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Saksframlegg 
 

Iveland kommune 
  
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 Tjenesteutvalg  
 
Søknad om oppretting av grunneiendom, gnr 31, bnr 1. Klagebehandling  
 
  
Rådmannens innstilling: 
Tjenesteutvalget opprettholder sitt vedtak av 15.03.2017. Vedtaket begrunnes med at det ikke 
er kommet nye relevante opplysninger i saken, som oversendes fylkesmannen i Aust- og Vest 
Agder for endelig avgjørelse. 
 

SAKSUTREDNING 
 
Sammendrag/ konklusjon  
Det foreslås å holde fast på vedtaket av 15.03.2017, sak 14/17. Saken oversendes i så fall 
fylkesmannen for endelig avgjørelse.  
 
Bakgrunn for saken  
Valborg Sand søkte om å dele fra ca 1000 daa fra av eiendommen 31/1 som er på totalt 2033 daa. 
Formålet var salg til Kristin og Preben B. Berge for økologisk landbruksproduksjon.  
Tjenesteutvalget fattet følgende vedtak:  
Tjenesteutvalget gir ikke Valborg Sand tillatelse til å fradele ca 1000 daa fra sin eiendom gnr 31 
bnr 1. Vedtaket er begrunnet med hensynet til vern av arealressursene jfr. jordloven § 12.  
Valborg Sand klager på vedtaket i brev datert 24. april 2017. Hun skriver at brev om vedtaket ble 
mottatt 3. april og at klagen således er rettidig.  
 
Formelt grunnlag  
Jordlova § 12.  
Forvaltningslova kap. VI. 
Naturmangfoldsloven § 7-12. 
 
Om delingstillatelse blir gitt etter jordloven, må saken også behandles etter plan – og 
Bygningsloven. Dette er ikke gjort i første omgang av hensyn til kostnader dette medfører for 
søker. 
 
Vurderinger og konsekvenser  
Klager hevder det er gitt direkte feil opplysninger i saksutredningen ang. bonitetsfordeling.  
Dette er i all hovedsak en riktig påpekning. I saksfremstillingen skrev saksbehandler at «Teigen 
som søkes fradelt er på ca 1000 daa hvorav 700-800 daa produktiv skog på høy og middels 
bonitet. Resten er stort sett myr.» 
Som søker påpeker, består området av ca 300 daa produktiv skog av middels og lav bonitet, og ca 
700 daa uproduktiv skog ifg kartene til skog og landskap. Man antar at man har feiltolket fargen 
for uproduktiv skog med skog av middels bonitet under sakbehandlingen. Dette er beklagelig, 
men det påvirker prinsippet i liten grad, da uproduktiv skog representerer viktige arealressurser i 



form av jaktterreng og beitegrunnlag. Fradeling av 1000 daa av en landbrukseiendom på totalt 
2033 daa er etter saksbehandlers mening en så klar svekkelse av ressursgrunnlaget, at man ikke 
så nødvendigheten av å gå dypere inn i bonitets og hogstklassefordelingen. Det er likevel uheldig 
at det fremkommer feilopplysninger av denne typen i saksfremstillingen. 
 
Det hevdes å være feil at 31/1 er et bærekraftig bruk i dag. Det hevdes også å være feil at 
bosettingsplanene ikke er konkrete. Hun ber om at kommunen vurderer omgjøring av sitt vedtak.  
Vedtaket er et enkeltvedtak og reglene i forvaltningsloven kap. VI gjelder for klagen. Klagen skal 
først vurderes av organet som fattet vedtaket, Tjenesteutvalget. Tjenesteutvalget kan endre 
vedtaket, i så fall vil det løpe ny klagefrist. Eller vedtaket kan opprettholdes, da sendes saken til 
fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
  
Administrasjonen kan ikke se at de anførte innvendinger rokker ved hovedargumentet for 
avslaget, at man deler et bruk i to. Delingsbestemmelsen i jordloven omfatter alle bruk som er 
eller kan nyttast til landbruksproduksjon, bestemmelsen er ikke knyttet opp til antall årsverk. 
 
Når det gjelder bosetningshensyn, viser man til saksutredningen ved første gangs behandling. 
Man erkjenner ellers at planene om å bosette seg på eiendommen, om delingstillatelse blir gitt, er 
reelle. 
 
Vedlegg:    
1 Klage på vedtak i sak søknad om oppretting av grunneiendom Gnr. 31 bnr. 1 

 

Andre dokumenter i saken: 
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