
 

Advokatfirmaet Thallaug ANS  

 
www.advocatia.no 

Storgata 121, postboks 354, NO-2602 Lillehammer 

Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik 

Tlf. 61 27 99 50, faks 61 27 99 51, post@thallaug.no, www.thallaug.no, org. nr. 950 522 550 MVA 

421471 

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 
Vestringsvegen 8 
 
2651 ØSTRE GAUSDAL 

 

Ansvarlig advokat: Vår ref.: Deres ref.: Lillehammer 
Bergsvein Træthaug BT/19518/BT 21/2828 9. mars 2022 
     

 

KLAGE - AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING (16/1 I ØYER)  

På vegne av Mosetertoppen Hafjell AS påklages Plan- og miljøutvalgets vedtak 15. februar 

2022 i sak 7/22. Søker ble informert om vedtaket i brev datert 17. februar 2022.  

Kommunen har i saksutredningen skrevet at arealet kan brukes til skogbruksformål og at de-

lingsbestemmelsen i jordloven § 12 kommer til anvendelse. I vedtaket er det ikke konkret vur-

dert om innvilgelse av søknaden er til skade for de landbruksmessige hensyn, men det er vist 

til at det er «uheldig å ta stilling til fradelinger etter jordloven under en pågående kommunal 

planprosess».  

På plankartet nedenfor er eiendommen som ønskes fradelt markert med grønne eiendoms-

grenser. Kartet viser at arealet består av fire ulike arealformål: veg, skiløypetrase, landbruks-

formål (reguleringsplanen for Mosetertoppen FB9) og jord- og skogbruk (reguleringsplanen for 

Mostertoppen). 
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Nedenstående flyfoto fra 2020 (norgeibilder.no) viser at den innregulerte vegen er opparbeidet. 

Hele arealet er snauhogd. Det går dessuten en eldre veg/turveg over store deler av teigen. 

 

 

Arealet grenser i vest til 16/1/1, som er regulert til idrettsanlegg. Vest for 16/1/1 ligger en annen 

teig av 16/1, men denne er i reguleringsplanen avsatt som bevaringsområde. Dette innebærer 

at eier av teigen må utøve skogsdriften på et område som er så lite og smalt at det åpenbart 

ikke fremstår som rasjonelt. Flyfotoet viser tydelig at det bare er på avgrensede områder av 

den lille teigen (12,8 daa) at det kan vokse skog.  

Med virkning fra 1. juli 2013 ble jordloven endret slik at det ikke lenger er et forbud mot deling, 

men loven ble formulert slik at delingen kunne godkjennes. Kravet om at det måtte foreligge 

samfunnsinteresser av stor vekt ble samtidig tatt bort.  

Før den nevnte lovendringen i 2013 kunne det bare gis samtykke til deling hvis samfunnsin-

teresser av stor vekt talte for det. I rundskriv M-2021-2 er følgende skrevet i punkt 5.5.1: «Ut-

gangspunktet for vurderingen av om samtykke til deling skal gis, er at delingen ikke skal gå ut 

over de interessene bestemmelsen skal verne om.»  

Ut fra beskrivelsen av arealet som søknaden gjelder, vil en deling ikke gå utover de interesser 

som bestemmelsen skal verne. Fradelingen vil ikke ha noen betydning for bruksstrukturen i 

landbruket; verken vern av arealressursene, driftsmessig løsning eller miljømessige ulemper 

vil bli påvirket av fradelingen. En fradeling vil heller ikke innebære noen omdisponering av 

arealet. Arealbruken vil også etter delingstillatelsen bli styrt av gjeldende arealplan. Det kan 

ikke iverksettes tiltak som er i strid med planen uten at planen endres.  
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Når heller ikke landbrukskontoret eller Plan- og miljøutvalget har vist til at de landbruksmessige 

hensynene blir skadelidende ved å tillate fradeling, tilsier lovgivningen at søknaden innvilges.  

Ut fra ovenstående må klagen tas til følge.  
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Advokatfirmaet Thallaug ANS 

Bergsvein Træthaug (sign.) 
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