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Luster kommune – gnr 134/bnr 5 – Veitastrond. Avslag på søknad om 
dispensasjon forfradeling av hyttetomt 

Vi viser til din klage av 09.03.2021, samt til Luster kommunes oversendelse av klagesaken den 
15.04.2021, sak 20/448. 
 
Vedtak 
Statsforvalteren stadfester Luster kommunes vedtak av 11.02.2021, sak 20/448, om avslag på 
søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven for fradeling av hyttetomt. 
 
Sakens bakgrunn 
Luster kommune avslo den 11.02.2021 søknad om fradeling av fritidseiendom på 500 m2 fra 
eiendom på stølsområdet Elda, for å selge til nær familie. Fradelingen er avhengig av dispensasjon 
fra landbruksformålet (LNFR-formålet) i kommuneplanens arealdel, jf. plan- og bygningsloven (pbl.)  
§ 19-2. Kommunen ga avslag på dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanen. Tiltaket ble også 
avslått etter jordloven § 12 med hensyn til deling og omdisponering av landbruksjord. 
 
Vedtaket ble påklaget 09.03.2021. Du påpeker i hovedsak at arealet verken benyttes til eller er egnet 
for landbruksformål. Du mener det må være fornuftig å bruke slike landbruksmessig uegnede 
arealer til fritidsboliger da Veitastrond i dag ikke har tilrettelagte områder for dette. Vi viser ellers til 
klagen i sin helhet. 
 
Plan- og forvaltningsutvalget behandlet klagen i møtet den 08.04.2021, sak 19/21. Kommunen 
fastholdt enstemmig vedtaket etter plan- og bygningsloven og jordloven.  
 
Saken ble deretter sendt til Statsforvalteren i Vestland for klagebehandling.  
 
Regelverk 
Statsforvalterens myndighet 
Forvaltningsloven (fvl.) gjelder for Statsforvalterens behandling av klagesaken, jf. pbl. § 1-9 første 
avsnitt. Statsforvalteren er delegert myndighet til å avgjøre klagesaker etter plan- og bygningsloven, 
jf. § 1-9 femte avsnitt og rundskriv T-2/09 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
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Under klagebehandlingen kan vi prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til eventuelle nye 
omstendigheter, jf. fvl. § 34. Som klageinstans har vi kompetanse til å treffe nytt vedtak i saken, 
stadfeste kommunens vedtak eller oppheve det og sende saken tilbake til kommunen til helt eller 
delvis ny behandling, jf. fvl. § 34. Ved vurderingen av omstendigheter underlagt det frie skjønn, skal 
Statsforvalteren legge stor vekt på det kommunale selvstyret, jf. fvl. § 34. 
 
Plansituasjon 
Området er ikke regulert. I kommuneplanens arealdel (2019) er området avsatt til landbruksformål 
(LNFR-formål). Arealet er i NIBIO sin base registrert som overflatedyrket areal. 
 
Plan- og bygningsloven – dispensasjon 
Ifølge § 19-2 kan kommunen ikke gi dispensasjon «dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt», jf. andre 
avsnitt første setning. Videre stilles det krav om at «fordelene ved å gi dispensasjon [må] være klart 
større enn ulempene», jf. andre avsnitt andre setning. Begge disse vilkårene må være oppfylte. 
 
Statsforvalteren sin vurdering 
Klagefrist 
Avslaget ble sendt ut den 12.02.2021 og klagefristen gikk ut 03.03.2021. Klagen ble mottatt på epost 
den 09.03.2021. 
 
Ifølge fvl. § 30 er en klage fremsatt i tide dersom den før klagefristen er utløpt er «avgitt til tilbyder av 
posttjenester». Når en klage sendes inn elektronisk regnes den kun som rettidig dersom den er 
«kommet fram til den elektroniske adressen som forvaltningsorganet har oppgitt for mottak av 
elektroniske klager innen klagefristens utløp, jf. eForvaltningsforskriften § 11 femte avsnitt.  
 
Luster kommune har etter en konkret vurdering kommet til at klagen skal tas opp til 
realitetsvurdering og har særlig lagt vekt på at du forsøkte å sende inn klagen innen fristen den 
02.03.2021, men at den ikke kom frem til kommunen sitt postmottak grunnet en teknisk feil. 
Kommunen har også vist til at fristreglene må sees i sammenheng med reglene om fristoppreisning i 
fvl. § 31, som forventes praktisert liberalt, for eksempel der en klage sendes på epost direkte til en 
tjenesteperson og ikke til kommunens postmottak. 
 
