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Sakshandsamar: Jens Øyrehagen, Sogndal kommune Arkiv: MTR 72/11
Arkivsaksnr.: 16 / 1644

Handsaming etter jordlova - frådeling av nausttomt - gbnr. 72/11

Rådmannen si tilråding:

Tilråding:
1. Plan og forvaltningsstyret gjev Steinulf Skjerdal /Sigbjørn Skjerdal løyve til frådeling av

inntil 100 m2 til nausttomt, frå eigedommen Skarhaug, gbnr. 72/11.
2. Det må også gjevast løyve til frådeling etter plan - og bygningslova.
3. Vedtaket er gjort med heimel i § 12 i jordlova.

Vedlegg:
1. Søknad med vedlegg dagsett 18.10.2015.
2. Uttale frå Fylkesmannen, landbruksavdelinga, dagsett 03.12.2015.

Saksutgreiing:

Bakgrunn:
Steinulf Skjerdal søk te om frådeling av nausttomt frå eigedommen Skarhaug, gbnr. 72/11
mfl. Dette vart gjort i forkant av eigaskifte på eigedommen, men saka har vorte liggjande
utan å vorte handsama og eigarskifte er no gjennomført.

Den omsøkte parsellen er 100 m2 og plassert på uproduktivt areal inntil fjellfoten i
nabogrensa i søraust på eigedommen.
Eigedommen gbnr. 72/11 er ein landbrukseigedom på 96 da, av dette er 34 da dyrka jord
og 39 da produktiv skog.
Søknaden er sendt Fylkesmannen ti l uttale. Fylkesmannen si landbruksavdeling har ikkje
merknader til at det vert dispensert ifrå kommuneplan sin arealdel.
Grunna habiltetsvurdering, jf at Steinulf Skjerdal til vanleg er ansvarleg sakshandsamar
for desse sakene i Luster , har vi bedd rådmann i Sogndal om å gjere vurderingane i saka.

Lovgrunnlaget:
§ 12 i jordlova om deling av landbrukseigedom.

Vurdering:



I Jordlova heiter det at ved avgjerd om samtykke til deling skal gjevast, skal det leggjast
vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I
vurderinga inngår mellom anna omsyn til vern av arealressursane, om delinga fører til
driftsmessig gode løysingar og om delinga kan føra til drifts - og miljømessige ulemper for
landbruket.
I dette høve meiner vi at delinga ikkje fører til at verdifulle arealressursar vert
omdisponerte.
Delinga har ikkje konsekvensar for framtidig drift, den fører heller ikkje til drifts - og
miljømessige ulemper for landbruket i området. I denne vurderinga ligg det og rett til bruk
av jordbruksveg som gangveg som tilkomst til den omsøkte nausttomta.
På bakgrunn av dette meiner vi det i dette høve kan gjevast løyve til frådeling av
nausttomt frå eigedommen gbnr. 72/1 1 , slik det er søkt om.

Dato: 2 7 . 01 . 201 6

Jarle Skartun Jens Øyrehagen.
rådmann - sakshandsamar.
_____________________________________________________ _______________

Særutskrift skal sendast:
m/kopi til:


