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G/BNR 33/9 - TILLATELSE TIL FRADELING OG GRENSEJUSTERING FRA 
EIENDOMMEN "OPHEIM", FORSETSETERLIA 215 I VESTRE GAUSDAL. 
REKVIRENT GEIR BRAATEN OG VEGARD SKIPPERSTØEN 
 
 
Saken er behandlet som del.sak   51/20. 
 
Vi viser til mottatt fradelingssøknad datert 24.10.2019. Det er beklagelig at behandling av 
denne søknaden har tatt så lang tid. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER. 
 
Behandling etter plan- og bygningsloven. 
Delingssøknaden gjelder fradeling av to parseller fra eiendommen ”Opheim” G/BNR 33/9. 
Eiendommen ligger i Forsetseterlia i Vestre Gausdal. 
 
Parsell 1 er gårdstunet med bebyggelse på g/bnr 33/9 «Upheim» som omsøkes fradelt til 
boligformål. Omsøkt areal er ca. 5000 m2.  
 
Adkomst.  
Fradelingen endrer ikke atkomsten til tunet. I kjøpekontrakt datert 21.09.2019 pkt 9.2 nevnes 
rettsforhold som skal tinglyses som sikrer vegretten til den nye parsellen. Det må tinglyses 
adkomst til jord- og skogbruksarealer over fradelte parseller.  
 
Vann og avløp.  
Fradelingen endrer ikke vann- og avløpsforholdene for eksisterende bebyggelse. Plassering av 
brønn og avløpsanlegg/spredegrøfter er inntegnet på situasjonskart. I kjøpekontrakt datert 
21.09.2019 pkt 9.2 og 9.3 er dette rettighetsforhold som skal tinglyses til å ha liggende 
eksiterende brønn og eksiterende avløpsanlegg/spredegrøfter. 
 



Parsell 2 er et tilleggsareal til boligeiendommen g/bnr 33/34 «Solbakken» med et areal som 
oppgis til ca. 3000 m2. Eiendommen ligger i Forsetseterlia i Vestre Gausdal. Deler av 
tilleggsarealet er i dag opparbeidet og tatt i bruk i forbindelse med trekkhundvirksomhet.  
 
Adkomst. 
Fradelingen endrer ikke adkomsten til eiendommen. En skogsbilveg fortsetter gjennom 
omsøkte tilleggsareal. I kjøpekontrakt datert 21.09.2019 pkt 9.5 nevnes rettsforhold som skal 
tinglyses som sikrer vegretten gjennom den nye parsellen. 
 
Vann og avløp.  
Fradelingen endrer ikke vann- og avløpsforholdene for eksisterende bebyggelse.  
 
Det foreligger kjøpekontrakt undertegnet av selgere Vegard Skipperstøen og Geir Braaten og 
kjøper Svein Inge Kalstad, datert 21.09 2019.  
 
I brev datert 06.01.2020 fra Atle Bjerke og Kirsten Ingunn Seiertun, kommer de med 
begrunnelse og argumenter for delingen, der det gjengis følgende:  
«- Vi ville i utgangspunktet ha en grensejustering og et tilleggsareal knyttet til den etablerte 
bosettingen. Samlet sett ville 33/34 med tilleggsareal ligge under Landbrukskontorets 
arealmål på 5 daa. Hvis eier og selger er villig til å inngå ny kontrakt med nye arealmål er vi 
åpne for det. 
- Det er gitt dispensasjon fra LNF-formålet hva angår omdisponering til helårsbolig. Et 
tilleggsareal vil være med å sikre verdier (biler og annet utstyr) gjennom å oppføre en, etter 
godkjent byggesøknad, garasje/carport o.l. Pr i dag er det ikke tilgjengelig areal på 33/34 
som kan brukes til slike bygg. Det er og ønskelig med mulighet for innlagt vann. Vi har ikke 
innlagt vann og i nærmere 30 år har vi hentet vann ute i tappekran. Et godkjent 
minirenseanlegg er sannsynligvis det eneste alternativet. Til det trengs nødvendig og nytt 
areal. Innlagt vann vil og gjøre bosetting attraktiv for våre gjenboere (etterkommere). Etter 
plan- og bygningsloven og etter kommunen arealplan kan en gi dispensasjon til 
delingssøknad. Sikring av bosetting på 33/34 er hensyn som må vektes grundig.» 
 
 
Forhold til gjeldende plan.  
Fradeling av parsellene omfattes av kommuneplanens arealdel der parsellene ligger i området 
LNF 2, landbruk-, natur- og friluftsområde som er arealer i dalbunnen og dalsider. 
 
Søknaden er således i strid med fastsatt arealbruk, og en godkjenning av søknaden er betinget 
av at det kan gis dispensasjon. 
  
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 hensynet bak bestemmelsen det skal 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, sikkerhet og 
tilgjengelighet.  



Ved vurderingen av 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 § 8-1 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.» 
 