Vi tiltrer kommunens vurdering og konklusjon om at klagens skal tas til realitetsvurdering, og har 
ingen ytterligere kommentarer til dette. 
 
Dispensasjon – landbruksformål (LNFR-formål) 
Saken gjelder fradeling av en fritidseiendom på 500m2 fra et område avsatt til landbruksformål 
(LNFR) i kommuneplanens arealdel. Fradeling til fritidsformål kommer ikke inn under dette formålet 
og krever derfor dispensasjon fra kommuneplanen. 
 
Det første som må vurderes er om «hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt», jf. § 19-2 andre avsnitt første 
setning. 
 
Hensynet bak kommuneplanens regler om landbruksformål er å sørge for at landbruksareal ikke 
nedbygges eller benyttes til andre formål i strid med landbruk-, natur- og friluftsformål eller 
reindrift. I plan- og bygningslovens forarbeider står det følgende om LNFR-formålet: 
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«Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR-områder) omfatter og skal brukes for 
områder som skal nyttes eller sikres til landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og 
reindrift, og/eller som skal bli liggende som naturområder og naturområder med spesiell 
betydning for friluftslivet. Dette er arealer som i det vesentlige skal være ubebygget, eller bare 
bebygget i tilknytning til landbruk og reindrift.»1 

 
Videre fremgår det av lovens formålsbestemmelse at «planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, 
forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter [, og] det skal legges vekt 
på langsiktige løsninger, (…) hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av 
omgivelsene», jf. § 1-1 fjerde og femte avsnitt. 
 
Dispensasjon fra planbestemmelser skal ifølge forarbeidene ikke være kurant da planene er vedtatt i 
kommunens høyeste organ etter en prosess der hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning 
skal være ivaretatt, og er sentrale som informasjons- og styringsverktøy2. Videre har 
Miljøverndepartementet i brev av 26.10.2009 uttalt at fylkesmennene (nå statsforvalterne) skal være 
«svært tilbakeholdne med å omgjøre kommunens avslag på søknad om dispensasjon». 
 
Videre fremgår det av § 19-2 fjerde avsnitt andre setning at kommunen ikke bør dispensere fra 
planer «når en direkte berørt statlig (…) myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden». I vår sak har Statsforvalteren i Vestland (tidligere Fylkesmannen) avgitt 
uttalelse den 07.09.2020. Statsforvalteren frarådet å gi dispensasjon fra landbruksformålet  
(LNFR-formålet) til fradeling for fritidsbolig og uttalte blant annet følgende om de konkrete 
forholdene: 
 

«Vi meiner det er uheldig å tillate hyttebygging i eit støls- og beiteområde, der omsynet til 
kulturlandskapet og eldre bygningsmiljø bør vektleggjast. Her vil også etablering av tomt og 
tilkomstveg føre til omdisponering og nedbygging av produktivt jordbruksareal, i strid med 
innskjerpa mål for jordvernet. Vi viser til gjeldande jordvernstrategi for fylket, der det står at 
hyttebygging skal styrast til udyrka areal og utan å kome i konflikt med beiteinteresser og 
kulturlandskap. Det går elles fram av kommunen si saksutgreiing at det aktuelle området er 
kategorisert som friluftsområde verdi B, som eit viktig friluftsområde. 
 
Areal til fritidsføremål bør primært løysast i byggjeområde sett av til føremålet i kommuneplanen.» 

 
Du påpeker at området i dag ikke benyttes til landbruksformål og at det heller ikke er egnet til dette. 
Fradeling og oppføring av fritidsbolig vil derfor ikke føre til noen drifts- og miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Videre viser du til at Veitastrond i dag ikke har tilrettelagte områder for 
fritidsboliger og at det i praksis ikke er areal tilgjengelig for hyttebygging der. Du mener at det derfor 
må være fornuftig å bruke slike landbruksmessig uegnede arealer for fritidsboliger. På denne måten 
vil man tilrettelegge for at utflyttede veitastrendinger kan beholde en tilknytning til bygda, og siden 
de har en særlig tilhørighet til bruket de vokste opp på er det etter din mening mest naturlig å 
etablere en fritidseiendom i forbindelse med dette. Du presiserer at arealet ikke er overflatedyrket 
og dårlig egnet som beiteareal, og at en dispensasjon vil ivareta produksjonsarealer på brukene.  
 
