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G/BNR 213/37  I GAUSDAL KOMMUNE -SØKNAD OM OPPFØRING AV KÅRBOLIG OG 
OMDISPONERING AV DYRKET AREAL AASE ELDE 
 
Vedlegg: 
1. Søknad fra Aase og Jostein Elde om omdisponering av areal 
2. Oversiktskart  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
Sammendrag: 
Aase og Jostein Elde eier landbrukseiendommen Agg, g/bnr 213/37 i Gausdal. Det er i 
forbindelse med generasjonsskifte ønske om å få sette opp en kårbolig da dette ikke er på 
eiendommen fra før, og det søkes i den forbindelse om omdisponering av et 900 m² stort 
område på fulldyrket areal til dette formålet. Kommunedirektøren tilrår at søknad om 
omdisponering avslås, med bakgrunn i at en omdisponering ikke er forenlig med hensynet til 
en tjenlig og variert bruksstruktur, hensynet til vern av arealressurser og mulige 
driftsulemper for landbruket i området.  
 
Fakta om eiendommen: 
Det er omsøkt omdisponering av 900 m2 fulldyrket mark på g/bnr 213/37 på garden Agg i 
Østre Gausdal. Omsøkt areal er for oppføring av kårbolig med tilhørende garasje. Gården 
tilhører i dag Jostein og Aase Elde.  Eiendommen besitter per i dag ett hus for boligformål da 
det i perioden 1939-1993 ble bebodd av slektninger til Elde som ikke selv fikk barn. 
Eiendommen ble dermed overdratt til Aase Elde som er barnebarn av forhenværende eiere. 
Sønnen ønsker nå å overta driften på gården, og fortsette med sauehold slik det er i dag. Det 
er per i dag 70 vinterfôra sauer, men planen er en økning opp mot 100 sauer i løpet av kort 
tid. Agg består i dag av 55 daa fulldyrket mark, 2,8 daa innmarksbeite og 54,4 daa produktiv 
skog. Dyrkamarka ligger godt arrondert rundt tunet på gården. Det leies i tillegg 35 daa 
dyrket mark og noe beite. Landbrukseiendommen er konsesjonspliktig og er en 
odelseiendom. 



  
 
 

  
 
 

 

 

 
Kartutsnitt – omsøkt areal i rødt, 900 m2. 
 
Opplysninger om areal på g/bnr 213/37. 

 
 
 
Vedr. oppføring av kårbolig  
Oppføring av nye bygninger er tiltak som utløser søknadsplikt jf. pbl. kap. 20. Gjeldende 
arealplan gir bestemmelser for hvilke tiltak som kan tillates. Gardstunet på Agg ligger i LNFR- 
område av kommuneplanens arealdel. Innen dette området skal det tas spesielt hensyn til 
kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. Det står i kommuneplanens arealdel under kap. 4.1.2 
om kårbolig: 



  
 
 

  
 
 

 

 

 
 
Oppføring av kårbolig vil på generell basis ligge innenfor landbruksbegrepet.  
Iht. veileder Garden som ressurs oppstilles følgende kriterier som må være oppfylt for at 
tiltaket skal inngå i LNFR-formålet: 
 
• Tiltaket er knyttet til produksjon på garden eller det behovet garden har for varer og 
tjenester, eller det er nødvendig i forbindelse med annen næringsvirksomhet knyttet til 
jordbruk, skogbruk, reindrift, yrkesfiske eller lignende. 
• Virksomhet basert på og tilpasset gardens eget ressursgrunnlag, for eksempel bruk av 
fôr, planter, trær, blomster, frukt, grønnsaker og andre råvarer produsert på garden samt 
videreforedling og/eller salg av disse. Det er en forutsetning at gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet kommer som et tillegg og supplement til en ellers igangværende 
landbruksdrift, og at det er denne som er hovedvirksomheten på arealet/eiendommen. 
 
Det er også oppstilt flere kriterier som bør vektlegges.  
Av eksempler av tiltak nevnes våningshus og kårbolig og at dette inngår i landbruksbegrepet 
«hvis bygningen er nødvendig av hensyn til driften av garden. Bruk til annet formål i 
perioder, eller deler av bygningen, kan være tillatt» 
 
Jordloven  
Jordloven §9 sier at ”Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på  
jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til 
jordbruksproduksjon i framtida.”  
 
Hva som regnes som jordbruksproduksjon er nærmere beskrevet i rundskriv M-2/2021 fra 
LMD. Driftsbygninger omfattes av begrepet jordbruksproduksjon. Det er bygninger som  
er nødvendige blant annet i forbindelse med tradisjonelt husdyrhold. Hvorvidt  
bygningen er nødvendig 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.  
 
