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FRÅDELINGSSAK. GBNR 34/3. SVENSDAL.  

   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 20-1 m og 26-1 vert søknad om frådeling av ein parsell på 

gbnr. 34/3 imøtekomen.  

 

Med  heimel i jordlova §12 vert søknad om frådeling av ein parsell på gbnr 34/3 ikkje imøtekomen.   

 
Vedtaket kan pålagast til kommunen, jf. Lov om offentleg forvaltning. 

Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen De mottok vedtaket. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. 

Klagen skal sendast skriftleg til etaten som har gjort vedtaket. I klagen skal det gå fram kva som vert påklaga (vedtaket) 

og kva som er endringar De som part ynskjer. Klagen skal grunngjevast.

___________________________________________________________________________  

 

Dokument som er vedlagt:     

Søknad om tillatelse til tiltak 

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning 

Kart 

Merknad til søknad om frådeling 

Frådeling tun GNBR. 34/3 

Soksopplysing.pdf 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

             

1 av 14



2 

Kva saka gjeld: 

Saka gjeld søknad om frådeling av ein parsell (på 4500m2) på gbnr. 34/3. 

 

Planstatus: 

Tiltaket ligg i eit område som er avsett til LNF/spredt bustadområde i arealdel for kommuneplan for 

Samnanger kommune.  

 

 

Nabovarsel: 

Tiltaket er ikkje nabovarsla. Det vart gjeve fritak frå å varsle naboar, då deira interesse ikkje er 

berørt av arbeidet. j.f. pbl. § 21-3. 

 

Saka skal både handsamast etter plan- og bygningslova og etter jordlova. I søknaden er den omsøkte 

parsellen oppgitt til 4,5 da. I skrivet frå landbrukskontoret er den omtala som 3,5 da. 

Landbrukskontoret har på telefon opplyst at dei har berekna areal på kartet, og var ikkje merksam 

på at søkjar har skissert storleiken. For landbrukskontoret er storleiken ikkje av betydning i deira 

vurdering.  

 

 

Vurderingar og konsekvensar:  

Føremålet med søknaden om frådeling er i tråd med kommuneplanen – spreidd bustetnad. Den 

omsøkte parsellen er stor i høve til føremålet, men slik bygningane er plassert på eigedomen er det 

ei naturleg avgrensing. Alternativ vil vera å halda driftsbygningen utanføre, men den vil då verta 

ståande som ein parsell utan fysisk grense til anna eige areal. Administrasjonen har derfor tilrådd 

delinga som omsøkt.  

 

Det ligg føre uttale frå Bjørnefjorden landbrukskontor i denne saka. Sjå vedlegg der konklusjonen 

er at frådelinga er i strid med jordlova § 12. Søknaden er av den grunn ikkje tilrådd imøtekomen.  

 

I utgreiinga frå landbrukskontoret står m.a.  

 
 

Det er klart at sjølv om ein gard med hovudsakleg utmark i mindre grad treng uthus, reiskapshus 

ville det vore ein føremon at dette var tilgjengeleg. Eigedomen 34/102 er ein mindre tomt plassert 

nær fleire andre bustadhus. Det er derfor lite moglegheit for å imøtekoma evt. slike behov. Det kan 

evt. løysast ved at det vert bygd i ”utmarka”. Sidan det og er snakk om utmark, er det og mindre 

problematisk at eigedomen ikkje har samanfallande grenser.  
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Søknad om frådeling av gardstun - gbnr. 34/3 i Samnanger 

SAK: 14/279 

 

Gbnr. 34/3 har 4,2 dekar dyrka mark, 10,7 dekar beite, 148,1 dekar produktiv skog og 663,3 dekar 

anna markslag. Totalt har eigedomen 826,2 dekar. (Kjelde: Gardskart, Skog og Landskap). Det er ikkje 

sjølvstendig drift på bruket. 

Det er søkt om å få dele i frå våningshus, driftsbygning, garasje og bod med tilhøyrande areal på 3,5 

dekar. Noko av arealet er dyrka mark. 

