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Landbruksnemnd
OPPMØTE FOR BEFARING VED GAMLE BJUGN RÅDHUS
Landbrukets hus, Møterom 2. etg.
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09:00 -

Forfall meldes til postmottak@orland.kommune.no eller på telefon 72 51 40 00, for
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Saksnr

Innhold

Lukket

RS 20/1

Fritak for båndtvang ved Tjønnstua til medlemmer av Fosen
Retrieverklubb og Fosen Brukshundklubb, 01.01. 01.11.2020

RS 20/2

Innvilgning av konsesjon - del av 10/11 - Ness Vebjørn

RS 20/3

Godkjenning av fradeling etter jordloven av del av
eiendommen Nes - 5057/10/11

RS 20/4

Tillatelse til fradeling av våningshus- Slette Anita H. og
Asmund - 68/11 - behandling etter jordloven.

RS 20/5

Fradeling av tomt til pumpehus - tillatelse etter jordloven 1/10 - Paul Alfred Myhre

PS 20/1

Søknad om konsesjon på kjøp av arealene på
landbrukseiendommen Indstrand gnr 176/12 og 37. Søker
Ledsaak Andreas Oust

PS 20/2

Fradeling av helt gårdstun - jordlovsbehandling - Hans Aage
Nesset - 174/5

PS 20/3

Søknad om fradeling av tun på grunneiendom - gnr 16/11.
Eier Sissel Johnsen, 7160 Bjugn

PS 20/4

Søknad om fradeling av boligtomt - Storslåttøya - 159/5 Thomas Schjølberg, Marthe Hindrum

PS 20/5

Delegasjon av landbrukssaker til administrasjonen

X

Oppmøte i Bjugn for befaring kl 09.00.
Møtested: bak gamle rådhuset i Bjugn (parkering på oversiden)
Samkjøring på befaring derfra: (Ca-tider)
1. 09.30
Vallersund Gård– vi møter Dag Balavoine for orientering om nyfjøset
2. 10.30
Sissel Johnsen– fradeling bebygd tun
3. 11.00
Chris Ervik– generasjonsskifte og renovering driftsbygning
Møte kl 11.30 på Landbrukets Hus, 2.etg.
Lunsj
Saker til behandling
Orienteringssaker:





Viltforvaltning – ny avtale og landbruksnemndas rolle
Ny forskrift om felling av elg, hjort og rådyr. Utkast, høring og vedtak i aprilmøte
Fosensamarbeid om felles retningslinjer NMSK-tilskudd (NMSK = Nærings- og Miljømidler i
Skogbruket)
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RS 20/1 Fritak for båndtvang ved Tjønnstua til medlemmer av Fosen
Retrieverklubb og Fosen Brukshundklubb, 01.01. - 01.11.2020

RS 20/2 Innvilgning av konsesjon - del av 10/11 - Ness Vebjørn

RS 20/3 Godkjenning av fradeling etter jordloven av del av eiendommen
Nes - 5057/10/11

RS 20/4 Tillatelse til fradeling av våningshus- Slette Anita H. og Asmund
- 68/11 - behandling etter jordloven.

RS 20/5 Fradeling av tomt til pumpehus - tillatelse etter jordloven - 1/10 Paul Alfred Myhre
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Arkiv:
2020/598-5
Dato:
11.02.2020
Saksbehandler: Edmar Bakøy

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
20/2

Utvalg
Landbruksnemnd

Møtedato
19.02.2020

FRADELING AV HELT GÅRDSTUN - JORDLOVSBEHANDLING - HANS AAGE NESSET
- 174/5
Rådmannens innstilling
Med bakgrunn i behandling av lignende saker og med hjemmel i Jordlovens § 12 gir
Landbruksnemda i Ørland tillatelse til fradeling av et helt gårdstun på landbrukseiendommen
"Brynildbukten"- gnr 174, bnr 5 m fl - i Ørland kommune. Arealet som følger med på delingen
begrenses til bygningenes grunnflate og inntil 30 cm utenfor disse samt gårdsplass i mellom
husene i tunet. Areal som godkjennes fradelt blir da ca 1060 kvadratmeter. Grensen for arealet
skal trekkes så langt ut fra "Nessaveien" som mulig.
Omsøkt veirett godkjennes ikke da veien tilhører et veilag av medlemmer som sogner til veien.
Vilkår som tinglyses som heftelser på eiendommen med bygningene på tunet:
1. Eier/framtidig eier av gnr 174, bnr 5 sikres forkjøpsrett til den fradelte tomta og
husene.
2. Hjemmelshavere til den fradelte eiendommen (tunet) plikter å delta i vedlikehold og
eventuell ombygging av privat vei som fører fram til eiendommen. Uenighet mellom
partene avgjøres av Landbrukskontoret eller ved skjønn.
Andre vilkår:
1. Adkomstrett må etableres ved innmelding i "Nessaveien" veilag.
2. Eier av husene på tunet pålegges å ha brannvarsling med viderekobling i bygningene
dersom eier av gnr 174, bnr 5, eller kommunen, vurderer at dette er nødvendig.
3. Dersom vernestatusen på bygningene endres, og eier av gnr 174, bnr 5 ønsker hele eller
deler husene revet, pålegges Forsvarsbygg å gjennomføre rivningen. Tomtearealet skal
da tilbakeføres til gnr 174, bnr 5 til landbrukstakst.
4. Eier/framtidig eier av gnr 174, bnr 5, skal tilbys å leie tilbake bygningene.
5. Ved endring i reguleringsplan som tilsier at behovet for å forebygge støyproblemer ikke
lenger er tilstede, skal tomt og våningshus, låve og andre bygninger tilbys solgt tilbake
til eier/framtidig eier av gnr 174, bnr 5.
6. Bruk av adkomstrett må ikke være til hinder for landbruksdrift for eksempel ved
ugunstig parkering av kjøretøy.
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Sakens bakgrunn og innhold
Landbrukskontoret fikk den 19.01.2019 oversendt søknad fra Forsvarsbygg på vegne av Hans
Aage Nesset, om fradeling av tomt som omfatter hele bygningsmassen på gårdstunet på
landbrukseiendommen "Brynildbukten" - gnr 174, bnr 5 - i Ørland kommune. Det vises til
vedlagt fullmakt fra Hans Aage Nesset til Staten v/Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg
datert 10.03.2019.
Det omsøkte arealet har en størrelse på ca 1060 kvadratmeter. I tillegg søker Forsvarsbygg om
å få veirett på den felles grendaveien, "Nessaveien".
Tunet består av våningshus og flere andre bygninger som er bygd sammen. Hele tunet er
betegnet som verneverdig og har regional vernestatus. Det er ønskelig fra selgers side at den
verneverdige bygningsmassen samles på samme eiendom med Forsvarsbygg som
hjemmelshaver. Løsningen anføres å være best egnet med hensyn til bevaring og forvaltning av
bygningsmassen, samtidig som det er mest rasjonelt for videre gårdsdrift på gnr. 174 bnr. 5.
Kart

