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G/BNR 208/6 ØST-KLEVA - KLAGE PÅ AVSLAG ETTER SØKNAD OM FRADELING AV JORD 
SØKER: SIGNY KLEVA CLEMETSEN 
 
Vedlegg:  

- Søknad om fradeling av jord fra Signy Kleva Clemetsen datert 4. oktober 2020. 
- Delegert vedtak av 2. desember 2020 av Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen – 

avslag på søknad om fradeling av jord. 
- Klage på vedtak datert 13. februar 2020 fra Signy Kleva Clemetsen.  
- Foreløpig svar fra landbrukskontoret datert 26. januar 2021. 

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Signy Kleva Clemetsen klager på avslag på søknad om fradeling av jord på eiendom 208/6. 
Klagen begrunnes i hovedsak med den lovbestemte boplikten og presedens for senere 
saker. Kommunedirektøren kan ikke se at klagen tilfører saken nye momenter eller ny 
informasjon. Gausdal kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 
annet ledd, og tilrår at klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Signy Kleva Clemetsen (bosatt i Lillehammer) søkte den 4. oktober fradeling av 7 daa 
jordbruksareal fra landbrukseiendom Øst-Kleva, g/bnr 208/6 i Gausdal kommune. Det 
fradelte jordbruksarealet er i AR5 anslått som fulldyrka areal, men har de siste årene blitt 
benyttet som beite. Arealet skal selges til eier av nabogarden Øvre Kleva, g/bnr 208/2, som 
har bruk for ytterligere jordbruksareal til driften på garden. Det er eier av naboeiendommen 
Roleheita, g/bnr 207/18, som i dag driver arealene på Øst-Kleva. Landbrukseiendommen 
Øst-Kleva har Clemetsen eid siden 1974, hun har vokst opp på eiendommen, men har etter 
overdragelsen ikke bebodd eiendommen selv foruten om kortere perioder. Hovedformålet 
med fradelingen er å redusere eiendommens størrelse slik at den kommer under dagens 
grense for den lovbestemte boplikten på 35 dekar dyrka mark i konsesjonslovens § 5 annet 
ledd. Dette begrunnes med at hun ønsker å overdra eiendommen til sin datter uten at dette 
utløser boplikt. 
 
 
KLAGEBEGRUNNELSE: 



  
 
 

  
 
 

 

Klagen oppsummeres med at en ønsker fritak fra den lovbestemte boplikten og at en ikke 
skaper ytterliggere presedens for senere saker. Dette begrunnes nærmere som følger: 

- Klagen viser til en kort liste over småfeil i vedtaket som ikke har påvirket utfallet av 
saken. 

- Klagen viser til en sammenslåing av Alme og Holen, to gardsbruk i Gausdal kommune 
som ble gjennomført i 2020, hvor klager mener boplikt frafalt en eiendom og at 
betydningen av et godt drevet jordbruk vektlegges tyngre enn hvem som bebor 
husene.  

- Klagen viser til at eiendommen har vært utleid de siste 30 årene og at de som leier 
holder gårdstunet vedlike på en tilfredsstillende måte.  

 
For nærmere detaljer om klagemomentene henvises det til vedlagte kopi av 
klagedokumentet.  
 
Klagerne ber også om at de som skal ta avgjørelser i saken tar en tur for å se på 
eiendommen.   
 
LOVGRUNNLAGET: 
Jordlovens formålsparagraf § 1: 
«Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og 
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. 
 
Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå 
samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og 
driftsmessig gode løysingar.» 
 
Det følger av samme lov § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av 
departementet. Hva som skal vektlegges i delingsvurderingen framgår av § 12 tredje ledd:  
 
«Ved avgjerd 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.»  
 
Fjerde ledd sier følgende:  
«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.»  
 
Dette innebærer at om vurderingene etter tredje ledd tilsier at søknaden bør avslås, kan en 
likevel åpne for fradeling dersom hensynet til bosettingen i området gjør seg gjeldende. 
 
Se resten av lovteksten på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-05-12-23.  



  
 
 

  
 
 

 

 
VURDERING: 
Klagerett og -frist: 
Klager er part i saken og har klagerett etter bestemmelsene i forvaltningsloven § 28. Klagen 
er innkommet innen klagefristen på tre uker og tas derfor til behandling.  
 
Lovbestemt boplikt og presedens:  
Klagerne mener kommunen har vurdert bosettingshensynet på feil grunnlag og at det ikke er 
grunn for å anta at ervervet ikke hensyntar bosettingen i området når en har hatt stabilt 
med leietakere i over 30 år.  
 
Arealdisponeringer der målet er å unngå bosetting, eller å omgå reglene for boplikt i 
konsesjonsloven, vil etter Kommunedirektørens syn være direkte i motstrid med lovens 
formålsparagraf. Som vurdert i avslaget vil en strategisk fradeling for at en gard skal komme 
under grensen for den lovbestemte boplikten direkte bidra til å undergrave boplikten på 
landbrukseiendommer i Gausdal. Videre vil det i så måte skapes en uønsket 
presedensvirkning for andre landbrukseiendommer i kommunen. Kommunedirektøren kan 
ikke se at det i denne saken fremkommer spesielle momenter som avgrenser denne saken 
fra et hvert annet bruk i kommunen. Kommunedirektøren mener med bakgrunn i 
ovenfornevnte punkter at klagers påpekning om stabile leietakere ikke er relevant i saken. 
 
Det vises til at det i 2020 ble slått sammen to gardsbruk i Gausdal kommune hvor det ble satt 
som vilkår at en av eiendommene fikk personlig boplikt. Klager mener det kan dras 
paralleller til hennes sak. Kommunedirektøren påpeker at nevnte sak ble behandlet etter 
konsesjonsloven (omsetningskontroll), og ikke jordloven (vern av arealressursene og 
driftsenhetene). Som nevnt undergraves den lovbestemte boplikten i konsesjonsloven ved å 
fradele et bruk for å komme under grensen gjennom jordloven. Kommunedirektøren anser 
med dette argumentet om lik tematikk i de to sakene som irrelevant for denne saken som 
omhandler behandling etter jordloven. 
 
Øvrig: 
Klager henviser til enkelte feil i vedtaket som berører årstall, produksjonstype (sau/ammeku) 
og skrivefeil. Ingen av momentene hver for seg eller samlet påvirker utfallet av vedtaket og 
er i så måte ikke relevant for sakens videre gang.  
 
Helhetsvurdering: 
Kommunedirektøren kan ikke se at klagen har tilført saken nye momenter. 
Kommunedirektøren mener at strategiske fradelinger for at en gard skal komme under 
grensen for den lovbestemte boplikten vil direkte bidra til å undergrave boplikten på 
landbrukseiendommer i Gausdal. Videre mener Kommunedirektøren at man i Gausdal bør 
ha målsetting om en mest mulig fast bosetting på gardsbrukene. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 



  
 
 

  
 
 

 

 
innstilling/vedtak: 

 
Gausdal kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse.  
 


