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Søknad om fradeling av boligtomt, eiendommen gnr. 30 bnr. 28. 

Henvisning til lovverk: Jordlovens §§ 1, 9 og 12 
                                      Plan- og bygningslovens kap. 19 
 

Rådmannens innstilling 
 
I medhold av Jordlovens § 12 tillates fradeling av areal på ca. 1 daa til ei boligtomt på 
eiendommen gnr. 30 bnr. 28. Tillatelsen begrunnes med at fradelingen er forsvarlig ut i fra 
eiendommen ressursgrunnlag. Videre begrunnes vedtaket med formålet med fradelingen er 
bosetting.  
 
Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 1 daa dyrka mark til boligformål jfr. § 9 i 
Jordloven. Tillatelse til omdisponering begrunnes med at formålet med delingen er bosetting, og 
at omsøkte areal består av sandholdig, tørkeutsatt jord dvs. jordbruksareal av dårlig kvalitet som 
forøvrig ikke har vært høstet på flere år. 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens kap. 19 gis det også dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for omsøkte fradeling. Dispensasjonsvedtaket begrunnes med at etter en samlet 
vurdering er fordelene med en dispensasjon klart større enn eventuell ulemper. I Kåfjord 
kommune anser en boligbygging for å være samfunnsinteresse av stor viktighet. I dette tilfelle 
bør landbruksinteressene vike i og med at det også dreier seg om jordbruksareal av dårlig 
kvalitet. 
 

Saksopplysninger 
 
Det søkes om fradeling av ei boligtomt på eiendommen gnr. 30 bnr. 28. Omsøkte areal utgjør ca 
1 dekar og ligger i Øvermyra, Manndalen. Boligtomta vil ligge i tilknytning til 2 eksisterende 
boliger. Erverver av tomta er sønn til eier av eiendommen.  
 
 
 
 
 
PARTER:  



Eier: Nils Petter Blomstereng 
Erverver:  

  
EIENDOM:  
Gnr/bnr: 30/28 Ideell 

andel: 
1/1 Eiendomsnavn: Blomstereng 

 
 
Formål: Boligtomt 
  
*      
Fulldyrka 
jord: 

 
 40,6 daa 

    

Overflate 
dyrka jord: 

 
   0,0 daa 
 

    

Innmarksbeite:    8,9 daa     
Produktiv 
skog: 

  
 74,1 daa 

    

Annet 
markslag: 

 
 71,0 daa 

    

Totalt: 194,6 daa     
 

*Arealopplysninger iflg. Gårdskart, NIBIO 
 
Eiendommen gnr 30 bnr. 28 utgjør 194,6 daa og består av parseller i Øvermyra og ved Dalheim 
i Manndalen. Omsøkte areal ligger i Øvermyra.  
Søknaden vil i helhet berøre fulldyrka jord ihht. Gårdskart, NIBIO. Omsøkte fradeling vil kreve 
at det gis dispensasjon fra § 9 i Jordloven, bruk av dyrka og dyrkbar jord.  
 
 
Eiendommen gnr. 30 bnr. 28 er en hovedeiendom som i Landbruksregisteret er tilknyttet flere 
grunneiendommer. Eiendommene har totalt følgende ressurser: 
 
 

 
 
 
Det drives kjøttproduksjon med sau på eiendommen gnr. 30 bnr. 28. 
 
Naboer er varslet og det foreligger ingen protester mot tiltaket.  
  
I forhold til kommuneplanens arealdel ligger omsøkte tomt innenfor et LNFR-område. 
Søknaden krever derfor dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr. kap. 19 i Plan- og 
bygningsloven. 
 



Søknaden har vært ute til høring blant berørte sektormyndigheter. 
 
 
Troms Fylkeskommune, Kulturetaten har i brev av 27.05.19 gitt følgende uttalelse: 
 
Vi viser til henvendelse av 15.5.2019. Fylkeskommunens kulturminneforvaltning har ingen 
merknader til saken. For opplysninger om samiske kulturminner viser vi til Sametinget. 
 
Sametinget har i brev av 21.05.19 gitt følgende uttalelse: 
 
Vi viser til deres brev av 15.05.2019.  
 
Sametinget har ingen kulturminnefaglige merknader til søknaden. Vi kjenner ikke til at det er registrert 
automatisk fredete samiske kulturminner på den aktuelle tomten.  
 
Skulle det likevel komme frem funn eller gjenstander som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet 
stanses. Melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kml.) § 8 andre ledd. Vi forutsetter at dette pålegget formidles til de som skal utføre 
arbeidet.  
 
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 
Troms fylkeskommune.  
 
Statens vegvesen, Region Nord har i brev av 03.06.19 gitt følgende uttalelse: 
 
Viser til skriv, datert 15.05.2019. 
 
Saksopplysninger 
Det søkes om fradeling av tomt til boligformål i Manndalen i Kåfjord kommune. Omsøkt 
tomt ligger i tilknytning til eksisterende boliger, og har mulighet for utvidet bruk av 
eksisterende avkjørsel fra fv. 331. 
 
Vår uttalelse 
Statens vegvesen har ingen merknader til fradelingen. Hvis Kåfjord kommune etter 
høringsrunde kommer frem til at det kan gis dispensasjon fra LNFR- formålet i 
kommuneplanens arealdel for fradeling, og vedtak fattes jf. Plan- og bygningslovens § 19-2, 
må søker sende oss avkjørselssøknad om utvidet bruk fra fylkesveg 331 for omsøkt tiltak. 
Avkjørselssøknad fylles ut på eget skjema på www.vegvesen.no under fanen Trafikk – 
Søknad om avkjørsel. Søker kan forvente seg positivt svar på søknaden. Søknaden må 
merkes med saksnummer 19/111030. 
 