Landbrukseiendommen "Brynhildbukten" m fl er inkludert arealer i Døsvika og på Nord-Grand
på totalt 391 daa fordelt på 341 daa dyrkajord, 11 da overflatedyrka jord, 2 daa innmarksbeite,
4 daa skog og 33 daa annet areal. Det er kornproduksjon på gården. I tillegg dyrkes noe gras.
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Eier har kjøpt nytt bolighus på Uthaug og vil bosette seg der. Han planlegger å fortsette
gårdsdrifta og har planer om å sette opp ny driftsbygning/redskapshus i haugen vest for tunet
på "Brynildbukten".
Bygningsmassen på det eksisterende tunet består av en driftsbygning, 2 våningshus, uthus og
stabbur. Det er i varierende alder og tilstand på bygningene. Bygningene er lite egnet til
fortsatt bruk i gårdsdrifta dersom bare boligene alternativt skulle fradeles.
Eier har inngått avtale med Forsvarsbygg. Vi går ut ifra at eier av landbrukseiendommen tilbys
mulighet til å "leie" bygningene tilbake mot å overta ansvar for vedlikeholdet. Så langt vi har
forstått ønsker ikke eier å benytte seg av et slikt tilbud.
Hensikten med fradelingen er ifølge Forsvarsbygg å få nødvendig råderett over bygningene i
forbindelse med inngått avtale om innløsning av bofunksjonen. Dette som ledd i
«støyoppgjøret» i rød støysone rundt Ørland kampflybase. Husene kan ikke rives eller flyttes
på grunn av verneinteressene.
Forsvarsbygg viser til at fradelingen vil gi åpenbare miljø- og helsemessige fordeler for driveren
av landbrukseiendommen.
Forsvarsbygg viser i sin begrunnelse i søknaden til Fylkesmannens avgjørelse i tidligere
delingssak. (Skaret) Ørland kommune sa nei til fradeling både etter Plan- og Bygningsloven og
etter Jordloven. Avgjørelsen ble påklaget av Forsvarsbygg som fikk medhold av Fylkesmannen i
Trøndelag den 17.06.2019.
Fylkesmannen understreket imidlertid at hver sak må undergis en konkret vurdering, og at ett
enkelt vedtak ikke nødvendigvis er førende for enhver fremtidig søknad om fradeling av
våningshus.
Rettslig utgangspunkt:
Jordloven
§ 1 Formål: 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.
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.
§ 12 deling: 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.
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.
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen
eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som
ei driftseining.
Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på
tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela
eigedom.
Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket
bort.
Naturmangfoldloven
§ 8. – 12
Delingen vil kunne påvirke naturmangfoldet hvis uønska arter får mulighet til å vokse og spre
seg fra det fradelte arealet. Ut over dette ser vi ingen uheldige konsekvenser for
naturmangfoldet.
Folkehelsevurdering
Prosessene rundt etableringen av kampflybasen og medfølgende forhandlinger rundt
innløsning av bofunksjon eller støyisolering er en stor påkjenning for berørte grunneiere i rød
støysone. Spesielt gjelder dette for de som har yrket sitt i landbruket og med hovedinntekter
fra bruket. Avklaringsprosessene har tatt lang tid og det er viktig at søknaden behandles så
raskt som mulig av hensyn til grunneierne.
Administrasjonens vurdering
Vår vurdering er at det skal svært mye til for å godkjenne den omsøkte delingen. Å fradele hele
tunet på et aktivt gårdsbruk er svært kontroversielt. Forsvarsbygg må på sin side akseptere at
det settes strenge vilkår for en slik godkjenning.
Det må tas høyde for at støybildet kan endres i framtiden. En fradeling av disse bygningene i
dag, må ha vilkår som legger til rette for at bosetting og aktiv drift ved dette bruket kan
gjenopptas, dersom støybildet tillater dette. Det vil også være formålstjenlig å pålegge
tilbakeføring av bygningene til landbrukseiendommen, slik at eiendommen igjen har et
bolighus i tunet.
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Driftsbygningen som søkes fradelt er utdatert i forhold til dagens drift. Uthus mm er heller ikke
tilpasset dagens drift og det vil begrenset nytte for eier. Vernestatus gjør det dessuten
vanskelig å tilpasse bygningene for eier. Det vil være bedre å bygge ny
deiftsbygning/redskapshus og oppholdsrom. Når fradeling av boliger først skal skje vurderer vi
det som akseptabelt at også den øvrige bygningsmassen følger med.
Det er vanskelig å se at fradelingen av bygninger på et gårdsbruk legger til rette for en tjenlig
bruksstruktur i landbruket. Det samme gjelder jordlovens formål om å ivareta hensynet til
arbeid, driftsmessig gode løsninger og framtidige generasjoner sine behov. Det er dessuten en
risiko for forringelse av kulturlandskapet dersom vedlikeholdet av bygningene blir mangelfullt.
Kommunen må ta hensyn til at Fylkesmannens vedtak 17.06.2019 for eiendommen "Skardet"
vil legge premisser for kommunens behandling av lignende saker.
Bakgrunnen for at kommunen må gå med på å godkjenne en fradeling er at fylkesmannen har
akseptert Forsvarsbyggs krav om at fradeling av våningshus er nødvendig for å kunne gi
erstatning. Vi vurderer det slik at kommunen har havnet i en tvangssituasjon med hensyn til
erstatningsoppgjør til de støyberørte.
Det vil være svært negativt for et gårdsbruk å ikke ha mulighet for opphold på gården.
Den langsiktige driftsverdien på gården vil være varig svekket. Å drifte en gård uten bolig vil
medføre økte utgifter, økt tidsforbruk og lavere effektivitet i gårdsdrifta. Det er lite tvil om at
en eiendom uten våningshus vil få en betydelig reduksjon i salgspris.
Så langt vi kjenner til har eier fått tilbud om erstatning for verdien av våningshusene mens de
andre bygningene i liten grad kompenseres. I tillegg er en del av ulempene med kjøring fram og
tilbake til ny bolig erstattet som et engangsbeløp. Vi er usikre på hvor mye nytte neste eier av
gården vil ha av erstatningen som gis.
Det vil sannsynligvis bli en utfordring for Forsvarsbygg å vedlikeholde de verneverdige
bygningene de overtar. Vi mener derfor at det er en reell risiko for at de aktuelle
våningshusene som overtas av Forsvaret vil forfalle og bli et skjemmende element i
kulturlandskapet, selv om ansvarsforholdet er klart og intensjonene er gode.
Vi erfarer også at tunareal som hittil er overtatt av Forsvarsbygg raskt gror igjen av ugras. Blant
annet vil også svartelistede arter som bjørnekjeks og brunskogsnegler få anledning til å vokse
og spre seg fra disse områdene. Vi vurderer det derfor slik at minst mulig areal må medfølge i
overdragelsen av bygningene.
Vi er også bekymret for at skadedyr som rotter og liknende, kan få tilhold i den fradelte
bygningen. Forsvaret bør ha en beredskap mot dette.
Ved behandling av søknaden etter jordloven bør kommunen forsøke å begrense
skadevirkningene ved å sette vilkår som er til beste for landbruket på kort og lang sikt.
Følgende forhold bør avklares før fradeling gjennomføres:
- Kan vernestatus på våningshuset endres ved behandling av en dispensasjonssøknad?
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- Kan hele eller verneverdig del av våningshuset flyttes ut av rød støysone?

Vi mener følgende hensyn må ivaretas:
- Regler for gjenkjøpsrett/tilbakeføring dersom støysituasjonen eller vurdering av
verneverdi blir endret i framtida. For noen gårdsbruk, avhengig av plassering, vil
støynivået bli endret for eksempel ved endret flymønster.
- Gårdeiers mulighet for å bruke bygningene hvis dette er ønskelig.
- Forsvarsbygg må pålegges plikt til å delta i vedlikehold av veier og gårdsplass der de har
veirett. Veier har vedlikeholdsbehov også om de ikke brukes, på grunn av værmessige
påvirkninger.
- Forsvarets bruk av adkomstrett må ikke være til hinder for landbruksdrift for eksempel
ved ugunstig parkering av kjøretøy.
- Forsvaret bør pålegges å ha brannvarsling da dette vil være forebyggende i forhold til
brannspredning på verneverdige bygninger.
- Dersom eier av tilstøtende areal i samråd med kommunen ønsker rivning av
våningshuset på grunn av dets tilstand, må Forsvarsbygg ha plikt til å ta kostnadene
med dette. Tomtearealet bør tilbakeføres til gården dersom bygningen rives.
- Det bør lages planer og settes av midler til finansiering av større vedlikeholdsarbeider
som for eksempel skifte av tak, vegger eller vinduer på de aktuelle bygningene.

Vedlegg
1 Søknad om fradeling av gårdstun i rød støysone - 174/5 - Nessaveien 49 og 51
2 Fullmakt
3 Fradelingskart
4 Nabokart
5 Begrunnelse fradeling og søknad dispensasjon
6 Fradelingsskjema
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Søknad om fradeling av tomt etter pbl § 20-1 og jordlova § 12. Spørsmål om dispensasjon.

