
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
     
 
 
Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 
18/00290-4 
gujo 

86/3, ---    24.04.2018 

 
 
90/1 og 86/3 - Deling av driftsenhet 
 

 
I medhold av jordlovens §§ 1 og 12, gitte forskrifter og delegasjonsbestemmelser, avslår Gran 
kommune søknad om fradeling av gnr. 86 bnr. 3 fra driftsenheten gnr. 90 bnr. 1 og gnr. 86 bnr. 3 i 
Gran. 
 
Vedtaket er fattet i henhold til Gran kommunestyres delegasjonsvedtak i sak 24/08 av 27.03.2008. 
 
Da søknaden ikke er imøtekommet, er det klageadgang etter forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 
3 uker etter mottak av dette brev. Klagen sendes til dette brevs avsender. Ønskes mere 
opplysninger ang. klage, kan henvendelse rettes til undertegnede. 
 
 
  
 
 Jaren, den 24.04.2018 
 Etter fullmakt 
 
 
 Kjersti Andresen     Gudbrand Johannessen 
 Spesialkonsulent     Saksbehandler  
 Landbrukskontoret for Hadeland  
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Saksdokumenter:   
Søknad om deling datert 07.03.2018 
Utsnitt av økonomisk kartverk   
 
Saksbehandling: 
Deling av driftsenhet må godkjennes etter jordlovens §§ 1 og 12. 
 
Saksopplysninger:  
Eiendom: Driftsenheten Olerud 90/1 og Pålsetra 86/3 består totalt av 233,6 daa. Av dette er 

69,4 daa dyrket mark og 155,8 daa produktiv skog. 90/1 består av 46,9 daa dyrket 
mark og 91,6 daa produktiv skog. Den er bebygd med to våningshus, driftsbygning, 
stabbur, garasje og to andre bygg for landbruk. Pålsetra består av 22,5 daa dyrket 
mark og 64,2 daa produktiv skog. Den er bebygd med seterstørhus og en eldre løe. 
Bebyggelsen er godt vedlikeholdt.  
Opplysninger om areal er hentet fra gardskart fra NIBIO og opplysninger om 
bebyggelse er hentet fra matrikkelen. 

Beliggenhet: Eiendommen ligger Moen, i område som i gjeldende kommuneplan er merket som 
LNF-område hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse uten tilknytning til stedbunden 
næring ikke kan tillates. 

Eier: Jens Arild Olerud, Olerudvegen 72, 2770 Jaren. 
Kjøper: Ingeborg Staxrud Olerud, Wilsensgt. 8a, 0178 Oslo 
Parsell: Det søkes om å dele driftsenheten slik at 90/1 blir egen enhet og 86/3 blir egen 

enhet 
Annet: Omsøkte parsell, Pålsetra 86/3, ligger ca. 2 km, målt i luftlinje, fra eiendommens 

driftssentrum. Avstanden langs veg er ca. 4 km. 
 

I følge søknaden, har kjøper et ønske om å utvikle Pålsetra til et sted for kulturformidling og 
opplæring primært rettet mot barn og unge, i tillegg til arbeidstrening for voksne. Det følger en 
relativt detaljert beskrivelse av hvorledes kjøper ønsker å drive Pålsetra. 
 

 
På kartet er området der Pålsetra 86/3 ligger, markert med rød farge og Olerud  90/1 er markert 
med gul farge. 
 
Jordloven § 12 sier at deling av eiendom som er nyttet til eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk, 
må godkjennes av departementet. Skal dyrket mark tas i bruk til andre formål enn 



Saksnr:18/00290-4  3 
_________________________________________________________________________________________ 

 

jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord brukes slik at den ikke i framtida kan nyttes til 
jordbruksproduksjon, kan det ikke gis tillatelse til deling før spørsmålet om omdisponering er 
avgjort. Ved avgjørelse om det skal gis tillatelse til deling, skal det legges vekt på om delingen legger 
til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur. I vurderinga inngår blant annet hensynet til vern av 
arealressursene, om delingen fører til en driftsmessig god løsning og om delingen kan føre til drifts- 
eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan også legges vekt på andre hensyn 
dersom de faller inn under jordlovens formål. 
Selv om det etter disse vurderinger ikke ligger til rette for å tillate deling, kan tillatelse gis, dersom 
delingen ivaretar hensynet til bosetting i området. 
 
