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G/BNR 171/1 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV KÅRBOLIG "SKOGEN", 
ØSTRINGSVEGEN 1087, SVINGVOLL TILTAKSHAVER ODDBJØRN SKOGEN 
 
 
Saken er behandlet som del.sak   516/21. 
 
Vi viser til mottatt fradelingssøknad datert 07.10.2021. 
 
 
Behandling etter plan- og bygningsloven. 
 
Saksopplysninger.  
Delingssøknaden gjelder fradeling av et areal på ca. 1,2 daa fra eiendommen ”Skogen” 
G/BNR 171/1 som er tenkt benyttet til tomt for oppført kårbolig med uthus med tomt og 
adkomstveg. Tomten som søkes fradelt skal nå benyttes som enebolig. 
 
Kårboligen ble godkjent oppført i Br.sak 115/81, og ligger for seg selv ca 70 meter fra 
bebyggelsen på gårdstunet.   
 



Utsnitt av situasjonskart over bebyggelsen på eiendommen «Skogen» g/bnr 171/1:

 
 
 
 
Adkomst.  
Fradelingen endrer ikke adkomsten til kårboligen som søkes fradelt «Skogen» g/bnr 171/1. 
 
Vann/Avløp.  
Kårboligen har i dag vann fra privat brønn, og det er privat avløpsanlegg med 
infiltrasjonsgrøfter. Privat brønn og infiltrasjonsanlegg ligger på eiendommen «Skogen» 
g/bnr 171/1, og er angitt på situasjonskart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utsnitt av vedlagt situasjonskart med opplysninger om privat vann- og avløpsanlegg: 

 
 
 
 
Forhold til gjeldende plan.  
Fradeling av parsellen omfattes av kommuneplanens arealdel og ligger innenfor område 
avsatt til formål LNFR (-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende). Omsøkte parsell skal 
nå benyttes til boligformål.  
 
Søknaden er således i strid med fastsatt arealbruk, og en godkjenning av søknaden er 
betinget av at det kan gis dispensasjon. 



 
 
Kartutsnitt av kommuneplan for Gausdal: 

 
           
 
 
I vedlegg til søknaden søker tiltakshaver om dispensasjon med følgende begrunnelse; 
 

  



 
Dispensasjoner omfattes av plan- og bygningslovens § 19-2, der følgende siteres;  
”Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler.  
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven, skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.  
Ved vurdering om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden  
Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist 
for behandling av dispensasjonssaker.”  
 
 
Jfr. bestemmelser og retningslinjer i kommuneplan for Gausdal står det følgende om 
kårboliger: 

 
 
 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har avgitt landbruksmessig uttalelse til 
dispensasjonen fra gjeldende plan. 
 
Det søkes om fradeling av kårbolig på g/bnr 171/1 Skogen i Svingvoll. Søknaden er begrunnet 
med hensynet til ny brukers økonomiske interesser. Det nevnes at behovet for kårbolig er 
borte. 
 
Driftsenheten består av Skogen g/bnr 171/1 og Jenshus g/bnr 183/1 i Skeislia. Skogen består 
av 119 daa dyrket mark, 20 daa innmarksbeite og 237 daa produktiv skog. Dyrkamarka ligger 
godt arrondert rundt gardstunet på Skogen og på Jenshus.  



Bebyggelsen på gardstunet består i våningshus, driftsbygning for melkeproduksjon og 
redskapshus. Kårboligen som nå søkes fradelt ligger ikke inne på selve tunet men ligger ca 75 
meter nord for driftsbygningen. Det er vegforbindelse mellom gardstunet og kårboligen.   
Iht. melkekvoteordningen er melkekvota på garden er på ca 106 tonn. I tillegg leies ca 16 
tonn. Det er aktiv melkeproduksjon på garden i dag.  
 
Landbrukskontoret mener følgende:  
I hovedsak er det landbrukskontorets syn at en bør tilstrebe løsninger som er til beste for 
landbruksnæringa, men også se etter løsninger som gagner andre interessegrupper innenfor 
handlingsrommet av nasjonale og lokale føringer. Det er en betingelse at 
landbruksinteressene ikke blir vesentlig tilsidesatt.   
 