1 Innledning
1.1

Kort om fradelingsaken – formålet med fradelingen

Denne saken gjelder fradeling av tomt i tilknytning til våningshuset og kårboligen (heretter omtalt som boligene) som
Hans Aage Næsset, innehaver av gården gnr.74 bnr.5 i Ørland kommune, ønsker å selge til Forsvarsbygg (se vedlagt
fradelingssøknad). Formålet med overdragelsen av boligene, og derved også formålet med fradelingen, er å legge til
rette for at Hans Aage Næsset skal få anledning til å bosette seg et sted som er mindre støyutsatt enn gården, samtidig
som han får anledning til å drive gården sin videre. Gården er ligger i rød støysone for kampflybasen på Ørland.
Næsset har ønsket en slik løsning for sin gårdsdrift og bosituasjon.
Bakgrunnen for løsningen er reguleringsplanen for Ørland flystasjon, vedtatt av KMD 10.08.2015. I denne planen er
staten pålagt å igangsette tiltak for å forebygge støyproblemer for de som bor rundt Ørland flystasjon. Et av tiltakene
er å tilby å kjøpe bygninger utenfor planområdet med støyfølsomt formål overstigende MFNday≥100 dBA eller Lden =
62 ≥ dBA, angitt som beregnet frittfelt lydnivå. Det er altså i reguleringsplanen for Ørland flystasjon vedtatt politisk at
gårdbrukere, som Hans Aage Næsset, skal få anledning til å selge våningshuset sitt og samtidig drive gården videre.
Ved å kjøpe boligene har staten etterlevd sin plikt til å igangsette tiltak for de som bor i støyutsatte boliger i rød
støysone.
Kommunens tillatelser er nødvendige for at overdragelsen fra Næsset til staten formelt skal kunne gjennomføres ved
registrering i grunnboken. Det er ikke mulig å tinglyse overdragelse av bolig på annen måte enn på et eget gnr/bnr i
matrikkelen. Dette følger av matrikkelloven. For å opprette en ny matrikkelenhet må kommunen blant annet gi
fradelingstillatelse i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1 m. Det er også et spørsmål om det er nødvendig å i
tillegg søke dispensasjon fra kommunens arealplan, jf. plan- og bygningsloven § 19-1. Siden Næssets eiendom er en
landbrukseiendom, kommer også jordlova til anvendelse. Det følger da av jordlovas § 12 at det må søkes om tillatelse
til deling også etter denne loven.
I dette brevet vil Forsvarsbygg for det første begrunne hvorfor man mener det ikke er nødvendig med dispensasjon i
denne saken, se punkt 2 under. For det tilfellet kommunen kommer til at dispensasjon er nødvendig, skal dette brevet
anses som en begrunnet søknad om dispensasjon fra arealplanen, se punkt 3 under. Forsvarsbygg fremsetter også
med dette en søknad om samtykke til deling etter jordlova § 12. Se om dette punkt 4 under. Fordi begrunnelsene for
henholdsvis fradelingssøknaden og dispensasjonssøknaden jf. plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 19-1 er
sammenfallende, er det ikke inntatt noen egen begrunnelse for fradelingssøknaden etter plan- og bygningsloven
§ 20-1 m i dette brevet. Det vises derimot til punktene 3 og 4 under, som begge viser hvorfor det må samtykkes til
fradeling.

1.2

Partsforholdet – Forsvarsbygg og Hans Aage Næsset

Fradelings- og eventuelt også dispensasjonssøknaden, samt denne begrunnelsen er utarbeidet av Forsvarsbygg som
kjøper av boligene med tilhørende tomt. Grunneier Hans Aage Næsset har som hjemmelshaver gitt Forsvarsbygg
fullmakt til å håndtere fradelingsprosessen og har samtykket i søknaden om fradeling.
Forsvarsbygg ønsker imidlertid å presisere at Næsset heller ikke har noen innvendinger mot at fradelingen
gjennomføres som omsøkt. Den ønskede innløsningen/overdragelsen av boligene kan naturligvis få negative følger
for gården og mulighetene for å drive denne fremover, men Næsset mener at hvorvidt grunnen under de innløste
boligene fradeles eller ikke, ikke særskilt vil påvirke dette i noen negativ retning. Dette kan bekreftes ved direkte
kontakt enten med Hans Aage Næsset selv på 958 08 900 eller med advokat Svein Aalling på 922 68 141.
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2 Dispensasjon er ikke nødvendig
2.1

Innledning

Området hvor gården til Næsset ligger er regulert til LNFR, hvilket i utgangspunktet tilsier at tiltak som ikke direkte
gjelder nødvendig bebyggelse og stedbunden næring kan være i strid med dette arealplanformålet. Forsvarsbygg
mener imidlertid at arealplanen som sådan tilsier at det ikke er nødvendig med dispensasjon i denne saken.
Begrunnelsen for dette er at for det samme området er det også gitt andre retningslinjer og bestemmelser som må
hensynstas, og som tilsier at fradeling må tillates.

2.2
2.2.1

Arealplanens øvrige retningslinjer og bestemmelser
Hensynet til de støyberørte

For det første er det klart at hensynet til de som berøres av økt flyplasstøy skal veie tungt i plan- og bygningssaker
som denne – også innenfor LNFR-området. Det vises for eksempel til arealplanen punkt 4.1.5 siste avsnitt som lyder:
«For å ivareta de støyberørte, må vi også regne med en god del enkeltsaker. Av retningslinjene til
LNF-områdene (se planbestemmelser) går det fram at hensynet til eiere av eiendommer som blir
innløst av Forsvarsbygg som følge av kampflybasen, skal tillegges stor vekt i forbindelse med
søknad om fradeling av tomter i LNF-områder. Her vil kommunen strekke seg langt så fremt det
ikke kommer i konflikt med særskilt viktige sektorinteresser.»
Det ovennevnte er i all hovedsak gjentatt i punkt 6 i arealplanen som inneholder planbestemmelsene, se punkt 5.1
«LNF-område».
2.2.2

Støysoner i arealplanen

For det andre har kommunen valgt å regulere inn hensynsoner for støy i arealplanen i medhold av plan- og
bygningsloven § 11-8. Våningshuset som denne saken gjelder ligger i rød støysone. Betydningen av støy og støysoner i
forbindelse med plan- og byggesaker er i arealplanen punkt 3.3 beskrevet slik:
«Som følge av etablering av kampflybase på Ørland, vil kommunen få et nytt støybilde som krever
ekstra fokus på gjeldende regelverk og retningslinjer og anvendelse av disse i forbindelse med
plan- og byggesaker.»
Videre fremkommer av arealplanens punkt 4.5 at:
«[d]et er lagt inn en rekke hensynssoner i planen. Dette er områder hvor det er spesielle hensyn
som skal ivaretas. Til hensynssonene er det knyttet retningslinjer eller bestemmelser.»
Av arealplanens punkt 5.2.2 på side 19 fremkommer at anbefalingene i støyretningslinjen T-1442 med tilhørende
veiledning i all hovedsak skal følges. I T-1442 i punkt 2.2.1 er rød støysone beskrevet som:
«nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål […]»
Sett T-1442 og arealplanens uttalelser om statens plikt til å tilby innløsning i sammenheng, er det klart at arealplanen
også har til formål å legge til rette for støyavbøtende tiltak, herunder tiltak som medfører at støyfølsom bruk i rød
støysone opphører. Beboelsesformål er støyfølsom bruk.
2.2.3

Videreføring av landbruksvirksomhet

For det tredje bestemmer arealplanen at landbruksvirksomheten skal kunne drives videre til tross for det nye
støybildet. Det vises i denne sammenheng til arealplanen punkt 5.2.2 om dyrka mark, der det fremkommer at
ivaretakelse av dyrka mark har vært sentralt i arbeidet med kommuneplanenes arealdel.

