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SØKNAD OM FRADELING AV TUN OG SAMMENFØYNING AV
TILLEGGSJORD TIL LANDBRUKSEIENDOM

Visøker på vegne av Solveig Brekke med dette om fradelinga av tun og sammenføyning av
tilleggsjord iht. jordlova § 12 og plan-og bygningsloven/delingslova.

Forklaring til vedlagte tomtedelingsplan
Areal merket gult (parsell A) er del av eiendom gnr/bnr 53/1 som søkes fradelt som
gjenværende tun, og areal merket gult (parsell B) søkes fradelt og sammenføyd som
tilleggsjordtil gnr/bnr53/58.

Dagens situasjon
Eiendommen Nordre Brekke er i dag en landbrukseiendom regulert til LNF i gjeldende
kommuneplan. Eiendommen er i dag på ca. 50 da med et tun med et bolighus og etuthus.
Det har de siste årene vært drevet ekstensiv landbruksdrift på eiendommen.

Mål med deling:
Målet med delingen er å fradele tunet ved Nordre Brekke og å tillegge eiendommens
resterende landbruksareal til Sandsgård Gartneri for fortsatt landbruksdrift. Det dreier seg
derfor i hovedsak om fradeling fra landbruk til landbruk.

Begrunnelse:
En betydelig del av Sandsgård Gartneri sitt veksthusareal er av eldre dato og kondemnerbart.
Arealet ligger inneklemt i boligområdet til sjenanse for omkringliggende bebyggelse. Ås
kommune vedtok derfor høsten 2013 å omdisponere den nordvestlige delen av arealet fra
landbruk til bolig. Deler av landbruksarealet på Nordre Brekke vil på grunn av gode
topografiske forhold egne seg godt som alternativt driftsareal for gartneriet.
Gartneribransjen krever i dag stadig større aktører for å kunne være konkurransedyktig.

Det ble fom 31.07.13 innført endringer i jordlova som gjør det enklere å dele fra tilleggsjord.
Kommunen skal ved behandling av søknaden legge vekt på hensynet til vern av
arealresursene, om deling fører til en god driftsmessig løsning og om deling kan føre til drifts-
eller miljømessige ulemper. Vi mener at omsøkte deling tilfredsstiller alle disse krav.
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Sitat:
«Utgangspunktet må være at det skal gis delingssamtykke når fradelingen ikke er i strid
med viktige landbruksmessige hensyn», sa daværende landbruks- og matminister Trygve
Slagsvold Vedum (Sp).

Slik vi tolker gjeldende lovverk er søknaden helt på linje med intensjonene i endringene i
jordloven.

Arrondering
Den delen av eiendommen Brekke Nordre som søkes tillagt Sandsgård har i dag grense mot
eksisterende del av Sandsgårdog eiendommen 53/58.
Dette medfører at arealet vil gå naturlig inn i eiendommen Sandsgård, og gi ”nye” Sandsgård
en fortsatt god arrondering.
Tunet på Brekke Nordre (parsell A) vil med omsøkte tomtedelingsplan få naturlige grenser,
og samtidig beholde sitt preg som et tun med eksiterende uthus og bolig.
Den gjenværende parsell A består i hovedsak ikke av dyrket/dyrkbar jord.

Nabovarsling
Alle nabienedommer og gjenboeretil 53/1 er varslet. Alle naboer ble varsletrekommandert
14.02.14. Dersom det innkommer bemerkninger innen 14 dagers fristen blir disse ettersendt
med tilhørende kommentarer fra oss.

Adkomst
Delingenvilikkegiendredeavkjøringsforholdforgjenværendeparsell(tunet)mht.
kommunalvei.

Søknadomdispensasjon
DetsøkesforordensskyldomdispensasjonfraKommuneplanensarealdelfordelesaken.
Begrunnelseerdensammesomidetovennevnteavsnittet«Begrunnelse».

Søknaden oversendes herved Ås kommune for behandling etter pbl/delingslova, og for videre
oversendelse til landbrukskontoret i Follo for behandling etter jordlova.

Ved spørsmål ta kontakt med undertegnede på telefon 970 43 775.

Med vennlig hilsen
Bygghuset AS

Steinar Kvistad
Daglig leder


