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Luster kommune, gbnr. 76/24, frådeling av hyttetomt, dispensasjon 
 
Vi viser til kommunen si oversending dagsett 24.10.2016. 
 
Uttale frå landbruksavdelinga 
Den aktuelle hyttetomta består delvis av overflatedyrka jord, og ligg inne i eit samanhengande 
område med fulldyrka og overflatedyrka jordbruksareal fordelt på fleire teigar.  
 
Plassering av ein frådelt fritidseigedom midt inne i eit aktivt jordbruksområde, og med grense til 
fulldyrka jord og innmarksbeite,  kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i 
området. Dette kan auke faren for arealbrukskonfliktar med krav om driftsrestriksjonar. Vi minner 
om at ein frådelt fritidseigdom også er fritt omsetjeleg til andre og nye eigarar.  
 
Hytttebygging på produktivt jordbruksareal er også i strid med jordvernstrategi for Sogn og Fjordane, 
der det står at hytter skal styrast til udyrka areal, og utan å kome i konflikt med beiteinteresser og 
kulturlandskap. Sjølv om jordbruksareala ikkje er av dei mest lettdrivne, meiner vi den aktuelle 
tomteplasseringa vil føre til uheldig fragmentering av eit samanhengande jordbruksområde.  
 
Primært bør areal til fritidsføremål vurderast og avklarast i ein overordna planprosess, og ikkje ved 
meir eller mindre tilfeldige dispensasjonar, i strid med kommuneplanen.  Her merkar vi oss 
opplysningane om at det i kommuneplanen er sett av areal til hyttebygging  om lag 200 meter 
nordvest for den omsøkte tomta.  Dette talar i mot å gje dispensasjon, og i staden styre 
fritidsbusetnaden til område som er tiltenkt dette føremålet.  
 
Vi rår i frå at det vert dispensert frå kommuneplanen sin arealdel slik det er søkt om her.  
 
 
Vi ber om å få tilsendt kopi av kommunen sitt vedtak i saka når det ligg føre.  
 
 
 
Med helsing 
 

 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift. 
 

Bjørn Harald Haugsvær Oddgeir Aardal 
ass. landbruksdirektør  seniorrådgjevar 
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