Eigedomen ligg både i område avsett til LNF og LNF spreitt. Bygningane ligg i område for spreitt 

busetting, medan resten av eigedomen ligg i område avsett til LNF. 

Gbnr. 34/3 søkjer om å få dele i frå 4 bygningar med tilhøyrande tomt på 3,5 dekar.  Tomta med 

bygningar er tenkt frådelt til den eine dottera med si familie, som har budd der sidan sommaren 

2013. 

Grunneigarane sjølv bur like ved, på gbnr. 34/102, og føreslår i søknaden at gbnr. 34/102 kan vere 

det nye våningshuset til gbnr. 34/3.  

Det har ikkje vore sølvstendig drift på eigedomen på fleire tiår. Grunneigar fortel at beitet er attgrodd 

med bjørkeskog og at dei ikkje hadde driveplikt då dei overtok eigedomen.  Bygningane har stått 

tomme i mange år og iI tillegg er den gamle driftsbygningen  bygd med ei brakevegg og er 

verneverdig. 

Jordlova § 1 seier 

"Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog, fjell og alt 

som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet 

og dei som har yrket sitt i landbruket." 

Gbnr. 34/3 er pr. definisjon ein landbruskeigedom og grunneigarane søkjer om å få dele ifrå 

gardstunet på eigedomen.  

Føremålet med jordlova er mellom anna å sikre en bærekraftig utvikling og vekst i bygdene. 

Arealressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjoners behov. For å få til næringsutvikling 

og busetting må det leggast til rette for at gardens samla ressursar, både areal og bygningar, kan 

nyttast som ein heilskap. 

Jordlova § 12 seier: 

Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av 

departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av 

eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). 

Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. 
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Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i 

bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast 

utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.  

Jordlova § 9 seier: 

 " 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." 

Frådeling av arealet vil ikkje endre definisjonen på markslaget og får ikkje konsekvensar for 
om arealet kan nyttast til jordbruksproduksjon i framtida. Skal arealet nyttast til anna enn 
plen eller hagebruk skal det søkjast om.  
 

Omdisponering av dyrka mark kan godkjennast etter jordlova § 9. 

 

Vidare seier jordlova §12: 

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. 

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. 

Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova 

skal fremja." 

Frådeling av gardstunet vernar ikkje om arealressursane på eigedomen. Ved ein frådeling vil det 

liggje att over 800 dekar med utmark utan tilknyting til bustad. Grunneigar føreslår å leggje til gbnr. 

34/102 som våningshus, men eigedomen grensar ikkje til gbnr. 34/3 og er ei arronderingsmessig 

dårleg løysing.  

Ei frådeling vil ikkje verne om arealressursane på garden og fører til ei driftsmessig dårleg løysing. 

 

Frådelinga kan ikkje godkjennast etter jordlova § 12. 

 

Med venleg helsing 

Jorunn Kårvatn 

Bjørnefjorden Landbrukskontor. 
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Teknisk Eining 
Samnanger kommune 
Tyssevegen 217  
5650 Tysse 
 
 
 
 
 
 
 
Saksopplysing til sak 14/279  
 
Eg er beden om å stadfesta at då me overtok gnr.34 bnr.3 18/6-1991, så hadde me ikkje driveplikt. 
Det har ikkje vore dyr, eller drift ved gnr.34 bnr.3 på over 50 år. Det er i dag heller ikkje mogeleg å 
driva graden då driftsbygninga er ei verna løe som ikkje på nokon måte kan nyttast til eit slikt føremål.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mvh 
 
 
 
 
 
Inge Aasgaard 
 
 

Inge Aasgaard 
Samnangervegen 828 
Eikedal 
5650 Tysse 
Tlf.565 88888 
Mob.474 08 999 
E-post: inge@aasgaard.it 

 

23.08.2009 

Inge Aasgaard 
Samnangerv. 828 
Eikedal 
5650 Tysse 
Norway 

Aasgaard 

In
ge

 A
as

ga
ar

d 

Postadresse: 
Samnangervegen 828 
Eikedal 
5650 Tysse 

Telefon: 565 88888 
Mobil:    474 08 999 

E-post: inge@aasgaard.it 
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