Ved fradelinger fra landbrukseiendommer er det særlig arealressurs- og jordvernet som må 
vurderes nøye. Det er ikke jordverninteresser i saken. I gardens samlede ressursgrunnlag 
inngår også driftsbygninger som er direkte nødvendige for drifta. Hvorvidt bygninger er 
nødvendige må bero på en objektiv vurdering av eiendommens arealgrunnlag og påregnelig 
drift. Eierens egen oppfatning av hva som er nødvendig kan ikke tillegges avgjørende vekt.  
 
Kårboliger er en ressurs for garden og skal i første rekke tjene som bosted for den 
generasjonen som har overdratt eller skal overdra eiendommen videre, og er ikke direkte 
knyttet til drifta. Kårboligen er likevel ikke et alminnelig bolig- eller fritidshus. Kårboligens 
verdi ligger i det bidraget den gir til jevn drift i forbindelse med generasjonsskifte.  
 
Kommuneplanens arealdel. kap. 4.1.2 retningslinje a) sier at «det kan bare tillates fradeling 
av kårbolig dersom det ikke forventes å være behov for kårboligen på eiendommen i 
framtida, og der fradeling kan skje uten store ulemper for resteiendommen». I dette tilfellet 
er det aktiv melkeproduksjon på garden, og ressursgrunnlaget ellers tilsier at det fortsatt kan 
være drift framover. Selv om dagens eier vil overdra/selge garden er det ingen særlige 
forhold som tilsier at det ikke vil være behov for en kårbolig i framtida. Ut fra dette 
momentet bør det ikke gis dispensasjon for fradeling.  
 
Kårboligen ligger i kanten av dyrkamarka. Med hensyn til eventuelle drifts- og miljømessige 
ulemper for landbruket er det i utgangspunktet uheldig med fritt omsettelig 
boligeiendommer tett inntil dyrkamark. Drift av jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets 
tider og at den som bor og oppholder seg i nærheten må være bevisst at det kan oppleves 
ubehag med både støy, støv, lukt, insekter m.m. Det er uheldig om det oppstår 
interessemotsetninger mellom bolig- og landbruksinteresser og at dette etter hvert kan 
medføre begrensninger for landbruksdrifta. Så lenge det er påstående bebyggelse, vil det 
ikke være noe nytt element å forholde seg til for den som driver jorda rundt. Dersom 
kårboligen deles i fra vil den imidlertid være omsettelig, og en fradeling vil være en 
foranledning til at det i framtida vil bo folk i boligen som ikke har tilknytning til gardsdrifta. 
En kan derfor ikke utelukke at en fradeling vil gi store ulemper for resteiendommen.  
 
Landbrukskontoret mener det ikke er forhold ved søknaden av slik vekt at 
landbruksinteressene bør settes til side. Det tilrås at søknaden avslås.  
 
 



 
 
Vurdering.  
Ved behandling av dispensasjonssøknader etter plan- og bygningslovens § 19-2, kan 
kommunen gi dispensasjon dersom hensynet med planbestemmelsen eller formålet det 
dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene med å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Intensjonen bak LNF-formålet i kommuneplanens arealdel er å sikre landbruks, natur- og 
friluftsinteresser. Fradeling av tomter til boligformål, er ikke ønskelig av hensyn til 
landbruksdriften og er derfor klart i strid med bestemmelsen som fastsetter forbud mot 
annen bygging enn til landbruksformål. Landbrukskontoret viser også til viktigheten av at 
kårboliger er en ressurs for garden og skal i første rekke tjene som bosted for den 
generasjonen som har overdratt eller skal overdra eiendommen videre, og er ikke direkte 
knyttet til drifta. Kårboligens verdi ligger i det bidraget den gir til jevn drift i forbindelse med 
generasjonsskifte. Fradeling av tomt til boligformål, tilsidesetter dermed formålet i 
kommuneplanen, og det første vilkåret i PBL § 19-2 er ikke oppfylt.  
 