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal alle saker som berører naturmangfoldet vurderes etter 
lovens §§ 8-12 og vurderingen skal fremgå av beslutningen. 
 
Vurdering: 
Olerud 90/1 og Pålsetra 86/3 er på samme eierhand og har vært drevet sammen som en enhet, 
Avstanden mellom de to grunneiendommer er ca. 2 km i luftlinje og ca. 4 km langs veg. Denne 
avstanden er ikke unormal når det gjelder avstander mellom deler av driftsenheter på Hadeland. 
Vegforbindelsen mellom de to delene er slik at dette ikke er til hinder for at de drives sammen som 
en enhet.   
 
Bestemmelse om deling har nær sammenheng med lovens formålsbestemmelser 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 bosetting, arbeid og driftsmessig 
gode løsninger.  Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene som grunnlag 
for landbruksdrift for nåværende og framtidige eiere. 
 
Ved vurdering av en delingssøknad, skal en legge vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig 
og variert bruksstruktur. Momenter som er nevnt i jordlovens § 1 annet og tredje ledd må trekkes 
inn. I rundskriv M-1/2013 står: Det er lagt til grunn som et mål for jordloven at driftsenheten bør 
styrkes. Ved avgjørelse av hvilken bruksstruktur som er tjenlig, må en se på ressursgrunnlaget og om 
ressursene kan drives på en kostnadseffektiv måte i et langsiktig perspektiv. 
 
Bruksstruktur 
Eiendommen Olerud, 91/1 og 86/3, er en landbrukseiendom som er på størrelse med 
gjennomsnittlig landbrukseiendom på Hadeland. Den er betydelig mindre enn gjennomsnittlig 
driftsenhet på Hadeland, ca. 245 daa dyrket mark. 
Oppsplitting av en landbrukseiendom på størrelse med gjennomsnittlig landbrukseiendom i 
området, gir et dårligere grunnlag for landbruksdrift for framtidige eiere. 
 
Med eiendommens ressurser av arealer og bygninger, kan den være utgangspunkt for egen 
driftsenhet i framtida. For at den skal kunne gi en inntekt til å leve av, fra tradisjonell landbruksdrift, 
må det leies dyrket mark i tillegg til egen dyrket mark, eller bygges ut for husdyrhold. 
Det søkes om fradeling av totalt 87,7 daa, som utgjør 37,5 % av driftsenhetens totalareal.  
Parsellen består av 22,5 daa dyrket mark og 64,2 daa produktiv skog, som utgjør 32,4 % av 
driftsenhetens dyrkede areal og 41,2 % av driftsenhetens produktive skogareal.  
Fradeling av en betydelig andel av landbrukseiendommens arealressurser, gir en stor svekkelse av 
eiendommen 
. 
Ved vurdering av en delingssak, skal en i henhold til jordloven legge vekt på at det skal legges til 
rette for en variert bruksstruktur som er tjenlig ut fra hensynet til bosetting og arbeidsmuligheter. 
Deling som omsøkt, gir i utgangspunktet ingen positiv effekt på bosettingen i området.  
Kjøper av Pålsetra har ønsker/planer for utvikling av Pålsetra, som dersom de blir 
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 gjennomført, vil kunne skape arbeidsplasser.  
  
Rundskriv M-1/2013, sist endret januar 2018,pkt. 7.2. sier bl.a: Formålet med delingsbestemmelsen 
er å sikre og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eier. 
I brev av 25.06.2010, fra Landbruks- og matdepartementet, Praktisering av delingsbestemmelsen i 
Jordlova, sies at det er ønskelig med økt harmonisering mellom eiendomsstruktur og bruksstruktur.  
Deling som omsøkt vil gjøre at en landbrukseiendom blir til to små landbrukseiendommer, som 
begge vil være betydelig mindre enn gjennomsnittlig landbrukseiendom på Hadeland, slik at det vil 
være vanskelig å opprettholde/gjenopprette en driftsenhet med grunnlag i en av de to 
eiendommer.  
En slik deling vil også gjøre det vanskelig å drive arealressursene på en kostnadseffetiv måte i et 
langsiktig perspektiv.  
 