Søknaden behandles etter Plan- og bygningsloven og §§ 1 og 12 i Jordloven som har følgende 
ordlyd: 
 
 
§ 1.Føremål 
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. 
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. 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
                    

Vurdering 
 
Jordlovens § 12 krever en godkjenning for å kunne å dele eiendommer som er nyttet eller som 
kan nyttes til jord- og skogbruk. Jordloven ble endret i 2013. Hensikten med endringen var å 
flytte oppmerksomheten bort fra forbud. Det skal være enklere å dele eiendommer dersom 
søknaden gjelder fradeling til tilleggsjord eller bosetting. Ved fradeling av tilleggsjord kan det 
generelt legges vekt på at jord som ellers leies bort skal overføres til eie for en aktiv 
næringsutøver. Ved avgjørelsen skal det blant annet ta hensyn til om delingen medfører en 
tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket.   
 
Formålet med søknaden er å skaffe til veie ei boligtomt på eiendommen gnr. 30 bnr. 28. 
Erverver av tomta er søkers sønn som på sikt trolig vil overta gårdsdrifta på eiendommen. Det er 
derfor viktig at tomta er lokalisert i rimelig avstand fra driftssenteret på eiendommen.  



 
Omsøkte fradeling berører i sin helhet fulldyrka jord iflg. Gårdskart, (skogoglandskap). Dyrka 
og dyrkbar jord skal ha et sterkt vern jfr. § 9 i Jordloven. Det er imidlertid ikke noe absolutt 
forbud mot omdisponering. Dette framgår av Jordlovens § 9 annet ledd som lyder : 
“Departementet kan i særleg høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av 
tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika.” Kommunene har fått departementets myndighet 
til å avgjøre søknader om omdisponering, og kan bare gi samtykke når “særlege høve” 
foreligger. 
Som særlege høve inngår bl.a. “det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi”.  
Samfunnsinteresser som taler for at det gis samtykke til omdisponering, kan f. eks. være 
offentlige eller private formål som tilgodeser allmennheten og formål som tar sikte på økt 
sysselsetting og næringsutvikling på bygdene. Inn under begrepet “samfunnsgagnet” går også 
hensynet til bosettingen. Det kan legges vekt på om omdisponeringen vil bidra til å opprettholde 
eller styrke bosettingen i området eiendommen ligger.  
 
Erfaringsmessig anbefaler Fylkesmannen i Troms og Finnmark at slike søknader avslås av 
hensyn til jordvernet. Kommunen har vært i dialog med Fylkesmannen og redegjort for våre 
vurderinger av søknaden. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har etter dette ikke gitt noen 
høringsuttalelse i saken.  
Landbruk er en viktig næring i Kåfjord og kommunen er opptatt av å verne om dyrka jord. Men 
i en liten kommune som Kåfjord er det også viktig å tilrettelegge for boligbygging. I dette 
tilfelle er det en ung person som ønsker å etablere seg i Manndalen. Erverver av boligtomta vil 
trolig også på sikt overta jordbruksdrifta på eiendommen.  
Det er utfordrende å finne egnede boligtomter i Manndalen særskilt grunnet fare for snø- og 
steinskred. I denne saken var i utgangspunktet en annen tomt vurdert, men pga. potensiell 
skredfare ble dette alternativet skrinlagt. Omsøkte boligtomt vil ligge i et velegnet område for 
bebyggelse. Området er flatt og ligger utenfor skredfare. Det går kommunal vannledning ikke 
langt fra omsøkte areal. Arealet har ikke vært høstet på mange år, men brukt til lagring bl.a. av 
rundballer etc. Dette skyldes at arealet består av sandholdig, tørkeutsatt jord dvs. jordbruksareal 
av mindre viktig karakter.   
Dersom omsøkte areal hadde vært av stor betydning for jordbruket, ville det neppe blitt søkt om 
fradeling her.  Kommunen har forøvrig tidligere gitt dispensasjon fra § 9 i Jordloven av hensyn 
til bosetting. I de fleste tilfellene har dette dreid seg om jordbruksarealer av mindre verdi, som 
ikke drives, men som er karakterisert som fulldyrka jord. I denne saken er det gode grunner for å 
gi dispensasjon fra § 9 i Jordloven. 
 
Søknaden berører et LNFR-område og krever dispensasjon fra bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel. Ihht. Plan- og bygningslovens § 19-2 skal det ikke gis dispensasjon 
dersom hensyn bak bestemmelsene i Pbl eller hensynene i Pbl`s formålsparagraf blir vesentlig 
tilsidesatt. Videre skal det legges vekt på konsekvensene for helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet. 
Pbl`s § 1-1 fastslår at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige generasjoner.  
I aktuelle sak gjelder fradeling av areal til boligformål noe som er høyt prioritert av kommunen. 
Det er derfor god grunn for å innvilge dispensasjon. 
 
Søknaden også vurdert i forhold til §§ 8-12 i Naturmangfoldloven. Områdene er sjekket ut mot 
aktuelle databaser. Søknaden berører ikke arealer med spesielle naturtyper eller truede arter.  
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