Søker anfører at kårboligen ligger usjenert til, og at fradeling av tomta til boligformål er med 
ønske om å bo i boligen selv, når landbrukseiendommen skal overlates videre til yngre 
krefter. Behov for kårbolig på eiendommen er borte. En fradeling av kårboligen vil dermed 
hjelpe ny bruker betraktelig både økonomisk og vedlikeholdsmessig.  
 
Når fordeler skal avveies opp mot ulemper, er det de offentligrettslige hensyn for 
allmennheten og ikke den enkeltes fordeler det siktes til. Fordeler av privat karakter vil kun 
unntaksvis kunne vektlegges. Som oftest vil en dispensasjon først og fremst innebære 
fordeler for søkeren og/eller søkerens familie. Tiltakshavers interesser har imidlertid liten 
eller ingen vekt når tiltaket berører areal som er nasjonalt viktig. 
 
Bestemmelsene i kommuneplanen § 4.1.2 a) tydeliggjør at argumentasjon av økonomiske 
årsaker ikke vektlegges for å få innvilget dispensasjon. I dette tilfellet er det aktiv 
melkeproduksjon på garden, og ressursgrunnlaget ellers tilsier at det fortsatt kan være drift 
framover. Selv om dagens eier vil overdra/selge garden er det ingen særlige forhold som 
tilsier at det ikke vil være behov for en kårbolig i framtida. Ut fra dette momentet bør det 
ikke gis dispensasjon for fradeling. 
 
Ut fra landbrukskontorets vurderinger, vil en fradeling av kårboligen til enebolig, få negative 
konsekvenser for landbruksdriften. Landbrukskontoret mener det ikke er forhold ved 
søknaden av slik vekt at landbruksinteressene bør settes til side. Det tilrås at søknaden 
avslås. 
 
Kommuneplanen har blitt til gjennom en lang og omfattende prosess, og det skal ikke være 
kurant å fravike bestemmelsene. En eventuell godkjenning vil fort danne presedens slik at 
planen ikke blir det styringsverktøyet den var tenkt som. Dette vil være uheldig. Det er 
derfor i allmennhetens interesse at planen blir fulgt.  
 



Fradelingen er dermed vesentlig i strid med hensynet bak bestemmelsen, og fordelene ved å 
gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2.  
Vilkårene for å kunne gi dispensasjon er med dette ikke oppfylt, og søknaden blir å avslå.  
 
Etter en samlet vurdering og opplysninger som tiltakshaver har gitt, finner vi fra dette ut at 
det i dette tilfelle ikke kan godkjenne fradeling av tomt med bestående bebyggelse til 
boligformål fra g/bnr 171/1, og søknaden blir derfor å avslå, jfr. plan- og bygningslovens §§ 
11-6 og 19-2. 
 
 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens bestemmelser § 20-1 m, jfr. kommunestyrets 
delegering av 29.09.2016, AVSLÅR Gausdal kommune foreliggende søknad om fradeling av 
ca 1,2  daa med bestående kårbolig som tomt til boligformål fra eiendommen ”Skogen” 
GNR 171/1. Avslaget begrunnes med at søknaden er i strid med bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel pkt. 4.1.2 a), og at vilkårene for å kunne gi dispensasjon etter 
PBL § 19-2 således ikke er oppfylt. 
 
 
 
Regning for gebyr i tilknytning til behandling av saken ettersendes. 
 
 
Generelle opplysninger om klageadgang: 
 
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt spesielle vilkår for tillatelsen, eller at evt. 
protest er avvist, kan vedtaket påklages etter reglene i forvaltningslovens § 28.  
 
Frist for å framsette klage er 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt.  
 
Klagen, som må være begrunnet, framsettes skriftlig og sendes Planutvalget i Gausdal.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Gausdal kommune 
 
 
Bjørn Nyfløtt 
Fagansvarlig 
 

Signe-Marit Brattås 
Saksbehandler 
Dir.tlf. 97 64 27 72 

 
       
Dokumentet er elektronisk godkjent, og sendes uten signatur.    
    
   