2.3

Fradelingen er i tråd med arealplanens retningslinjer og bestemmelser

Hans Aage Næsset og Forsvarsbygg har forhandlet om, og har i stor grad kommet til enighet om overdragelse av
boligene. Avtalen er i tråd med arealplanen fordi den gir Næsset mulighet til å flytte ut av rød støysone. Avtalen bidrar
med andre ord til at formålet med støysonen oppnås, jf. punkt 2.2.2 over. At Næsset ønsker en slik løsning er et
hensyn som i henhold til arealplanen skal tillegges vesentlig vekt, jf. punkt 2.2.1 over. Sist innebærer fradelingen
gårdstunet at Næsset beholder all dyrka mark, samt de bygninger på gården som er nødvendige for å fortsette
gårdsdriften. Avtalen legger derfor til rette for at dyrket mark skal kunne drives videre også av Næsset som blir utsatt
for økt støy, jf. punkt 2.2.3 over.
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Det er på denne bakgrunn vanskelig å se hvordan fradeling kan være i strid med LNFR-bestemmelsene i arealplanen.
LNFR-bestemmelsene må forstås slik at de er forenelige med arealplanens øvrige bestemmelser. Forsvarsbygg mener
derfor at det i utgangspunktet ikke er nødvendig å søke dispensasjon i denne saken.

3 Eventuell søknad om dispensasjon
3.1

Innledning

For det tilfellet kommunen likevel skulle komme til at dispensasjon er nødvendig, inngis ved dette også begrunnet
søknad om dispensasjon. Siden søknaden inngis sammen med fradelingssøknad etter plan- og bygningsloven § 20-1,
legger vi til grunn at det ikke er nødvendig med særskilt nabovarsel, jf. plan- og bygningsloven § 19-1 tredje setning.

3.2

Begrunnelse for søknaden om dispensasjon

Begrunnelsen for at det søkes om dispensasjon er at det omsøkte tiltaket både er egnet og nødvendig til å oppfylle
andre bestemmelser enn LNFR-reguleringen. Det vises i denne sammenheng til punkt 2.2 og 2.3, og særlig til punkt
2.2.1 om at hensynet til de støyberørte skal veie tungt.
I tillegg er det sentralt at det er statens etterlevelse av sin plikt til å tilby innløsning etter reguleringsplanen for Ørland
flystasjon som er den direkte foranledningen til overdragelsen. Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunen
13.11.2014, samme dag som arealplanen ble vedtatt, og senere stadfestet av KMD. Reguleringsplanen gjelder ikke
direkte for området der Næssets gård ligger, men inneholder klart nok bestemmelser som gjelder tiltak som skal
utføres innenfor rød støysone i arealplanen. Med andre ord er det en forbindelse også mellom reguleringsplanen for
Ørland flystasjon og kommunens arealplan som tilsier at den ene planen ikke kan være til hinder for gjennomføring av
den andre.

3.3

Dispensasjon og fradeling er en nødvendighet for gjennomføring av kjøpet

Sist fremheves at kommunens eventuelle dispensasjon og fradelingssamtykke er nødvendig for at kjøpet av Næssets
boliger skal kunne gjennomføres.
Kjøp av boliger gjennomføres i sin alminnelighet ved at kjøper tinglyses som ny eier i grunnboken. Når boliger
overdras sammen med en tomt som allerede er kartfestet og matrikkelført, kan overdragelsen tinglyses uten
kommunens medvirkning. Tilsvarende kan fradeling og overskjøting skje uten kommunens medvirkning i
ekspropriasjonssaker.
Siden dette ikke er en ekspropriasjonssak, men et frivillig salg, og fordi våningshuset ikke skal selges sammen med
hele eiendommen det står på, kreves det samtykke fra kommunen for blant annet fradeling for at kjøpet skal kunne
gjennomføres. Dette følger av både plan- og bygningsloven § 20-1 og matrikkelloven § 10.

3.4

Konsekvensen av at dispensasjon/samtykke ikke gis

Dersom det skulle vise seg at kjøpet ikke lar seg gjennomføre er det Forsvarsbyggs oppfatning at reguleringsplanen
for Ørland flystasjon pålegger staten en plikt som der er umulig eller urimelig tyngende å oppfylle. Staten kan ikke ha
plikt til å kjøpe noe som det etter gjeldende lovverk ikke er anledning til å bli rettmessig eier av. Tinglysning er både
den eneste måten staten kan få rettsvern for kjøpet på og den eneste gjennomføringen som innebærer at staten blir
legitimert som eier.

4 Søknad om samtykke til deling etter jordlova § 12
4.1

Innledning

Ved dette søkes også om samtykke til deling etter jordlova § 12. De relevante leddene i bestemmelsen lyder:
«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.
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.
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
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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.»
I forarbeidene til jordlova er det fremhevet at man ved den ovennevnte bestemmelsen vil:
«bort frå ein forbodstanke. Utgangspunktet må vere at deling kan tillatast dersom det ikkje går ut
over dei interessene delingsføresegna skal verne».
Jordlova inneholder altså ingen bestemmelser som nedlegger et kategorisk forbud mot deling av jordbrukseiendom.
Det må i hvert enkelt søknadstilfelle gjøres en konkret vurdering av om delingen legger til rette for en tjenlig og
variert bruksstruktur i landbruket. Det følger av rundskriv M1/2013 «Omdisponering og deling – Lov om jord
(jordlova) 12. mai 1995 nr 23» fra 1. juli 2013 punkt 8.3.1 på side 18 at hva som…:
«… er en tjenlig variert bruksstruktur i landbruket vil kunne endre seg over tid, og bestemmelsen
gjør det mulig å ta hensyn til samfunnsutviklingen i området. Dette gjelder for eksempel hvilken
bruksstruktur som er tjenlig ut fra hensynet til bosetting på landbrukseiendommer og
arbeidsmuligheter».
Den konkrete vurderingen skal knytte seg til om:


Delingen har betydning for disponeringen av arealressursene og vern av disse, og om



Delingen fører til en driftsmessig god løsning, og om delingen fører til drifts- eller miljømessige ulemper i
området.

I tillegg følger det avslutningsvis av annet ledd i jordloven § 12 at det også kan legges vekt på andre hensyn dersom
disse faller inn under formålet med jordloven. Formålene bak jordloven framkommer av § 1 som lyder:
«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.
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.
Basert på formålsparagrafen må kommunen i dette tilfellet derfor også se hen til:


Samfunnsutviklingen i området når det vurderes hva som vil være driftsmessige gode løsninger, og



Hvordan areal og kulturlandskap bør disponeres som grunnlag for blant annet menneskers helse og
trivsel.

4.2

Disponeringen og vern av arealressursene endres ikke ved en deling

Samtykkekravet i jordlova § 12 gjelder alle deler av en landbrukseiendom og uten hensyn til om det som ønskes
fradelt er den beste landbruksjorden eller areal som landbruksmessig er uinteressant. Det er imidlertid klart ut fra
juridisk teori at karakteren av arealet som ønskes fradelt er av stor betydning for vurderingen av om samtykke bør
gis. Dersom det er den beste landbruksjorden som søkes fradelt skal det gode og vektige grunner til for at samtykke
skal gis. Dersom arealet ikke er nødvendig for gårdsdriften blir utgangspunktet et helt annet.
I denne saken er man i sistnevnte situasjon. Arealet som ønskes fradelt er kun gårdstun og således landbruksmessig
uinteressant. Arealet er allerede i dag bebygget og er slik plassert på eiendommen at det ikke er naturlig å innlemme
det i jorda som drives. Fradelingen innebærer ikke at det oppstår en landbruksenhet som det er vanskelig å drive
rasjonelt, og det vil heller ikke være anledning til å foreta bruksendringer av byggene eller andre endringer på de
fradelte tomtene uten kommunens samtykke. Det vil med andre ord ikke skje noen endring i disponeringen av
arealressursene på gården ved fradelingen.
Utgangspunktet er altså være at fradelingssamtykke kan gis.
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4.3

Driftsmessig god løsning sett hen til samfunnsutviklingen

Våningshuset på gården er riktignok normalt knyttet til gården og er en naturlig del av driften. Den foreliggende saken
er imidlertid spesiell og skiller seg fra de fradelingssakene hvor dette har vært tillagt vekt ved vurderingen av om
fradelingen innebærer en driftsmessig god løsning.
Som det fremkommer av punkt 1.2 over vurderer Næsset selv at hvorvidt grunnen under de innløste boligene fradeles
eller ikke, ikke særskilt vil påvirke den driftsmessige løsningen i noen negativ retning. Dette må det legges vesentlig
vekt på. I avtalen er de driftsmessige ulemper uansett søkt avhjulpet gjennom at Næsset mottar erstatning som skal
sette ham i stand til å etablere sanitær- og andre fasiliteter i gårdsbrukets øvrige bygninger. Forsvarsbygg er også
villige til å tilby Næsset å leie våningshuset tilbake til bruk i driften, forutsatt at huset er formelt overdratt til staten og
at våningshuset ikke benyttes til støyfølsom bruk.
Det må også legges vekt på at det er samfunnsutviklingen som er begrunnelsen for overdragelsen, og derfor også for
fradelingssøknaden.
Hensynet til en god driftsmessig løsning taler med andre ord for at samtykke skal gis, og det oppstår ingen ulemper
som taler mot et slikt samtykke.

