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G/BNR 171/1 I GAUSDAL - KLAGE PÅ AVSLAG ETTER SØKNAD OM FRADELING AV 
KÅRBOLIG BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - REKVIRENT: ODDBJØRN SKOGEN 
 
Vedlegg: 
Søknad om fradeling fra Oddbjørn Skogen datert 7.10.2021 
Avslag på søknad om fradeling av kårbolig fra landbrukskontoret datert 13.12.2021 
Klage på avslag fra Oddbjørn Skogen og Gerd Ingrid Moen journalført 20.01.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Søknad om utsatt svarfrist av kårbolig journalført 23.12.2021 
Foreløpig svar fra landbrukskontoret datert 27.01.2022 
 
SAMMENDRAG: 
Oddbjørn Skogen og kona Gerd Ingrid Moen klager på kommunens avslag etter søknad om 
fradeling av kårbolig på Skogen g/bnr 171/1. Klagen er i hovedsak begrunnet med at 
gardsdrifta ikke er avhengig av boligen og viser til andre saker der det er gitt tillatelse til 
fradeling. Kommunedirektøren mener disse momentene ikke kan veie tyngre enn 
hensynet til en tjenlig bruksstruktur, arealressursvernet og mulige driftsulemper. Det har 
ikke kommet nye momenter som endrer saken. Kommunedirektøren tilrår at saken 
oversendes Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn:  
Oddbjørn Skogen eier garden Skogen g/bnr 171/1 i Svingvoll. Hovedproduksjonen på garden 
er melk og kjøtt. Bebyggelsen på gardstunet består i våningshus, driftsbygning for 
melkeproduksjon og redskapshus. Kårboligen ligger ikke inne på selve tunet, men ligger om 
lag 75 meter nord for driftsbygningen. Det er vegforbindelse mellom gardstunet og 
kårboligen. 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Skogen søkte om fradeling av kårboligen i brev av 7.10.2021. Søknaden er fremmet i 
forbindelse med et planlagt eierskifte. Den var begrunnet med hensynet til ny brukers 
økonomiske interesser ved at overdragelsessummen ikke skulle bli for høy. Søker opplyste 
også at behovet for kårbolig ikke lenger var tilstede.  
 
Den 13.12.2021 fattet landbrukskontoret vedtak i delingsspørsmålet. Søknaden ble avslått 
med følgende begrunnelse: 
 
«Med hjemmel i jordloven § 12, tilhørende bestemmelser og delegert fullmakt avslås søknad 
fra Oddbjørn Skogen om fradeling av kårboligen på eiendommen Skogen g/bnr 171/1. Ei 
fradeling er ikke forenlig med hensynet til en tjenlig og variert bruksstruktur, hensynet til vern 
av arealressursene og mulige driftsulemper for landbruket i området». 
 
Avslag på fradeling av kårbolig er et enkeltvedtak som kan påklages. Det ble etter 
anmodning gitt utsatt klagefrist til 25.1.2022. Oddbjørn Skogen og kona Gerd Ingrid Moen 
sendte inn klage på vedtak om avslag i brev av 20.1.2022. Klagen kom inn før utvidet frist og 
tas til vurdering. 
 
Lovgrunnlaget:  
Jordloven § 12 i første, tredje og fjerde ledd sier følgende:  
 
«Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast 
av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til 
del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av 
eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i 
sameige.  
 
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg 
til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan 
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.  
 
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke 
givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området. 
 
VURDERING: 
Klagers uttalelse er opplistet punktvis med kommunedirektørens vurdering som kulepunkt: 



  
 
 

  
 
 

 

 
1. Klager mener eiendommen er i klassen liten til middels størrelse og at det fra 

myndighetenes side er bestemt at det skal satses ekstra på denne gruppen. 
Kommunalt bør det derfor legges til rette for denne bruksstørrelsen. 

o Det skal satses på små og mellomstore bruk, og derfor er det viktig at det 
legges til rette for at de driftsenhetene som har en aktiv drift opprettholder 
eller øker sine produksjonsressurser. Kårbolig på en gard må anses som en 
ressurs for eiendommen som produksjonsenhet. Den skal 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, men har en verdi i det bidraget den gir til 
jevn drift i forbindelse med generasjonsskifte. 
 

2. Klager mener behovet for kårbolig er betraktelig mindre nå enn tidligere. Kårboligen 
har framstått som egen bolig siden den ble bygget i 1981. Ved fradeling vil det derfor 
ikke oppstå driftsmessige ulemper. 

o Hvorvidt kårboligen er nødvendig for eiendommen eller ikke må bero på en 
objektiv vurdering av eiendommens arealgrunnlag og påregnelig drift. Eiers 
egen oppfatning av hva som er nødvendig kan ikke tillegges avgjørende vekt. 

o Kårbolig på en gard må anses som en ressurs for eiendommen som 
produksjonsenhet. Den skal 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, men har 
verdi i det bidraget den gir til jevn drift i forbindelse med generasjonsskifte. 

o En fradeling av kårbolig vil redusere eiendommens ressursgrunnlag. Om det 
ikke er alternative kårfolk som skal bebo huset framover bør en i stedet 
vurdere å leie den bort.  

o Dersom boligen fradeles nå kan det komme behov for å sette opp ny kårbolig 
ved neste generasjonsskifte. Alt alternativt areal nær tunet på eiendommen 
er dyrka eller dyrkbar jord. Ei fradeling kan derfor også legge press på 
jordvernet senere og er således ikke forenlig med hensynet til 
arealressursvernet. 

o Det er forskjell på om boligen fradeles nå og ev. selges på det åpne markedet 
senere, eller om grunneier leier den ut. En fradelt bolig vil med høy 
sannsynlighet bli solgt på et senere tidspunkt. Toleransenivået for den som 
kjøper boligen vil trolig være lavere enn om boligen leies ut av den som driver 
jorda selv. En fradeling er derfor ikke heldig ut fra hensynet til driftsulemper i 
landbruket. 



