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Arkivsak-dok. 18/00290-10 
Saksbehandler Einar Teslo 
 

 

 
 
 

   
 
 

90/1 og 86/3 i Gran - Deling av driftsenhet 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret opprettholder vedtak av 24.04.2018 i sak 18/00290-4, og avslår søknad om deling av 
driftsenheten 90/1 og 86/3.  

Det er klageadgang etter forvaltningslovens §28. Klagefristen er 3 uker etter mottak av dette 

vedtak. Klagen sendes Gran kommune. Ønskes mere opplysninger ang. klage, kan henvendelse 
rettes til undertegnede Landbrukskontoret for Hadeland. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
18/00290-3 Søknad om deling av driftsenhet Ja 
18/00290-4 Administrativt vedtak – deling av driftsenhet Ja 
 
 

Oppsummering 
Saken gjelder søknad om tillatelse til deling av driftsenhet bestående av landbrukseiendommene 
gnr./bnr. 90/1 og 86/3, etter jordlovens §§ 1 og 12. Saken ble behandlet administrativt med vedtak 
den 24.04.2018. Søker har anmodet om politisk behandling av saken, og ordfører har tatt 
anmodningen til følge og fremmer saken for kommunestyret.  
 
I avgjørelser om deling av driftsenhet skal følgende forhold vektlegges: en tjenlig og variert 
bruksstruktur, styrking av driftsenheter, vern av arealressursene, driftsmessig gode løsninger, 
bosetting, naturmangfold og kulturlandskap. Saken dreier seg om vurdering av de positive og 
negative virkningene og avveining av disse. Saken kan også gi presedens for andre saker. 
 
Rådmannen mener det ikke det er avdekket feil eller kommet fram nye momenter i søkers 
anmodning om politisk behandling. Rådmannens konklusjon og innstilling er derfor den samme 
som i administrativt vedtak av 24.04.2018. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Landbrukskontoret for Hadeland mottok søknad om deling av driftsenhet etter jordloven den 
07.03.2018, fra Jens Arild Olerud. Med bakgrunn i tidligere saker, høringsuttalelser i delingssaker, 
rundskriv, samt gjeldene statlig landbrukspolitikk, anså ikke rådmannen saken som prinsipiell og 
søknaden er behandlet administrativt med vedtak den 24.04.2018.  

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret            
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Rådmannen har avslått deling av driftsenhet med følgende 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 tu net-
prosjekt, vurdert i et langsiktig perspektiv. 
Gran kommune avslår søknad om deling av driftsenheten 90/1 og 86/3.  

 
Søker anmoder om politisk behandling i brev datert 27.05.2018. Anmodningen er følgende:  
 

Anmodning om politisk behandling - DELING AV EIENDOM 
 

Jeg viser til administrativt vedtak av 24.4.18 fra Landbrukskontoret, Deres ref.: 18/00290-4, samt De 

brev av 15.5.18 med forlenget frist. 
 
Jeg ber om at saken behandles i planutvalg og kommunestyret med følgende begrunnelse: 

 
Vedtaket bygger på en rekke uriktigheter og argumenter som jeg vil karakterisere som foreldet 
tankegods. De argumenter som brukes som begrunnelse strider mot de hensyn som skal ivareta aktiv  
drift, bosetting og kulturlandskap. 
 
1. Under pkt. «Saksopplysninger» på s.3. i vedtaket, underpunkt «Beliggenhet» sies: «Eiendommen 
ligger i Moen, i omrâde som i gjeldende kommuneplan er merket som LNFområde  hvor spredt bolig- og 
ervervsbebyggelse uten tilknytning til stedbunden næring ikke kan tillates». 
 
Her legges altså til grunn at det er forbudt å tillate en aktivitet som planlagt på Pålsetra. Dette brukes 
som begrunnelse for ikke å tillate deling. Det er direkte uriktig at det foreligger slikt forbud. 
 
I siste reviderte landbruksplan, vedtatt av kommunestyret 5.4.18, er sagt: 
 
«Der det er mulig, når hensyn til jordvern og landbruksdrift og forholdene ellers ligger til rette, kan det 
tillates bygging av nye boliger eller annen virksomhet i aktive jordbruksområder». Dette er noe helt annet 
enn det som står i landbrukskontorets saksfremstilling. 
 
Kommuneplanen sier heller intet om at det eksisterer et slik t forbud, - snarere tvert imot. Det b le forøvrig 
også i samme kommunestyremøte gitt uttrykk for at landbruksplanen ikke skal brukes til å snikinnføre 
forbud som ikke er hjemlet i arealplanen. 
 
2. I saksbegrunnelsen nederst s.2 henvises til jordlovens § 12. I påfølgende s. 3 gis en beskrivelse som 
om det dreier seg om omdisponering av dyrket mark. Men hensikten med delingen er snarere tvert om. I 
saksdokumentene 5.3 brukes uttrykk som «ulemper for landbruket i området», «bosetting i området», 

«driftsmessig gode løsninger» osv. Det er undertegnedes datter som skal ta over Pålsetra. Hun er 
utdannet gartner og hagedesigner fra Vea og har erfaring fra lignede prosjekter på Bygdøy og i 
Lommedalen! I tillegg har hun andre relevante kvalifikasjoner for drift på Pålsetra. Som det fremgår av 

saksdokumentene, har hun fremlagt en forholdsvis detaljert plan for drift og bruk av Pålsetra. 
 
I denne sammenheng vil jeg understreke at Pålsetras betydning for hovedbruket er liten eller ingen. 
Dersom det hadde vært snakk om jordvern, eller andre relevante kvaliteter for drift av den øvrige 
eiendom, ville saken vært som beskrevet i saksdokumentene. Men Pålsetra er ikke driftsmessig relevant 

for den øvrige del av eiendommen. Det er også utenkelig at den kan b li det i framtida. For 70-80 år siden 
kunne kanskje argumentene saksbehandler bruker, vært noe mer forståelige. Men ikke i dag - og enda 
mindre i framtida. 
 
3. Det relevante og eneste riktige argumentet, er å få til en dri ft og bruk som gjør at Pålsetra 
opprettholdes som en positiv del av kulturlandskapet og miljøet for øvrig. Det er riktig som  beskrevet i 
saksbegrunnelsen nederst s.4/øverst s.5: «Dersom kjøpers planer for Pålsetra gjennomføres, vil dette 
være positivt for kulturlandskapet i området der denne ligger, i den perioden slik drift opprettholdes». 
 
Det sies videre: «På lang sikt øker faren for gjengroing ved at det opprettes en enhet med små 
muligheter for egen drift». Det er overveiende sannsynlig at gjengroing og forfall vil skje dersom 
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nytenking ikke tas i bruk. Det er fire andre tilsvarende naboeiendommer som allerede har lidd den 
skjebnen, to nord for min eiendom og to på sørsiden. 
 
Det er videre nevnt bosettingshensyn. Det er riktig at vår datter ikke vil bosette seg på Pålsetra. Men det 
er nærliggende å tro at hun og evt. familien vil bosette seg i rimelig  nærhet. Bosettingshensynet for en 
slik eiendom er derfor ivaretatt. 
 
Med vennlig hilsen 

Jens Arild Olerud 
Olerudvegen 72 
2770 Jaren 
Tlf 91321600 
 
Se for øvrig prosjektskisse utarbeidet av Ingeborg Staxrud Olerud, datert 07.02.18, som var vedlegg  til 

opprinnelig søknad. 
 
Vedlegg: Eksempler fra naboeiendommer. 

 
Dette er sendt til ordføreren i Gran. Ordfører ønsker at saken tas opp i kommunestyret. Med 
bakgrunn i kommuneloven og gjeldende delegasjonsreglement i Gran kommune kan ordføreren ta 
enhver sak til kommunestyret. 
 
Ved eventuell endring av vedtak, hjemles dette i forvaltningsloven § 35, 1. ledd, bokstav  a – 
«omgjøring av vedtak uten klage». 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Jordloven 
Rundskriv M-1/2013, sist endret januar 2018, fra Landbruks- og matdepartementet. 
Brev fra Landbruks- og matdepartementet 25.06.2010 – Praktisering av delingsbestemmelsen i 
jordlova. 
 
Eksisterende planer 
Området er avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel. 
 
Gjeldende vedtak 
Administrativt vedtak i sak 18/00290-4, datert 24.04.2018. 
 
Økonomi 
Ingen 
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Anmodningen om politisk behandling inneholder noen påstander. Disse kommenteres som følger:  
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I punkt 1 siteres «.. LNF-område hvor spredt bolig- og erversbebyggelse uten tilknytning til 
stedbunden næring ikke kan tillates» fra rådmannens saksframlegg. Dette er sitat fra hvordan plan- 
og bygningsloven definerer Landbruk-, Natur og friluftsliv-område (LNF-område). Planene for bruken 
av omsøkte areal vil være innenfor dette formålet og «forbudet» er derfor ikke relevant. 
 
Når det gjelder henvisningen til Landbruksplanen for Hadeland er ikke denne relevant her, da det i 
denne saken ikke er snakk om deling for å opprette nye boliger eller annen virksomhet enn det som 
går inn under LNF-formålet. 
 
I punkt 2  anføres det at «…beskrivelse som om det dreier seg om omdisponering av dyrket mark». I 
denne saken er det ikke omdisponering av dyrket mark. Rådmannens saksframstilling (første avsnitt 
side 3) vurderer delingsspørsmålet med dette som forutsetning. Det er derfor relevante temaer i 
henhold til jordloven § 12 som er vurdert, der bl. a. driftsmessige forhold, bruksstruktur, 
arealressurser med flere er aktuelle. 
 