4.4

Hensynet til menneskers helse og trivsel - betydningen av rød støysone

Det må være klart at helsen og trivselen for de personene som bor i rød støysone vil kunne påvirkes av den økte
kampflystøyen. Det vises her til begrunnelsen for innføringen av støysonene i kommunens arealplan og retningslinjen
i T-1442. At jordlovens formål om å opprettholde landbruks- og kulturlandskapet må vike når hensyn som for
eksempel støy blir tilstrekkelig sterke har gode grunner for seg. Blant annet ville det kunne ramme gårdbrukere som
tilfeldigvis blir utsatt for støy urimelig hardt, dersom deres eiendommer i en delingssøknad skulle vurderes som om
støybildet ikke avvek fra det normale.
At det er anledning til å legge vekt på planstatus for området i delingssøknaden følger også eksplisitt av rundskriv
M1/2013 «Omdisponering og deling – Lov om jord (jordlova) 12. mai 1995 nr 23» fra 1. juli 2013 på side 19, fjerde
avsnitt. Dette følger også helt klart av jordlova § 2, som bestemmer at loven ikke kommer til anvendelse på områder
som:
«i reguleringsplan er lagt ut til anna føremål enn landbruk eller hensynssone som med tilhørende
bestemmelse fastlegger faresone, jf. plan- og bygningsloven1 § 12-6» (vår understrekning)
Landbrukseiendommen til Næsset ligger i et området der det er regulert inn hensynssone etter plan- og
bygningsloven § 11-8, altså ikke i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven § 12-6. Unntaket i jordloven § 2
kommer med andre ord ikke direkte til anvendelse. Likevel, dersom det på et senere tidspunkt skal utarbeides en
reguleringsplan for området, vil området måtte reguleres slik at også Næssets eiendom i utgangspunktet blir unntatt
fra samtykkekravet i delingslova, jf. plan- og bygningsloven § 12-6.

4.5

Kulturlandskapet berøres ikke av fradeling

Sist påpekes særlig at kulturlandskapet ikke berøres av fradelingen. Riving forutsetter en selvstendig søknad fra
grunneier.

5 Oppsummering og avslutning
Oppsummert er Næssets og Forsvarsbyggs oppfatning at overdragelse av boligene setter Næsset i stand til å flytte ut
av rød støysone samtidig som han kan drive gården videre. Dette er i tråd med arealplanen for området. Det er derfor
ikke nødvendig med dispensasjon fra kommunens arealplan.
Skulle dispensasjon likevel være nødvendig, anses dette brevet som en begrunnet søknad om dispensasjon. Både
hensynet til de støyutsatte, bestemmelsene i den røde støysonen og hensynet til en videre gårdsdrift som er i tråd
med samfunnsutviklingen taler for at dispensasjon skal gis. Også det faktum at avtalen er direkte foranlediget av
kommunens reguleringsplan tilsier at det er grunnlag for å gi dispensasjon. Disse forholdene tilsier også at
fradelingssøknaden i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1 m skal innvilges.
Jordlova oppstiller ikke et kategorisk forbud mot deling av landbrukseiendom. I denne saken taler derimot de hensyn
som jordloven §§ 12 og 2 gir anvisning på for at det skal samtykkes til deling.
Ta gjerne kontakt dersom det er noe i dette brevet dere lurer på eller ønsker å diskutere med oss. Vi imøteser også en
foreløpig tilbakemelding fra kommunen hva gjelder saksbehandlingen og forventet saksbehandlingstid i kommunen.
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Med vennlig hilsen
Allan Utnes
Rådgiver, Forsvarsbygg
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Landbrukseiendom 5057-174/5/0

Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:20000 ved A3 liggende utskrift
Dato: 11.02.2020 10:53 - Eiendomsdata verifisert: 11.02.2020 10:22 - Side 1 av 2
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Arealstatistikk for landbrukseiendom 5057-174/5/0
Gårdskart:
Markslag AR5 7 klasser
Landbruksregisteret (Landbruksdirektoratet):
Landbrukseiendom: JA
Hovednummer: 5057-174/5/0
4 tilknytta grunneiendommer: 173/7/0, 173/25/0, 174/5/0, 177/1/0
Matrikkelen (Kartverket)
Registrerte grunneiendommer: 4 av 4

Arealstatistikk (dekar):
Matrikkelnummer

Antall teiger

Fulldyrka jord

Overflatedyrka Innmarksbeite Produktiv skog Annet
jord
markslag

Bebygd, samf., Ikke
vann, bre
klassifisert

Sum
grunneiendom

5057-174/5/0 Landbrukseiendom
173/7/0
3

96,3

0,0

0,0

0,0

2,6

0,7

0,0

99,6

173/25/0

1

23,9

0,0

0,0

0,0

2,9

0,7

0,0

27,5

174/5/0

2

113,0

10,8

1,7

1,2

14,6

5,3

0,0

146,6

177/1/0

4

107,6

0,0

0,0

2,7

5,2

2,0

0,0

117,5

Sum

10

340,8

10,8

1,7

3,9

25,3

8,7

0,0

391,2

Tabellen "Arealstatistikk (dekar):" viser arealtall for teiger som entydig kan kobles til én eiendom (M eller F).
Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar): Nei

For mer informasjon om eierforholdene, velg arealfordeling på teignivå ved utskrift.
Eierforhold
Eierforhold
Eierforhold
Eierforhold
Eierforhold
Eierforhold

M: Teiger med en matrikkelenhet
F: Teiger med flere matrikkelenheter
Ff: Teiger med flere matrikkelenheter, og som er tilknyttet flere hovednummer i Landbruksregisteret
S: Uregistrert jordsameie, alle enheter kjent
Sx: Uregistrert jordsameie, ikke alle enheter kjent
T: Teiger med egenskapen tvist/omtvistet

Dato: 11.02.2020 10:53 - Eiendomsdata verifisert: 11.02.2020 10:22 - Side 2 av 2
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Arkiv:
2020/2036-5
Dato:
11.02.2020
Saksbehandler: Ketil Kvam

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
20/3

Utvalg
Landbruksnemnd

Møtedato
19.02.2020

SØKNAD OM FRADELING AV BEBYGD PARSELL PÅ EIENDOMMEN GNR 16/11.
EIER SISSEL JOHNSEN, 7160 BJUGN
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Jordlovens § 12 gir Landbruksnemda i Ørland tillatelse til fradeling av bebygd
tunparsell med tomt på inntil 1,2 daa på landbrukseiendommen gnr 16 bnr 11 - i 5057 Ørland
kommune.
Det er et vilkår at den fradelte eiendommen sikres godkjent adkomst, og at omlagt avlingsveg
legges på landbrukseiendommen langs tomtegrensa på østsiden forbi den omsøkte parsellen.