  
 
 

  
 
 

 

 
3. Klager mener kårboligen ligger skjermet til bortenfor gårdstunet med egen innkjøring 

fra eksisterende gardsveg. Avstanden fra boligen til dyrka mark er ikke mindre enn 
avstanden til dyrka mark fra boligene i allerede etablert boligfelt rett nedenfor 
gården.  

o Selv om det er andre boliger i tillegg til kårboligen som ligger nær dyrka marka 
er det likevel slik at en bør redusere antall mulige konflikter mellom 
landbruket og andre interesser. Kårboligen ligger på en annen kant enn 
nevnte boligfelt og en fradeling i dette tilfelle kan på sikt gi en merulempe for 
drifta på landbrukseiendommen. 
 

4. Klager ønsker at grandnevø skal overta gården. Grandnevøen ønsker å fortsette 
driften med melk- og kjøttproduksjon, samt seterdrift om sommeren. Siden det er få 
melkeprodusenter igjen i området bør hensynet til fortsatt drift vektlegges sterkt. 
Hvis overdragelsen ikke blir gjennomført er alternativet å legge ned drifta og fortsatt 
bo på garden. 

o Handlingsrommet i jord- og konsesjonsloven bør brukes for å fremme 
produksjon, sysselsetting og verdiskapning i tråd med næringa og 
yrkesutøvernes behov, jf. landbruksplan for Lillehammer-regionen. Det gir 
ikke administrasjonen utvidet skjønn i vurderingen av fradeling av kårbolig. 

o Ut ifra kommuneplanens arealdel og kommunens forvaltningsskjønn kan ikke 
disse momentene vektlegges i en fradelingssak. Det politiske skjønnet har 
større handlingsrom.  

o Det er stor interesse for å kjøpe landbrukseiendom, og å leie jordbruksareal i 
regionen. En forventer derfor interesse for å kjøpe landbrukseiendommen 
dersom den legges ut på åpent marked. 

o Privatøkonomiske motiver kan kun vektlegges som korrigerende moment 
dersom det er tvil i saken. I denne saken er det ikke tvil i spørsmålet om 
tillatelse til fradeling kan gis og derfor ikke grunnlag for å vektlegge dette 
forholdet. 
 

5. Det vises til lignende forvaltningspraksis i nærområdet, med fradeling av kårbolig i 
2012 og hovedhus i 2019. 

o Tidligere saker hvor fradeling av kårbolig har vært tillatt: 
▪ Det ble i 2018 gitt tillatelse til fradeling av kårbolig i Gausdal. 

Landbrukseiendommen bestod av 16 daa fulldyrket areal og hadde 
ikke aktiv drift. 

▪ Det ble i 2012 gitt tillatelse til fradeling av kårbolig i Gausdal. Dette var 
før ny kommuneplan trådte i kraft den 25.3.2021. I kommuneplanens 



  
 
 

  
 
 

 

 
arealdel pkt. 4.1.2 pkt. a står: «Det kan bare tillates fradeling dersom 
det ikke forventes å være behov for kårbolig på eiendommen i 
framtida, og der fradeling kan skje uten store ulemper for 
resteiendommen».  

o Kommunen har ingen sammenlignbare saker i området. Tillatelse til fradeling 
av kårbolig kan medføre fare for presedensvirkning senere. 
 

6. Det vises til skriv om «endringer i jordloven» fra 2013, der hensynet til bosetting kan 
vektlegges. 

o Jordlovens §12 fjerde ledd åpner for at en kan gi samtykke til deling, selv om 
vurderingene etter tredje ledd taler for avslag av søknaden. Kommunen har 
nylig opphevet null-konsesjonsforskriften som bl.a. omfattet boplikt i 
Svingvoll. Dette kan gi noe større marked for boligeiendommer, men med 
usikkerhet om eiendommene blir brukt som bosted eller til fritidsformål. 
Argumentet om bosetting vurderes til ikke å veie opp for de argumentene 
som taler mot fradeling. 

 
Samlet vurdering: 
De landbruksmessige hensynene ved å dele fra kårboligen taler mot å tillate fradeling. 
Hensynet til tjenlig bruksstruktur, arealressursvernet og mulige driftsulemper for landbruket 
bør vektlegges. Hadde drifta på garden vært avviklet og melkekvota solgt, ville behovet for 
kårbolig i framtida trolig vært mindre. Så lenge det er aktiv drift på garden synes det lite 
aktuelt å fradele kårboligen. Det har ikke kommet nye momenter i klagen som endrer 
kommunedirektørens vurdering av saken.  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende vedtak: 
Oddbjørn Skogens klage på avslag om fradeling av kårbolig på g/bnr 171/1 tas ikke til følge.  
Saken oversendes Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse. 
 


