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Gnr 53 Bnr 1 Brekke Nordre i As kommune  -  søknad om deling

Bygghuset AS v/Steinar Kvistad har på vegne av hjemmelshaver av Brekke Nordre
gnr.53 bnr.1, Solveig Slotsvik Brekke, søkt As kommune om deling av hennes
landbrukseiendom. Bygningssjefen i As kommune har i mail av 17.03.14 oversendt
søknaden til landbrukskontoret i Follo for behandling etter jordloven.

Det søkes om å dele Brekke Nordre i 2 parseller. Den ene parsellen bestående av
tunet med et tomteareal på ca. 3,65 dekar, hvorav ca. 1,4 dekar dyrka mark, er tenkt
beholdt av Solveig Slotsvik Brekke. Restarealet på ca. 46 dekar, hvorav ca. 37 dekar
dyrkamark, er tenk solgt til som tilleggsareal til Sandsgård Gartneri gnr.53 bnr.4 og
gnr.53 bnr.58 for fortsatt landbruksdrift. Søknaden fra Kvistad begrunnes med at del
av Sandsgård Gartneri sitt veksthusareal er av eldre dato og kondemnerbart. Dette
sammen med at den nordvestlige delen av gartneriet er omdisponert til boligformål,
ses landbruksarealene på Nordre Brekke som godt alternativt driftsareal for
gartneriet.

Den dyrka jorda på Brekke Nordre leies i dag bort til korndrift. Sandsgård Gartneri
drives som et aktivt gartneri med produksjon av sommerblomster og
utplantingsplanter. Det har også vært noe frilandsdyrking av roser. Veksthusarealet i
dag er ca. 4,5 dekar. Det dyrka arealet på Sandsgård Gartneri leies bort til
korndyrking.

Landbrukssjefens vurdering etter jordloven
Sandsgård Gartneri har tidligere, i 2003, ervervet et tilleggsareal på ca. 19 dekar fra
Brekke Nordre etter godkjennelse av Akershus fylkeslandbruksstyre. Arealet fikk
matrikkelnummer gnr.53 bnr.58. Den foreliggende søknad innebærer at driftsenheten
til Sandsgård Gartneri erverver det resterende jord og skogareal tilhørende
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eiendommen Brekke Nordre. Dette innebærer et styrket arealgrunnlag til ett bruk
samtidig som at Brekke Nordre opphorer som landbrukseiendom.

Etter jordlovens §12 kan det gis samtykke til deling når delingen legger til rette for en
tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. Det skal legges vekt på hensynet til vern
av arealressursene, om delingen fører til en driftsmessig god løsning, og om delingen
fører til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.

Jordloven legger opp til at det skal være mulig adele fra areal som tilleggsjord for å
få større enheter dersom forholdene ligger til rette for det. Loven er således et
redskap for en rasjonalisering av landbruket og en utvikling mot større eiendommer.

Den omsøkte fradeling vil medføre at eiendommen Brekke Nordre vil opphører å
eksistere som selvstendig landbrukseiendom. Restarealet i tunet blir å betrakte som
boligeiendom. Driftsenheten Sandsgård Gartneri vil på sin side få styrket sitt
arealgrunnlag. Omsøkt deling kan derfor sies avere i tråd med ønske om
rasjonalisering av landbruket og en utvikling mot større eiendommer. I dette tilfellet
ligger dessuten omsøkt areal fysisk inntil driftsenheten areal skal legges til slik at det
oppnås en driftsmessig god løsning. Delingen vil heller ikke føre til drifts- eller
miljømessige ulemper for landbruket i området, da det fortsatt vil være alminnelig
landbruksdrift på arealene. Omsøkt deling av Nordre Brekkes anses derfor å være i
tråd med jordloven. Landbrukssjefen har på denne bakgrunn ikke innvending til
omsøkte deling i forhold til jordloven.

Landbrukssjefen er kjent med at As kommune har mottatt en naboprotest i
forbindelse med delingssøknaden. Naboprotesten anses ikke som relevant i forhold
til jordlovsbehandlingen. Arealene skal fortsatt nyttes til landbruk og
jordlovsbehandlingen tar kun stilling til om overføring av de omsøkte arealer til
nabobruket vil opprettholde en tjenlig bruksstruktur i landbruket.

LANDBRUKSSJEFENS VEDTAK
Landbrukssjefen samtykker i deling etter jordloven av eiendommen Brekke
Nordre gnr.53 bnr.1 for fradeling av tunet som omsøkt.
Det forutsettes at resteiendommen bestående av jord og skog selges som
tilleggsareal til nabobruket Sandsgård Gartneri gnr.53 bnr.4 og gnr.53 bnr.58.

Det forutsettes at grensene fastsettes i samråd med landbrukskontoret.

Landbrukssjefen har behandlet soknaden etter jordloven etter fullmakt fra
rådmannen i As kommune. I tillegg må kommunens godkjennelse etter plan- og
bygningsloven foreligge før tiltaket gjennomføres.
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Vedtaket kan paklages. Klagen sendes skriftlig til Landbrukskontoret i Follo. Fristen
for klagen er tre uker fra den dag meldingen om vedtaket er mottatt

Med hilsen

h«de Suk
Lars Martin Jusleth
Landbrukssjef

Stein Sæter
Rådgiver

Kopi:
As kommune, bygg- og geodataavdelingen, postboks 195, 1431 As
Bygghuset AS, Trollåsveien 4, 1414 Trollåsen
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