Sakens bakgrunn og innhold
Sissel Pauline Johnsen søker i søknad datert 24.01.2020 om samtykke til fradeling av bebygd
tunparsell på sin landbrukseiendom "Rotbakken" gnr 16 bnr 11 ved Liavatnet i Bjugn i 5057
Ørland.
Tunparsellen som søkes fradelt tilhører tidligere naboeiendom som i 1885 ble kjøpt som
tilleggsjord til bruket. Bebyggelsen har siden vært utleid. Bygningene på den omsøkte parsellen
inngår ikke i landbruksdrifta på eiendommen. Det er egen adkomst til den omsøkte parsellen.
Adkomsten kombineres i dag med avlingsveg som går gjennom tunet.
Hovedtunet på gården består av våningshus med 2 boenheter samt driftsbygninger.
Eiendommen "Rotbakken" gnr 16 bnr 11 er på totalt 346 daa, fordelt på 208 daa fulldyrka jord,
59 daa produktiv skog og 79 daa annet areal. Bruket er drevet med melk- og kjøttproduksjon,
men drifta planlegges nå trappet ned og melkekvoten planlegges solgt.
Rettslig utgangspunkt
Jordloven
§ 9: Bruk av dyrka og dyrkbar jord
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.
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av
tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn
til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for
landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det
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skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast
lagt fram alternative løysingar.
Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei
føremåla lova skal fremja.
Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er sett i
gang innen tre år etter at vedtaket er gjort.
Formålet med forbudet mot omdisponering er å verne produktive arealer og jordsmonnet. Det
grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, det vil si å sikre matproduserende
areal.
§ 12 deling: 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.
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.
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.
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen
eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som
ei driftseining.
Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på
tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela
eigedom.
Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket
bort.
Naturmangfoldloven (forkortet)
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt
det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arter ..., samt effekten av påvirkninger.
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for
skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på
generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen.
§ 9. (føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig
kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig
vesentlig skade på naturmangfoldet.
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§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes
ut fra den samlede belastning på økosystemet.
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) For å unngå eller begrense skader på
naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering
som, ut i fra nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.
Folkehelsevurdering
Saken har etter vår vurdering ikke påvirkning på folkehelsa.
Administrasjonens vurdering
Det omsøkte arealet er i kommuneplanens arealdel utlagt som LNFR-sone. Det må derfor søkes
om dispensasjon ved fradeling av areal fra landbrukseiendommer.
Den omsøkte parsellen ligger adskilt fra driftstunet på "Rotbakken" og har egen adkomst som
pr i dag også fungerer som avlingsveg og adkomst til gårdens arealer nord for den omsøkte
parsellen. Avlingsvegen gjennom tunet skal trekkes ut av tunet og anlegges på østsiden av
tunparsellen for å unngå trafikk gjennom tunet. Vegomlegginga på østsiden bør gjennomføres
slik at vegen legges på landbrukseiendommen helt inn mot grensa til den omsøkte
tunparsellen. Det forutsettes at parsellen får tinglyst adkomst på eksisterende veg som tilhører
landbrukseiendommen. Fradelingen vurderes på dette grunnlaget ikke å ville gi påregnelige
drifts- eller miljømessige ulemper for framtidig drift av landbrukseiendommen.
Omsøkte deling er til uendret bruk og vurderes derfor ikke ha negative konsekvenser for
sårbare arter eller naturtyper. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig
Vedlegg
1 Søknad om deling/matrikulering og rekvisisjon av oppmåling - 16/11
2 Situasjonsplan
3 Kart Sissel Johnsen
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Journalforing/stempel:

Soknad om tiltak; oppretting eller endring
av matrikkelenhet (deling).

Pb1§ 20-1 m

Krav om matrikulering av enhet(er) som
ikke krever behandling etter Pbl § 20-1 m,
eller oppmålingsforretning etter MI § 33.
Ml § 5, siste ledd og matrikkelforskr.

rt

ØRLAND KOMMUNE
Plan- og forvaltning

§§ 43-48

7129 Brekstad

III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Matrikkeilosen
§ 33

011.11111 k,1111111111e

ii
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oppmålingsforretning
etter MI § 33.

fl

Sammenslåing

lkforing

av samlet

(angi

Regukringsplan

fl

Behyggelsesplan

(eldre lovverk)

§ 43)

til eksisterende

fast ciendom

grense.
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Spesifikujon av parsel(er) som sakes opprettet:
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bruksenhet

D

Bolighus

D

FritidshusO

D

Fylkveg

D

Ny avkjørsel

D

Avkjørselstillatelse
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Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

gitt (vedlegges)D
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Vannf orsyning
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.KPrivai

avklpsanlegg..
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Jamfer plan- og bygningslovens § 19-1. Se veiledning utarbeidet av kommunen
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Beliggenhet

og høyder må oppfattes som orienterende.
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Målestokk 1: 7500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 12.02.2020 09:37
Eiendomsdata verifisert: 12.02.2020 08:40

GÅRDSKART 5057-16/11/0
Tilknyttede grunneiendommer:
16/5/0-16/11/0-17/17/0

=
5
6
w

Markslag (AR5) 7 klasser
TEGNFORKLARING

AREALTALL (DEKAR)

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

208.3
0.0
0.0
59.4
68.6
9.4
0.0
345.7

Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.

208.3
59.4
78.0
0.0
345.7

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.
Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt
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Arkiv:
2020/2127-2
Dato:
11.02.2020
Saksbehandler: Edmar Bakøy