Videre i punkt 2 mener søker at Pålsetras betydning for hovedbruket er liten eller ingen. Sett med 
jordloven som bakgrunn mener rådmannen at en fradeling av 37,5% av driftsenhetens totalareal, 
deriblant 32,4 % av den dyrkede marka og 41,2 % av skogarealet vanskelig kan vurderes til noe annet 
enn en svekkelse av produksjonsgrunnlaget for driftsenheten. Forelagte planer for arealet viser 
nettopp at arealene skal benyttes, til bl.a. korn og potet, samt planteskoledrift.  
 
I punkt 3 viser søker til at egen drift på eiendommen vil være best for kulturlandskapet, miljøet for 
øvrig, gjengroing og forfall. Det er opplagt en del positive forhold knyttet til en slik etablering. Det er 
avveiningen mellom disse hensynene i forhold til de hensynene som taler mot deling av driftsenhet, 
som jordloven skal ta hensyn til, som er avgjørende for saken. Dette skal vurderes i et langsiktig 
perspektiv. Med bakgrunn i eiendommens plassering høyt over havet, med et sæterhus med enkel 
standard, uten strøm og med sæterveg, er det flere infrastrukturelle faktorer som må på plass for at 
den planlagte etableringen av planteskole/Inn på tunet-aktiviteten kan bli varig næring og således 
bidra med de positive virkningene på lengre sikt. 
 
De naboeiendommene det vises til har skilt lag med eventuell driftsenhet for mange år siden under 
andre regler på den tida. Det kan tenkes at disse hadde vært mer i drift og vedlikeholdt hvis de hadde 
vært en del av en driftsenhet i området.  
 
Når det gjelder bosetting er uttrykket «bosetting» i jordlovs-sammenheng ensbetydende med 
bosetting på eiendommen. 
 
Ut fra dette ser ikke Rådmannen at «Anmodningen om politisk behandling» fra søker bringer fram 
nye momenter som ikke er vurdert tidligere. Hovedbudskapet fra søker går derfor, etter rådmannens 
skjønn, på vektleggingen mellom de hensyn som taler for og i mot godkjenning av deling av 
driftsenhet. Det vises her til saksframstillingen i vedlagte administrative vedtak av 24.04.18.  
 
Alternative løsninger 
Kjernen i saken er vektinga av de hensyn som taler for deling opp mot de hensyn som taler mot 
deling. Med bakgrunn i jordloven og hvordan sentrale myndigheter med dagens landbrukspolitikk 
mener dette skal praktiseres, er det en høy terskel for å etablere nye driftsenheter i landbruket. 
 
Det er tidligere saker, som er ferdigbehandlet hos fylkesmannen, som har gitt avslag på å dele 
driftsenhet. Vi har også andre saker under behandling og det er mange spørsmål om lignende saker. 
Et positivt vedtak i denne saken vil danne presedens for framtidige lignende sake r. 
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Forslag til to alternative vedtak: 
 
Forslag 1 
«Kommunestyret opprettholder vedtak av 24.04.2018 i sak 18/00290-4, og avslår søknad om deling 
av driftsenheten 90/1 og 86/3». 

Det er klageadgang etter forvaltningslovens §28. Klagefristen er 3 uker etter mottak av dette 

vedtak. Klagen sendes Gran kommune. Ønskes mere opplysninger ang. klage, kan henvendelse 
rettes til undertegnede Landbrukskontoret for Hadeland. 
 
Eller 
 
Forslag 2 
«Kommunestyret omgjør med hjemmel i forvaltningsloven § 35, 1. ledd, bokstav a administrasjonens 
vedtak i sak 18/00290-4, og godkjenner søknad om deling av driftsenheten 90/1 og 86/3. De positive 
konsekvensene en deling med framlagte planer for etablering av ny driftsenhet på Pålsetra har for 
kulturlandskap og næringsutvikling, vektlegges tyngre enn de negative konsekvensene knyttet til 
hensynet til bruksstruktur, driftsmessige god løsning og vern av arealressursene i et langsiktig 
perspektiv.» 

Det er klageadgang etter forvaltningslovens §28. Klagefristen er 3 uker etter mottak av dette 

vedtak. Klagen sendes Gran kommune. Ønskes mere opplysninger ang. klage, kan henvendelse 

rettes til undertegnede Landbrukskontoret for Hadeland. 
 
 
Rådmannen viser til begrunnelsen i opprinnelig vedtak 21.04.18 og anbefaler at kommunestyret 
fatter vedtak som i forslag 1. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Søker underrettes om vedtaket. 
 

 
Dato: 5. juni 2018 
Godkjent av rådmannen 
 
 