Vern av arealressursene 
Her må vurderingene gjøres ut fra den langsiktige virkningen for eiendommen. 
Deling som omsøkt, vil gi to små landbrukseiendommer. Dette vil redusere inntektsmuligheten av 
tradisjonell landbruksdrift fra eiendommene. 
Deling som omsøkt vil gi to små landbrukseiendommer, som hver for seg vil være vanskelig å drive 
rasjonelt og opprettholde som aktive bruk. Spesielt vil det være vanskelig å opprettholde driften av 
hele den dyrkede marka på 86/3. 
Rundskriv M-3/20013 sier i pkt. 8.3.2. at små enheter kan øke faren for den dyrkede marka kan 
komme ut avdrift. 
  
Driftsmessig løsning 
Her skal det legges vekt på hva som kan gi en kostnadseffektiv og rasjonell drift. 
En driftsmessig god løsning innebærer at driftsenheten bør være samlet og med korte 
driftsavstander. Her må en legge vekt på hva som er påregnelig drift i et langsiktig perspektiv. 
Ved deling som omsøkt, opprettes en liten landbrukseiendom, uten våningshus og driftsbygning, 
som ikke kan gi lønnsom drift av tradisjonell landbruksdrift i framtida. Selv om det er en avstand på 
2 km i luftlinje, ca. 4 km langs veg, mellom 90/1 og 86/3, vil deling som omsøkt, ikke gi en bedre 
driftsmessig løsning for noen av dem.  
86/3 vil være en ressurs for hovedbruket 90/1 i framtida. 86/3 utgjør en betydelig del av 
driftsenheten 90/1.  
Rådmannen mener det er en driftsmessig dårlig løsning å tillate deling som omsøkt. 
. 
Drifts- eller miljømessige ulemper 
Deling som omsøkt, medfører små eller ingen drifts- eller miljømessige ulemper. 
 
Bosetting 
På Pålsetra er det et seterstørhus som brukes som fritidshus, uten fasiliteter som er normalt for et 
våningshus, som f.eks. strøm, vann og avløp. I følge søknaden har ikke kjøper planer om å bosette 
seg på eiendommen. 
Fradeling som omsøkt, har liten eller ingen direkte innvirkning på bosettingen i området. 
 
Vurdering etter naturmangfoldloven  
Deling som omsøkt, har liten eller ingen direkte innvirkning på forhold som omhandles av 
naturmangfoldloven.  
 
Kulturlandskap 
Deling som omsøkt, har i seg selv liten direkte innvirkning på kulturlandskapet.  
Dersom kjøpers planer for Pålsetra gjennomføres, vil dette være positivt for kulturlandskapet i 
området der denne ligger, i den perioden slik drift opprettholdes. 
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På lang sikt øker faren for gjengroing, ved at det opprettes en enhet med små muligheter for egen 
drift.  
 
Godkjente planer for arealbruk 
Deling som omsøkt gir ingen endring i forhold til arealbruken. Pålsetra er et landbruksareal og skal 
fortsatt være det. 
 
Annet 
Kjøper av 86/3 har en skisse for hvorledes kjøper ønsker å unytte Pålsetra som grunnlag for et Inn 
på tunet- prosjekt. Tankene er gode og Pålsetra har arealressurser som kan utnyttes i det ønskede 
prosjektet. Ut over arealressursene, mangler Pålsetra øvrige fasiliteter som vi vurderer som 
nødvendige for det ønskede prosjektet. Rådmannen stiller også spørsmål om Pålsetra har en 
beliggenhet, høgde over havet og avstander, som gjør den egnet til et slikt tiltak.  
 
Presedens - likebehandling 
Det er behandlet en liknende sak, i sak 15/02497- deling av driftsenhet. Etter klage ble søknaden 
avslått av Fylkesmannen i Oppland. Sak 15/02497 danner presedens for liknende saker og er 
førende for konklusjon i den saken vi her behandler. 
 
Konklusjon 
Rådmannen mener at fradeling som omsøkt strider mot jordlovens formål og gjeldende politisk 
ønske om økt harmonisering mellom eiendomsstruktur og bruksstruktur. I denne saken mener 
rådmannen at det legges større vekt på hensynet til bruksstruktur, driftsmessige god løsning og vern 
av arealressursene, enn et ønske/plan om å skape et Inn på tunet-prosjekt, vurdert i et langsiktig 
perspektiv. 
Gran kommune avslår søknad om deling av driftsenheten 90/1 og 86/3. 
   
Utskrift til: Jens Arild Olerud, Olerudvegen 72, 2770 Jaren. 
 
 