Luster kommune viser til at området er en del av et beite- og stølsområde og mener derfor at det er 
viktig å styre arealbruken gjennom kommunalt planverk slik at det avsettes byggeområder i 
kommuneplanen og ikke gis enkeltdispensasjoner. Videre påpeker kommunen at en fradeling vil 

 
1 Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s.215. 
2 Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s.242. 
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føre til at det opprettes en fritt omsettelig tomt i et aktivt jordbruksområde og eiendommen vil da 
kunne eies av hvem som helst uten tilknytning til området. Kommunen har i tillegg lagt særlig vekt 
på hensynet til jordvern, samt at Statsforvalteren har frarådet en dispensasjon for fradeling, jf.  
§ 19-2 tredje og fjerde avsnitt. På denne bakgrunnen har kommunen kommet til at en dispensasjon 
vil vesentlig tilsidesette hensynene bak landbruksformålet. 
 
Vi er enig med kommunen og tiltrer i hovedsak deres vurdering og konklusjon. Vi vil i tillegg påpeke 
at tiltaket også krever at det anlegges en tilkomstvei i utkanten av jordbruksarealet, som vil føre til 
ytterligere nedbygging av produktivt jordbruksareal. Selv om dere planlegger å benytte den fradelte 
tomten til familie, så vil en fradelt tomt kunne omsettes fritt og uavhengig av det tilhørende bruket. 
Dette er etter vår mening svært uheldig og fradeling av tomter gjennom enkeltdispensasjoner vil 
kunne føre til en ugunstig oppdeling av landbruksarealer i strid med landbruksformålet. Ønsket om 
fradeling bør derfor heller tas opp i plansammenheng når kommunedelplanens arealdel rulleres. 
Statsforvalteren finner derfor, i likhet med kommunen, at en dispensasjon for fradeling vesentlig 
tilsidesetter hensynene bak landbruksformålet. 
 
Et av de nødvendige vilkårene for å dispensere er ikke oppfylt. Det er derfor ikke nødvendig for 
Statsforvalteren å ta stilling til om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Vi 
kan likevel, i likhet med kommunen, ikke se at det i denne saken er klart større fordeler enn 
ulemper. Det er i hovedsak kun anført private fordeler med dispensasjonen, noe som normalt ikke 
anses avgjørende i en dispensasjonsvurdering. mens det derimot er klare samfunnsmessige 
ulemper ved en innvilgelse av en dispensasjon fra landbruksformålet. 
 
Vilkårene for å dispensere fra landbruksformålet (LNFR-formålet) for fradeling av hyttetomt er etter 
dette ikke oppfylt, jf. § 19-2 og dispensasjon avslås.  
 
Jordloven § 12 
Kommunen har også avslått søknaden med hjemmel i jordloven § 12, jf. vedtak av 11.02.2021. 
Bestemmelsen slår fast at en landbrukseiendom ikke kan deles uten samtykke fra departementet. 
Denne myndigheten er delegert til kommunen.  
 
Et tiltak som skal behandles både etter plan- og bygningsloven og etter jordloven, krever tillatelse 
etter begge regelverk. Begge vedtakene kan påklages til Statsforvalteren. Vi forstår klagen din slik at 
du klager over begge vedtakene, både etter plan- og bygningsloven og etter jordloven. 
 
Vi har nå behandlet klagen din etter plan- og bygningsloven. Klagen over vedtaket etter jordloven  
§ 12 vil bli behandlet av landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Vestland i en egen sak. En 
eventuell tillatelse etter jordloven vil likevel ikke ha praktisk betydning uten at det i fremtiden gis 
dispensasjon etter plan- og bygningsloven, eller dersom den aktuelle arealplanen endres slik at 
dispensasjon ikke lenger er nødvendig. 
 
Oppsummering 
Statsforvalteren har vurdert din klage og de rettslige og faktiske sider av saken. Klagen har ikke ført 
frem. Kommunens vedtak stadfestes. 
 
Statsforvalterens vedtak er endelig og kan derfor ikke påklages videre, jf. fvl. § 28 tredje avsnitt.  
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Med hilsen 
 
Karen Elin Bakke 
seniorrådgiver 

  
 
Beate Lambach 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Kopi til: 
Luster kommune Postboks 77 6866 Gaupne 

 
 


