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Vedtak i klagesak - deling gbnr. 208/6 Øst-Kleva i Gausdal kommune 

Vi viser til din klage på Landbrukskontorets vedtak av 02.12.2020 om å avslå søknad om deling av 
gnr. 208 bnr. 6, Øst Kleva i Gausdal kommune. Vi mottok saken fra Landbrukskontoret den 
16.02.2021, etter at klagen var behandlet i planutvalget i Gausdal kommune. Vi beklager land 
saksbehandlingstid. 
 
Sammendrag 
Klagen er ikke tatt til følge. Vilkårene for deling av landbrukseiendom, jf. jordloven § 12 er 
ikke oppfylt. Både sentrale formål bak jordloven og hensynet til konsesjonslovens regler om 
boplikt vil bli tilsidesatt dersom deling tillates. Kommunens vedtak opprettholdes. 
 
 
Kort om sakens bakgrunn 
Den 04.10.2020 søkte du om å få dele fra 7097 m2 areal fra din eiendom Øst-Kleva med gnr. 208 bnr. 
6. Arealet du ønsker fradelt er hovedsakelig fulldyrka jord, men omfatter også anslagsvis 0,4 dekar 
produktiv skog helt i utkanten av parsellen. Du opplyser at du har eid eiendommen siden 1974 og at 
du med unntak av en kort periode ikke har bodd på eiendommen. Formålet med fradelingen er at 
eiendommen skal komme under arealgrensen på 35 dekar fulldyrket jord, slik at din yngste datter 
kan overta eiendommen uten lovbestemt boplikt etter konsesjonsloven § 5 andre ledd. To naboer 
har sagt seg interessert i å overta arealet. 
 
Øst-Kleva er totalt 225 dekar, hvorav 41,6 dekar fulldyrka jord, 105 dekar produktiv skog og 78,5 
dekar annet areal. Parsellen du ønsker fradelt er en del av et skifte på 33,2 dekar fulldyrka jord. De 7 
dekarene du ønsker fradelt ligger i bratt terreng og har ifølge landbrukskontorets saksutredning ikke 
vært drevet maskinelt på noen år. Tunet på eiendommen består to bolighus, driftsbygning, 
garasje/redskapshus og stabbur. 
 
Landbrukskontoret i Lillehammerregionen avslo søknaden i administrativt vedtak den 02.12.2020. 
Avslaget ble blant annet begrunnet med at slik deling vil undergrave reglene om lovbestemt boplikt 
og fare for presedens. Vi viser til landbrukskontorets saksutredning. 
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Du klaget på vedtaket den 13.12.2020. I klagen viser du til en sak fra Gausdal tidligere i 2020, der to 
landbrukseiendommer ble slått sammen og hvor bosettingshensynet ikke ble tillagt avgjørende vekt. 
Du viser også til at hovedhuset på Øst-Kleva har vært bebodd i alle år siden dine foreldre døde og at 
bruket er sjeldent godt vedlikeholdt til å ha vært bortleid i mer enn 30 år. Fra sist sommer har du 
hatt nye leietakere som dyrker grønnsaker, holder gårdstunet vedlike og ønsker å bo der lenge. Vi 
viser til klagen sin helhet. 
 
Planutvalget i Gausdal kommune behandlet klagen den 12.02.2021. I saksutredningen ble dine 
anførsler kommentert og imøtegått. I tråd med kommunedirektørens innstilling vedtok planutvalget 
følgende:  
«Gausdal kommune finner ikke klagen begrunnet, jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og klagen sendes til 
Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse.»  
 
Vi viser til for øvrig til dokumentene i saken, som vi legger til grunn at du er kjent med. 
 
 
Statsforvalterens vurderinger 
Du er part i saken og har klagerett, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28. Klagefristen er overholdt, jf. § 29. 
 
Som klageinstans skal Statsforvalteren vurdere de synspunktene du som klager har fremmet. Vi kan 
imidlertid også prøve andre sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. 
Ved prøving av kommunens frie skjønn, skal hensynet til det kommunale selvstyret tillegges stor 
vekt. 
 
