6.2022. De har vedtatt at det kan opprettes festekontrakt på seterhusene til fritidsformål. 
De mener videre at det skal gjerdes av sørvest for husene inntil utedoen. Samlet areal på tomta blir 
1 daa. Resterende areal legges til seterlykkja ved at gjerdet mot denne fjernes. Kommunedirektøren 
støtter denne vurderingen og mener det i tillegg må legges til rette for adkomst til seterlykkja. 
 
Eiendommen ligger i et område med dyr på utmarksbeite og alle slike fradelinger vil i sum redusere 
beiteressursene i området. 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. 
 
Nybakken er et mindre gardsbruk med spredte jord- og skogbruksarealer. Jordbruksarealene rundt 
tunet leies av en nabo som også er i posisjon for å kjøpe disse. En slik løsning vil driftsmessig være 
god. For skogarealene og jordbruksarealer på setra ønsker en annen grunneier med skog og 
jordbruksarealer i samme området å erverve disse, noe som kan gi en rasjonell drift av arealene og 
som er positivt. 
 



En konsekvens av fradeling er at det oppstår bolig- og fritidseiendommer i et aktivt 
jordbruksområde. Det er påregnelig at det kan oppstå noen driftsulemper ved bruk av dyrkamarka. 
Men tunene ligger der fra før og er ikke noe nytt element å forholde seg til. Planlagt ny eier av 
dyrkamarka rundt gården leier i dag jorda der og det antas at de er kjent med driftsforholdene. 
Planlagt ny eier av seterlykkja driver flere arealer like ved.  
 
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 to 
rasjonelle boligtomter. Dette gjør seg særlig gjeldende når det er dyrkamark som ligger inntil tunet. 
Det er i dag ingen egnet driftsbygning på gården for å drive med husdyr, gården mangler 
adkomstvei om vinteren og det er også begrenset med helårs vanntilgang på gården. Dette er 
momenter som taler for fradeling av gardstunet.  
 
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 landbrukseiendommer 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. En kan dermed forvente at 
fradelingen i mindre grad legger press på framtidige behov om fradeling av tilgrensende dyrka 
marka ift. ønske om å utvide eiendommene. Dagens driver av jorda rundt tunet 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 deling. 
 
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 
Setrer 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 Sydda vil ikke sette landbruksinteressene i vesentlig grad til side. 
Hadde Nybakken derimot blitt solgt som en selvstendig landbrukseiendom kunne en kanskje fått en 
ny eier som interessert i å ta i bruk eiendommen som helårsbolig. Det ville gitt en positiv effekt mtp. 
bosettingen i området. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Harald 
Kristian Nymo, Ingrid Fauskrud og Marit Kristine Walløe (Gudrun Walløes etterlatte) om 
fradeling av gardstun på 92/3 i Øyer kommune slik at disse kan opprettes som selvstendige 
grunneiendommer. Arealfordeling er for tun A 2,6 daa og tun B 1,5 daa areal. 

2. Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til omdisponering 
av ca. 50 m2 daa fulldyrket areal slik at dette kan fradeles sammen med tun A i Nybakken 
g/bnr 92/3 i Øyer. 

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

4. 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. 

 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 


