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Kommentar til kommunens foreløpige vurdering av delingssak gnr 53 Bnr 1 
 
Vi viser til Follo landbrukskontors svar på søknad om deling av gnr 53 Bnr 1 (9/4-2014, ref. 14/00060-
2) og brev fra Bygg- og geodataavdelingen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (12/5-2014, ref. 
14/00718-12) og øvrige papirer i samme sak. Vi kommer her med kommentarer som kan følge den 
videre saksgangen, men dette er ikke en klage siden endelig vedtak ikke er fattet.  
 
Vedtaket til Landbrukssjefen i Follo synes å være fattet på feil grunnlag: 
 
Det er formulert i vedtaksbrevet at «restarealet skal fortsette å benyttes til samme formål, følgelig 
LNF-A». Dette er også fremhevet av søker Bygghuset AS (på vegne av grunneier av  gnr 53 Bnr 1) som 
skriver at «søknaden gjelder kun eierskifte av landbruksjord som fremdeles skal drives med formål 
landbruk».  Det er imidlertid tydelig at både eier og kjøper har andre intensjoner. Innen fristen 10/5 
for forslag til arealendringer i ny kommuneplanrulleringer har grunneier av gnr 53 Bnr 1 foreslått 
omregulering fra LNF til bolig og barnehage og eier av gnr 53 Bnr 4 foreslår omregulering av sitt areal 
fra LNF til næringsareal. Bygghuset AS kommer også med feilaktig opplysninger når de skriver at 
«landbruksjorda tilhørende Nordre Brekke har i mer enn 10 år vært drevet av Sandsgård gartneri i 
henhold til avtale mellom eierne av disse to nabogårdene». Jordene på dette arealet har i alle disse 
årene vært forpaktet bort og dyrket av andre gårdbrukere i Ås. Det er fint at landrukbruksdrift har 
vært sikret under en slik administrativ avtale mellom Sandsgård og Nordre Brekke, men Sandsgård 
gartneri er ikke en gård med utstyr for ordinær landbruksdrift. Bygghuset vektlegger at tilleggsarealet 
har topografiske forhold som vil egne seg godt for gartneriet, men realiteten er at en stor del av 
dette arealet er bakke hvor det neppe kan plasseres drivhus. Det samlede inntrykket som 
landbruksmyndighetene bør ta i betraktning er at eier og kjøper i overdragelsen har andre langsiktige 
hensikter enn landbruk og gartneridrift på det overførte arealet.  
 
Også den langsiktige konsekvensen bør vurderes i sammenheng med vedtaket i delesaken. På 
mellomlang sikt kan en forvente at areal av fulldyrket mark på Gnr 53 Bnr 1 vil konverteres pga. 
gartneridrift, mens det samlede arealet av korn for Brekke-gårdene minker. Hvis det økonomiske 
grunnlaget for gartneridriften skulle svikte om noen år, så vil det være vanskelig å restaurere 
arealene tilbake til fulldyrket mark. Gartneridrift er et postivt innslag i næringslivet i Ås, men det er 
trolig mulig å etablere nye drivhus innenfor arealer de allerede har, inkudert tillegsareal Gnr 53 Bnr 
58 som ble overtatt i 2003 og som fortsatt står ubenyttet mht. drivhus. Mye tyder på at eierne på 
lang sikt kan tenke seg at landbruksarealene på Gnr 53 Bnr 1 kan brukes til noe helt annet enn LNF, 
inkludert boligbygging. I følge jordloven skal det i søknad om dispensasjon fra delingsforbud i LNF-A 
tas hensyn til vern av arealressursene, om delingen fører til en driftsmessig god løsning, og om 
delingen fører til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Disse hensynene synes 
ikke å være godt i varetatt i det nevnte vedtaket, siden det mest sannsynlig vil føre til mindre samlet 
areal av fulldyrket jord på Brekkegårdene, og på lengre sikt økt sjanse for omreguleringer til andre 
formål. Nye retningslinjer for Jordloven legger opp til en samling i større driftsenheter for å gi bedre 



driftsgrunnlag. Selvom gartneriet får en større eiendom ved delingen, så vil det samlede grunnlaget 
for drift av fulldyrket mark svekkes med et delingsvedtak. 
 
I sammenheng med en slik deling ville det være naturlig at ny eier i søknaden viser hvordan de nye 
arealene skal brukes. I denne sammenheng vil det være avgjørende å vite at: 

- arealer til drivhus og lager ikke tar unødig stor del av fulldyrket mark 
- at kantskog som er verdifull for biomangfold langs sørgrensen av arealet ikke skades 
- at nye drivhus plasseres slik at de ikke blir til sjenanse for nærliggende bebyggelse, hvilket 

var et av argumentene for å omregulere drivhus til boliger i nordvestre hjørne av Sandsgårds 
eiendom. 
 

 
 


	Kommentar til kommunens foreløpige vurdering av delingssak gnr 53 Bnr 1