Rettslig grunnlag i delingssaker etter jordloven 
Jordloven § 12 første ledd slår fast at «deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller 
skogbruk må godkjennast av departementet». I § 12 tredje ledd står det at  
 

«[v]ed 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».  
 
Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift 
for nåværende og fremtidige eiere, jf. rundskriv M-1/2013 pkt. 7.2. Formålet med jordloven (lovens § 
1) er 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.  
 

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 
framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom 
anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som 
grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter». 
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Når det gjelder vurderingen av de sentrale formålene bak delingsbestemmelsen slik de kommer til 
uttrykk i jordloven § 12 tredje ledd, viser Statsforvalteren til landbrukskontorets saksutredning og 
vurderinger i vedtaket datert 02.12.2020. Vi kan i all hovedsak slutte oss til disse vurderingene. 
Imidlertid vil vi under «vern av arealressurser», tilføye at dette hensynet skal hindre at det oppstår 
enheter som det er vanskelig å drive rasjonelt og opprettholde som aktive bruk. «Små enheter kan 
øke risikoen for at jorda kommer ut av drift», jf. rundskriv M-1/2013 kap. 8.3.2. Øst-Kleva er i 
utgangspunktet en nokså liten landbrukseiendom, og det er ikke i tråd med jordlovens formål å 
fradele areal som fører til ytterligere svekkelse av ressursgrunnlaget. Statsforvalteren er enig med 
landbrukskontoret at arealressursen som den omsøkte parsellen utgjør isolert sett, trolig ikke vil bli 
svekket dersom den legges til et nabobruk. Et nabobruk vil kunne forvalte arealet på en like god 
måte som om det ligger til Øst-Kleva. Men på sikt kan en slik deling svekke vernet av de øvrige 
arealressursene på Øst-Kleva ved at eiendommens samlede ressursgrunnlag blir redusert og 
grunnlaget for drift på eiendommen blir gradvis borte. 
 
Når det gjelder landbrukskontorets vurderinger av bosettingshensynet, er Statsforvalterens 
vurdering at landbrukskontoret har vektlagt riktige og saklige argumenter som er i tråd med 
jordloven. Disse taler mot fradeling. Vi viser til landbrukskontorets vurderinger og har ingen 
tilføyelser. 
 
I klagen peker du på noen feilaktige faktaopplysninger, men som ikke har påvirket resultatet i saken. 
Statsforvalteren er enig i at disse opplysningene ikke har hatt betydning for sakens utfall. 
 
Videre viser du til en sak fra tidligere i 2020, Holen. Det var en konsesjonssak der to 
landbrukseiendommer i praksis ble slått sammen til en. Den saken kan ikke sammenlignes med en 
søknad om deling etter jordloven der resultatet vil bli at man sitter igjen med et svekket bruk.  
 
Presedensfaren taler i betydelig grad mot å gi delingstillatelse. Det er mange eiendommer med areal 
noe over grensen for lovbestemt boplikt i konsesjonsloven § 5, og det vil undergrave både reglene 
om boplikt og sentrale hensyn i jordloven § 1 dersom det tillates deling som omsøkt.  
 
For øvrig har vi forståelse for ditt personlige motiv bak søknaden, og det er utelukkende positivt 
både at Øst-Kleva er godt vedlikeholdt etter mange års bortleie og at du har funnet stabile 
leietakere. Disse momentene er imidlertid ikke avgjørende i vurderingen av om det kan deles fra 
areal på den måten du ønsker. 
 
 
 
Vedtak 
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12, jf. forvaltningsloven § 34, opprettholdes 
landbrukskontoret i Lillehammerregionen sitt vedtak av 02.12.2020 om å avslå søknad om 
deling av eiendommen Øst-Kleva, gnr. 208 bnr. 6 i Gausdal kommune. Deling vil ikke være i 
tråd med jordlovens vilkår for deling av landbrukseiendommer. 
 
Statsforvalteren er klageinstans i saken og vårt vedtak kan derfor ikke påklages, jf. 
forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
 

 
*** 
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Med hilsen 
 
Øyvind Gotehus (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Håvard Pharo Gravdal 
seniorrådgiver 
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