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
20/4

Utvalg
Landbruksnemnd

Møtedato
19.02.2020

SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT - STORSLÅTTØYA - 159/5 - THOMAS
SCHJØLBERG, MARTHE HINDRUM
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Jordlovens § 12 gir Landbruksnemnda i Ørland samtykke til den omsøkte
fradeling av 1 daa berglendt innmarksbeite til boligformål fra landbrukseiendommen
"Storslåttøya" gnr 159, bnr 5 i Ørland kommune.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
1. Det skal anlegges en minimum 5 meter bred adkomst-trasé til nordre del av Storslåttøya
som en forlengelse av adkomsten til tomta.
2. Den fradelte tomta tillates ikke omsatt til fritidsformål.
Sakens bakgrunn og innhold
Thomas Schjølberg og Marthe Hindrum søkte 25.09.2019 om samtykke til fradeling av en
boligtomt på 1 daa fra sin landbrukseiendom "Storslåttøya" gnr 159, bnr 5 i Ørland. Arealet
skal benyttes til boligtomt for Thomas Schjølberg.
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Arealet som søkes fradelt ligger på en bergrygg nordøst for tunet på eiendommen. Tunet vil
med denne fradelingen bli innbygd på alle kanter. Fylkesmannen har bla med bakgrunn i
påregnelige framtidige driftsulemper frarådet fradelingen.
Området nyttes ikke til beite i dag.
Adkomstveien vil gå langs eksisterende vei like nord for våningshuset på tunet.
Tomta ligger i et LNFR-område, ikke åpnet for spredt boligbygging. Kommunen har i
planbestemmelse til kommuneplanen signalisert at bosettingshensynet skal vektlegges tungt
der dette styrker eksisterende grendemiljø. Kråkvåg og Storfosna er i den forbindelse særskilt
nevnt.
I søknaden opplyser Thomas Schjølberg at Storslåttøya har vært i vår familie siden sent på
1800-tallet, det har vært drevet med fiske, landbruk og nå siste årene næringsvirksomhet av 5
hytter, som ble bygd i 2007 innen reiseliv.
I forbindelse med samlivsbrudd har jeg sett meg nødt til å selge Storslåttøya.
Mitt ønske er fortsatt å bo på Storslåttøya med det eierskapet som jeg og mine forfedre har
hatt, samt ivareta befolkningsgrunnlaget som er på Kråkvåg.
Næringen som drives på Storslåttøya [Storferie AS) er fremdeles i drift og i vekst, denne
virksomheten er nå solgt i sin helhet til min far og mine 2 brødre.
I 2013 fikk Thomas Schjølberg og Marthe Hindrum innvilget dispensasjon fra kommuneplan til
oppføring av bolig (uten fradeling) på det samme stedet som nå søkes fradelt.
Eiendommen "Storslåttøya" gnr 159, bnr 5, er på totalt 113 daa, fordelt på 18 daa fulldyrka
jord, 33 daa innmarksbeite og 62 daa annet areal. Jordbruksarealene på eiendommen leies i
dag ut til nabobruk.
Planutvalget i Ørland har 09.12.2019 gitt tillatelse til delingen på vilkår om godkjenning etter
jordloven og at det etableres adkomstvei forbi tomta til nordre den av Storslåttøya.
Rettslig utgangspunkt:
Jordloven
§ 9: Bruk av dyrka og dyrkbar jord: 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.
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av
tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn
til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for
landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det
skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast
lagt fram alternative løysingar.
Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei
føremåla lova skal fremja.
Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er sett i
gang innen tre år etter at vedtaket er gjort.
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Formålet med forbudet mot omdisponering er å verne produktive arealer og jordsmonnet. Det
grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, det vil si å sikre matproduserende
areal.
§ 12 Deling: 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.
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.
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.
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen
eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som
ei driftseining.
Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på
tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela
eigedom.
Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket
bort.
Naturmangfoldloven
§ 8. - § 12
Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven ved behandling etter Plan- og Bygningsloven.
Folkehelsevurdering
Storslåttøya og områdene rundt er viktige friluftsområder. Mulighet for ferdsel bør derfor ikke
hindres.
Administrasjonens vurdering
I hht. jordlovens bestemmelser er det ikke ønskelig å ta i bruk arealer så nært gårdstun til
boligformål. Det kan oppstå store driftsmessige ulemper med slike plasseringer.
Tunet på landbrukseiendommen er allerede svært omkranset av tidligere
fradelinger. Uavhengig av type framtidig drift på landbrukseiendommen vil det være en
ulempe for framtidige drivere dersom tunet blir helt innbygd/omringet av fradelinger. Dette i
særdeleshet dersom det skulle bli husdyrproduksjon på eiendommen igjen. På et større
gårdsbruk i drift ville en fradeling så nært tunet være helt uaktuelt.
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Eiendommens størrelse er såpass liten at det er vanskelig å se for seg at det kan bli
landbruksdrift i vanlig forstand på Storslåttøya. Arealene vil sannsynligvis også i framtida bli
leid ut til andre gårdbrukere. For at disse skal ha god tilgang er det viktig at det anlegges en
minimum 5 meter bred adkomst-vei til nordre del av Storslåttøya forbi den omsøkte
boligtomta.
Den omsøkte fradelingen vurderes som forsvarlig ut fra hensynet til den avkastningen som
landbrukseiendommen kan gi. Omdisponering av 1 daa innmarksbeite vil ikke ha så stor
virkning for eiendommen.
Sjøområdene rundt Storfosna og Kråkvåg er kartlagt og klassifisert som et svært viktige
friluftsområder og naturområder. Dersom det åpnes for ferdsel forbi tomta vurderes det ikke å
gi spesielle ulemper for disse hensynene.
Kulturlandskapet kan påvirkes negativ dersom det åpnes for boligbygging som bryter med
normal byggeskikk i området.
Bosettingshensyn på bla Kråkvag er tillagt vekt i kommuneplanen.
Med bakgrunn i dette og eiendommens størrelse vil vi under tvil akseptere en fradeling etter
jordloven.
Det er da viktig at en fradelt tomt ikke seinere omsettes til fritidsformål.
Saken vurderes som forholdsvis vanskelig med motstridende hensyn og forholde seg til. Det
blir derfor en politisk avveining om søknaden skal imøtekommes eller ikke.
Vedlegg
1 Søknad om fradeling - 159/5 - Thomas Schjølberg, Marthe Hindrum
2 Kart
3 Følgebrev
4 Tidligere søknad om omdisponering av areal til bygging. 2013
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Søknad

om fradeling

av tomt

på eksisterende

dispensasjon fra kommunedelplan
5.
(ref. 2013/2393)

innvilget

søknad

om

- oppføring av bolig på gnr. 59, bnr

Storslåttøya har siden sent på 1800-tallet vært i vår familie, det har vært
drevet med fiske, landbruk og nå siste årene næringsvirksomhet
av 5
hytter, som ble bygd i 2007 innen reiseliv.
I forbindelse med samlivsbrudd har jeg sett meg nødt til å selge
Storslåttøya.
Mitt ønske er fortsatt å bo på Storslåttøya med det eierskapet som jeg og
mine forfedre har hatt, samt ivareta befolkingsgrunnlaget
som er på
Kråkvåg. Ser det også som særdeles viktig, med tanke på de øvrige
familiemedlemmer som har tilhørighet til Storslåttøya og som fremdeles
kan ha en plass å komme på besøk til.
Næringen som drives på Storslåttøya [Storferie AS) er fremdeles i drift og i
vekst, denne virksomheten er nå solgt i sin helhet til min far og mine 2
brødre. Dette for å kunne ivareta våre familierøtter på Storslåttøya som har
vært i generasjoner.

I 2013 fik vi innvilget dispensasjon fra kommunedelplan, med oppføring av
bolig på gnr 59, bnr S
Nå som jeg kunne tenkt meg å fortsette å bo på Storslåttøya fremmer jeg et
ønske om å fradele denne boligen fra 59/5.
De vilkårene som ble fremstilt i svar fra fylkesmann vil bli utført i sin helhet.
Tomten vil ikke bli til hinder for allmenlig ferdsel.
Vei vil bli forlenget med vei som går til nærliggende bebyggelse.
Egen septik med mulighet for å koble seg på eksisterende utløp.
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Landbrukskontoret i Ørland/Bjugn

Thomas Schjølberg
Storslåttøya
7152 KRÅKVÅG
Dato: 09.10.2013

Thomas Schjølberg og Marthe Hildrum - 1621/59/5 - Omdisponering av areal til
bolig. Behandling etter jordloven.
Saksnr.:
2013/2393
Eiendom.: Gnr: 59, Bnr: 5
Vedtak nr.: 13/35
Saksbeh.: Edmar Bakøy
Vedlegg:

- Søknad
- Situasjonskart

Saksopplysninger:
I brev datert 20.07.13 søker Thomas Schjølberg og Marthe Hildrum om "byggetillatelse"
for oppføring av ny egen bolig på sin eiendom gnr. 59, bnr. 5 på Storslåttøya på Kråkvåg.
De bor i dag i et lite eldre hus som er lite egnet for en familie på 5. De ønsker å satse på
fortsatt bosetting på øya, og driver i dag hytteutleie mm. Det søkes ikke om fradeling av
boligtomten.
Området der boligen ønskes plassert ligger i område som i kommunedelplanen for
Storfosna - Kråkvåg er underlagt planformål LNF, sone 1, hvor det er forbud mot spredt
bolig - og fritidsbebyggelse. Tiltaket forutsetter derfor dispensasjon fra delplanen.
Søknaden har vært oversendt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som har avgitt sin uttalelse i
brev av 20.09.13. Fylkesmannen viser generelt til at 100-metersbeltet langs sjøen er
definert som et område av nasjonal interesse med bygge- og deleforbud. Der det allikevel
er aktuelt med utbygging, skal dette skje etter en langsiktig planlegging og ikke på
grunnlag av enkeltvise tiltak.
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Fylkesmannen mener det er uheldig dersom kommunen åpner for en ytterligere bit for bit
utbygging av strandsonen, da dette over tid kan få negative konsekvenser for både
biologisk mangfold, friluftsliv og landskap. Fylkesmannen fraråder derfor at det gis
dispensasjon.
Fylkesmannens uttalelse ble oversendt tiltakshaver som da valgte å trekke boligen noe
nærmere eksisterende bebyggelse. Avstanden fra nærmeste strandsone er da henholdsvis
ca. 50 m mot øst og ca. 90 m mot bukt i nordvest (tidligere henholdsvis ca. 50 m og 70
m). Avstanden mot øst anses imidlertid mindre relevant da en her har en eksisterende
fritidsbolig mye nærmere sjøen.
Arealet som søkes omdisponert består hovedsakelig av grunnlendt mark med berg i dagen
og noe grasbevokst beitmark. Arealet der tomta ligger er karakterisert som innmarksbeite
på gårdskartet. Adkomstvei går forbi en naboeiendom og det huset familien nå er bosatt
på. Trasseen virker litt kronglete og uoversiktlig hvis det ikke gjøres tiltak for å forbedre
forholdene.
Det finnes imidlertid få andre brukbare alternative tomteplasseringer på eiendommen.
Bakenfor det foreslåtte tomteområdet strekker Storslåttøya seg nordover. Her ligger ca 35
daa innmarksbeite, 4,3 daa fulldyrka jord og andre arealer. Kjøring i fjæra har vært brukt
som atkomst til disse arealene.
Eiendommen " Storslåttøya gnr. 59, bnr. 5 " er på totalt 113 daa, fordelt på 17 daa
fulldyrka jord, 40 daa innmarksbeite og 56 daa annet areal. Dyrkajorda og deler av
beitemarka på eiendommen leies av Karl Johan Dahl, Kråkvåg.
Rettslig utgangspunkt:
Jordloven
§ 9: Bruk av dyrka og dyrkbar jord
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.
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva
finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til
godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i
området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast
omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram
alternative løysingar.
Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei
føremåla lova skal fremja.
Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er sett
igang innan tre år etter at vedtaket er gjort.
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Formålet med forbudet mot omdisponering er å verne produktive arealer og jordsmonnet. Det
grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, det vil si å sikre matproduserende areal.