Når det gjelder kårbolig står det i kapittel 4.3 at «Oppføring av kårbolig krever samtykke til 
omdisponering. Boligen skal i første rekke tjene som bosted for den generasjonen som har 
overdratt eller skal overdra eiendommen videre, og er ikke direkte knyttet til driften. 
Kårboligen er likevel ikke et alminnelig bolig- eller fritidshus. Kårboligens verdi ligger i det 



  
 
 

  
 
 

 

 
bidraget den gir til jevn drift i forbindelse med generasjonsskifte. Som nevnt i punkt 4.4.2 
synes behovet for kårbolig ikke lenger å være like stort som før, og samtykke til 
omdisponering bør bare gis når det ikke er tvil om at boligen er nødvendig av hensyn til 
driften.» 
 
Vurdering: 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, 
odelsloven og skogbruksloven av 08.12.2003 er kommunene gitt myndighet til å behandle og 
fatte vedtak etter landbrukslovene. Dette innebærer bl.a. at kommunene har frihet til å 
utforme sin egen politikk innenfor rammene av loven og de nasjonale målsettinger for 
landbrukspolitikken. 
 
Det er positivt at det er ønske om videre drift på Agg, og at nye generasjoner ønsker å overta 
landbrukseiendommer. Kårbolig hører ikke automatisk til under formålet som ifølge 
jordloven dekkes under begrepet jordbruksproduksjon, slik tilfellet er for hovedbygningen. 
Dette betyr at det i hvert enkelt tilfelle skal vurderes om det er behov for å føre opp en slik 
bygning ut fra gårdens driftsopplegg for å kunne gi tillatelse.  
 
Det er eiendommens størrelse, driftsform og påregnelige behov framover som her må 
vurderes. Oppføring og etablering av kårbolig tilrås som hovedregel når det ikke er tvil om at 
boligen er nødvendig av hensyn til drifta på gården. Det er også et mål i regional 
landbruksplan å redusere avgangen av dyrket mark. Dette har på nasjonalt nivå nå blitt 
ytterlige skjerpet.  Det skal særs gode grunner til for å innvilge omdisponering. 
 
Ressursgrunnlaget på Agg regnes som middels sterkt ift. at det kan etableres rasjonell og 
lønnsom landbruksproduksjon av et visst omfang basert på gårdens eget ressursgrunnlag. 
Leiejord kan i liten grad hensyntas i denne sammenheng som driftsgrunnlag. 
 
Der en kårbolig er plassert på tunet til eiendommen vil dette vanskeliggjøre en senere 
fradeling.  En plassering mer perifert for tunet kan gjøre fradeling lettere. En fritt omsettelig 
bolig som ligger på en landbrukseiendom vil kunne føre til større negative konsekvenser for 
landbruket i området, og kunne medføre drifts- og miljømessige hindringer når en slik bolig 
blir liggende inntil dyrket areal slik her er tilfellet. Dette er ikke en ønsket situasjon. 
Bakgrunn for omsøkt plassering er dagens utforming av eksisterende tun med nåværende 
bebyggelser. Arealet rundt tunet er nå fulldyrket mark, da det i senere år er nydyrket det 
som stod igjen som beiteområder på oversiden. På nedsiden av tunet går dagens VA – 
ledning. Driftsbygninger ligger slik til at en plassering bak disse vil ikke være spesielt gunstig, 
også med tanke på sikringssone mot bekken.  
 
Tjenlig og variert bruksstruktur 
Det er lagt til grunn som et mål for jordloven at driftsenhetene bør styrkes, for nåværende 
og fremtidige eiere. Landbruket er ei viktig næring for sysselsetting og verdiskapning lokalt. 
Hensynet til en tjenlig bruksstruktur vil best bli ivaretatt ved å legge til rette for at de 
driftsenhetene som har en aktiv drift opprettholder eller øker sine produksjonsressurser. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Kårbolig på en gård må anses som en ressurs for eiendommen. Det er i regional 
landbruksplan lagt vekt på rekruttering og tilrettelegging for nye gårdbrukere. Med dette 
hører slik som tilgang til avløsning og hjelp på gården, samt muligheter til å ta seg fri. Hvis 
man kan tilrettelegge slik at flere gårdsbruk ikke faller ut nettopp på grunn av arbeidspress 
og mulighet for fri, vil dette kanskje bidra til å opprettholde flere gårdsbruk. Det er per i dag 
mange som har arbeid utenom gården pga. effektivisering av drift, mulighet for stabil inntekt 
mm. Disse blir igjen mer sårbare for uforutsette situasjoner i den daglige driften. Disse 
momentene taler for en kårbolig.  
 