Naturmangfoldloven (forkortet)
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det
er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arter ..., samt effekten av påvirkninger. Kravet til
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på
naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på
generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen.
§ 9. (føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig
kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig
vesentlig skade på naturmangfoldet.
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut
fra den samlede belastning på økosystemet.
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) For å unngå eller begrense skader på
naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering
som, ut i fra nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.

Vurdering:
Saken vurderes som kurant i forhold til jordlovens bestemmelser og behandles derfor som
delegert sak.
Arealet der den foreslåtte tomta ligger er ikke så verdifullt for landbruk i og med at det er
mye berg her. For å sikre adkomst utenom fjæra til nordre del av Storslåttøya bør det
settes av en adkomst-trasse i søkket sør for den omsøkte tomta.
Omdisponeringen vurderes som forsvarlig ut fra hensynet til den avkastningen som
landbrukseiendommen kan gi. Hensynet til kulturlandskapet påvirkes i mindre grad av
det planlagte huset i og med at det kommer i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Det
vurderes ikke til å gi vesentlige miljømessige ulemper. Det vises for øvrig til behandling i
planutvalget når det gjelder naturmangfoldloven og plan og bygningsloven.
Søknaden er ikke i tråd med godkjente planer for arealbruken i området. Vi vurderer det
imidlertid som positivt at nåværende eiere kan bygge ny bolig. Hensynet til bosetting gjør
at søknaden bør innvilges etter jordloven.
Saksområdet er delegert til Enhet Landbrukskontoret i Ørland/Bjugn ved vedtak i
Ørland/Bjugn Landbruksnemnd 02.09.2009.
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VEDTAK:
Med hjemmel i jordlovens § 9 godkjennes omdisponering av ca 1 daa innmarksbeite til
boligformål fra eiendommen " Storslåttøya gnr. 59, bnr. 5 " i Ørland.
Det forutsettes at det settes av en adkomst-trasse til nordre del av Storslåttøya forbi
omsøkt boligtomt.
NB! Dersom omdisponering ikke er foretatt innen tre år etter at samtykke er gitt, faller
samtykket bort. Fradelingen godkjennes under forutsetning av at søknaden også
godkjennes etter annet lovverk. F.eks. plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven, m.fl
Fylkesmannen har innen rimelig tid også mulighet til å omgjøre vedtak fattet av
kommunen.
Gebyr for saksbehandling etter jordloven vil bli utsendt fra kommunens økonomiavdeling.
Det vil også påløpe gebyr ved behandling etter plan og bygningsloven.
Med hilsen

Edmar Bakøy
saksbehandler

Orientering om klageadgang:
I henhold til forvaltningsloven er dette å betrakte som et enkeltvedtak, som kan påklages.
Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker etter at meldingen om vedtaket er mottatt. Klagen
må fremsettes skriftlig og oppgi hva klagen gjelder, og hvilken endring i vedtaket en
ønsker. Klagen bør begrunnes. En klage blir først behandlet av kommunen (dvs. felles
landbruksnemnd for Ørland og Bjugn), og sendt til klageinstansen (dvs. fylkesmannen i
Sør-Trøndelag) for sluttbehandling dersom klagen ikke tas helt til følge. For øvrig vises
det til §§ 27-36 i forvaltningsloven. Ta evt. nærmere kontakt med saksbehandler for
nærmere orientering.
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Arkiv:
2020/2303-1
Dato:
12.02.2020
Saksbehandler: Ketil Kvam

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
20/5

Utvalg
Landbruksnemnd

Møtedato
19.02.2020

DELEGASJON AV LANDBRUKSSAKER TIL ADMINISTRASJONEN
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i kommunelovens § 28 c, pkt. 3, delegerer landbruksnemnda i Ørland til
administrasjonen å treffe vedtak i alle saker som ikke er av
prinsipiell karakter etter alle særlover innen landbruk hvor avgjørelsesmyndigheten
ligger til kommunen, samt etter alle landbruksforskrifter med hjemmel i
landbrukets særlover eller forurensningsloven.

Sakens bakgrunn og innhold
Ørland og Bjugn kommuner har hatt felles landbruksadministrasjon og felles landbruksnemnd
siden høsten 2004. Med bakgrunn i gjeldende kommunelov om interkommunalt samarbeid ble
det da fattet vedtak i begge kommunestyrer om delegasjon av landbrukssaker til felles
landbruksforvaltning. Vedtaket i 2004 gikk da ut på at kommunestyrene vedtok å delegere
noen sakstyper til nemnda og noen saker til administrasjonen.
Endring av kommuneloven i 2008 førte til at alle landbrukssaker delegeres til den
interkommunale nemnda, slik at det da er nemnda som delegerer videre til administrasjonen.
Kommunestyrene i Ørland og Bjugn fattet da likelydende delegasjonsvedtak angående saker til
landbruksnemnda (sak 2009/392):
Kommunestyret delegerer til Ørland/Bjugn landbruksnemnd å ta avgjørelser og gi
uttalelser på vegne av kommunen etter alle særlover innen landbruk hvor
avgjørelsesmyndigheten ligger til kommunen, samt etter alle landbruksforskrifter med
hjemmel i landbrukets særlover eller forurensningsloven.
Landbruksnemnda for Ørland og Bjugn fattet følgende vedtak om delegasjon til
administrasjonen (sak 2009/392):
1. Med hjemmel i kommunelovens § 28 c, pkt. 3, delegerer Ørland/Bjugn
landbruksnemnd til administrasjonen å treffe vedtak i alle saker som ikke er av
prinsipiell karakter etter alle særlover innen landbruk hvor avgjørelsesmyndigheten
ligger til kommunen, samt etter alle landbruksforskrifter med hjemmel i
landbrukets særlover eller forurensningsloven.
2. Landbruksnemnda skal behandle saker om fradeling av tun og salg av resteiendom
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som tilleggsjord hvis areal fulldyrka areal er mer enn 150 dekar.
Folkehelsevurdering
Saken har etter vår vurdering ikke innvirkning på folkehelsemessige forhold.
Administrasjonens vurdering
Fra starten av det interkommunale samarbeidet innen landbruk i 2004, har saker av prinsipiell
karakter vært behandlet av landbruksnemnda og kurante saker av administrasjonen.
Administrasjonen og ledelsen i landbruksnemnda har i praksis samarbeidet om å
forhåndsvurdere hvilke saker som skal til politisk behandling og ikke. Dette har fungert meget
godt. Det er derfor administrasjonens vurdering at innholdet i vedtakets pkt 1 fra 2009 gir et
godt utgangspunkt for en god og rasjonell samhandling mellom landbruksnemnd og
landbruksadministrasjon.
Vedtakets pkt 2 fra 2009 sa noe om størrelse på eiendommer i forhold til saker om fradeling av
tun. Vår erfaring er at denne grensa ikke har relevans, den har etter vår vurdering hatt liten
betydning for avgjørelsen i denne typen saker og synes å være tilfeldig satt uten rotfeste i
regler eller forskrifter. Derfor foreslår en nå å ta ut denne setningen i forslaget til vedtak som
fremmes i denne saken.
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