Vern av arealressurser 
Lovformuleringen skal gi forvaltningen mulighet til å treffe beslutninger som hindrer at det 
oppstår enheter som er vanskelig å drive rasjonelt. Det skal også hindre oppdelinger som 
gjør det vanskelig å nekte senere omdisponeringer. Det er i omsøkt plassering et betydelig 
større arealbeslag kontra en plassering på det eksisterende tunet. Et hus på et tun vil gi et 
mye mindre arealinngrep. En slik perifer plassering vil også uten tvil reise spørsmål om 
fradeling på et senere tidspunkt, da denne blir en satellitt utenom tunet. Det har nylig blitt 
innvilget fradeling av kårbolig hvor kårboligen lå separat et stykke fra tunet, ca. 70 meter.  
Den politiske vurderingen var at kårhuset lå langt nok unna til å innvilge fradeling. I omsøkt 
plassering vil avstanden være ca. 170 m. 
 
Begrepet «arealressursene» omfatter ulike ressurser enten de består av jord, skog, 
bygninger eller retter, og er hentet fra jordloven § 1. Begrepet omfatter også ressurser som 
kan komme til nytte i forbindelse med virksomhet som naturlig grenser til landbruk, for 
eksempel turisme eller annen tilleggsnæring. 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. 
Momentene rundt vern av arealressursene taler imot en oppføring av kårbolig på den 
omsøkte plasseringen. Her ville en plassering rundt eksisterende tun vært et bedre 
utgangspunkt for søknaden. 
 
Drifts- og arronderingsmessige hensyn 
Det skal vurderes om denne løsningen er en god driftsmessig løsning, og om en kårbolig 
plassert på omsøkt område vil få noe betydning for den arronderingsmessige utformingen. 
Det er i dag et godt arrondert område der kårboligen nå er tenkt plassert, og hvor området i 
dag består av fulldyrket mark. En slik plassering som omsøkt vil kunne gi negative 
konsekvenser for arronderingen av området. Det vil også være et moment at kårboligen vil 
bli plassert i en relativt nær tilknytning til driftsbygninger på eksisterende naboeiendom. Det 
er alltid et usikkerhetsmoment om det kan bli fremtidig drift på en landbrukseiendom som 
per i dag ikke har aktiv drift. Om det kommer et bolighus i umiddelbar nærhet til 
driftssenteret på en landbrukseiendom, vil det kunne by på utfordringer for driften der, eller 
for framtidige tiltak av nye drivere. 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
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 dersom 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 det er avtroppende generasjon som skal bebo 
kårboligen vil trolig de være fortrolige med landbruksdrift. Det vil i saker der kårbolig ligger 
utenfor tunet på gården være påregnelig at vil kunne bli søkt om fradelt ved en senere 
anledning. Denne plasseringen taler mot en omdisponering. 
 
Samlet vurdering 
Det er positivt at det ønskes videre drift på Agg, og at det er ønske om å kunne bidra til at 
driften ved generasjonsskifte blir lettere. Det er flere hensyn i denne søknaden som må 
vektlegges på ulike vis. Det vurderes til at den drifts – og behovsmessige nytten av en 
kårbolig er til stede, men det er andre utfordringer ved den omsøkte plasseringen som i 
vurderingen veier tyngre. Søknaden er således i strid med fastsatt arealbruk, og en 
godkjenning av søknaden er betinget av at det kan gis dispensasjon. 
Kommunedirektøren mener det ikke er forhold ved søknaden av slik vekt at 
landbruksinteressene bør settes til side.  
 
Plansystemet bygger på prinsippet om forutsigbarhet og er forankret i krav om 
likebehandling og sikkerhet mot vesentlige endringer av gjeldende planvedtak. Det betyr at 
kommunen i tillegg til sin begrunnelse for om vilkårene er oppfylt, også må vurdere 
virkningen av tiltaket for tilsvarende saker (presedensfaren). 
 
Avslaget begrunnes med at søknaden er i strid med bestemmelsene i kommuneplanens 
arealdel pkt. 4.1.2 a) 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser avslås søknad fra Aase og Jostein 
Elde om omdisponering av 0,9 daa jordbruksareal for oppføring av ny kårbolig på g/bnr 
213/37 i Gausdal kommune. 
 