I brev herfra datert 20.12.2019 ble søknaden sendt på høring til overordna myndigheter, og 
det foreligger følgende uttalelser: 
 

- Innlandet fylkeskommune, kulturarv datert 14.01.2020. 
«Ut fra vårt arkiv har vi ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med 
kulturminner. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i 
marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks 
stanses i den grad det berører kulturminnene eller dens sikringssoner på fem meter.» 
 

- Fylkesmannen i Innlandet datert 03.02.2020. 
«Ut fra landbrukshensyn som skal vurderes har Fylkesmannen ingen merknader til 
Landbrukskontorets vurdering som innebærer en dispensasjon for fradeling av parsell 1 
(gårdstunet), med unntak av det fulldyrka arealet som inngår i søknaden. Når det gjelder 
parsell 2 (tilleggsareal til 33/34) slutter vi oss til kommunens vurdering som mener at arealet 
er unødvendig stort, men støtter en deling på ca 0,3 daa.» 
 
 
Vurdering. 
Parsell 1 – Dette er gårdstunet med bebyggelse på g/bnr 33/9 «Upheim» med en tomt som 
oppgis til ca 5000 m2.  Eiendommen ligger i kommuneplan for Gausdal innenfor område for 
landbruks-, natur- og friluftsliv, LNF-2. Vi han ikke se at de interesser som kommuneplanen 
her er satt til å ivareta vil bli skadelidende ved at søknaden godkjennes. Fordelene ved å gi 
dispensasjon vurderes som større enn ulempene, og kommunen kan gi dispensasjon fra 
kommuneplanen. Siden landbrukskontoret bare har samtykket i 4 daa i hht jordloven, må 
arealet begrenses til 4 daa. 
 
Parsell 2 – Dette er tilleggsareal til boligeiendommen g/bnr 33/34 med et areal som oppgis til 
ca. 3000 m2. Deler at tilleggsarealet er i dag opparbeidet og tatt i bruk i forbindelse med 
trekkhundvirksomhet. Størrelsen på eiendommen er i dag på 2075 m2, og med et tilleggsareal 
på ca 3000 m2 vil eiendommen bli over 5000 m2. Det blir da en stor boligeiendom 
sammenlignet med andre boligeiendommer i Gausdal. Fradelingen er i strid med formål i 
kommuneplanens arealdel, og en fradeling vil dermed skape presedens i lignende saker. 
 
En eventuell godkjenning vil som nevnt danne presedens, og vil være uheldig. Til 
opplysninger om at eiendommen trenger større tomt for planer om oppføring av framtidig ny 
garasje, så er administrasjonenes vurdering at eiendommen i dag har tilstrekkelig størrelse for 
plassering av garasje. Søknaden er i strid med formål i kommuneplanens arealdel. Fordelene 
ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene. Det bør heller ikke gis dispensasjon 
når en høringsuttalelse er negativ. Vilkårene for å kunne gi dispensasjon er med dette ikke 
oppfylt, og søknaden om fradeling av tilleggsareal på 3000 m2, blir å avslå. 
 
 
I skylddelingsforretning av 12.07.1970 er grensebeskrivelse for parsellen beskrevet, og 
grensene som ligger i GLO-kart er konstruert ut fra disse opplysningene. Her kan det være litt 
usikkert, hvor eksakt eiendomsgrense går, og det må i dette tilfelle avklares nærmere Det er 



helt klart at hele boligbygget bør ha en avstand til eiendomsgrense på minimum 4 meter. 
Dette er avstandskrav for boliger jfr. plan- og bygningsloven § 29-4, annet ledd. Det er 
usikker, hvor stort et nødvendig tilleggsareal da blir, men ca 300 m2 anses som tilstrekkelig. 
 
Landbrukskontoret har godkjent ca 300 m2. Ut fra dette vurderer administrasjonen, at det kan 
gis dispensasjon for et tilleggsareal på inntil ca 300 m2 etter at eksisterende tomtegrensene er 
avmerket i kartet, og en da har muligheten til å finne ut hvor stort tilleggsareal som trengs. Vi 
kan ikke se at de interesser som kommuneplanen her er satt til å ivareta, da vil bli 
skadelidende ved at det godkjennes et tilleggsareal på ca 300 m2. 
 
Til opplysningen om at boligen i dag ikke har innlagt vann, så må innlegging av vann 
omsøkes som søknad om utslippstillatelse.  
 
Behandling etter jordloven. 
Søknaden gjelder fradeling av tunet på gardsbruket Opheim med påstående bygninger og et 
areal av om lag fem daa (parsell 1). Videre gjelder søknaden fradeling av om lag tre daa som 
tilleggsareal til boligeiendommen g/bnr 33/34 (parsell 2). Deling av driftsenhet må 
godkjennes etter bestemmelsene i jordloven § 12. Der det er dyrket mark som skal fradeles til 
annet formål enn landbruksproduksjon kan ikke deling godkjennes uten forutgående samtykke 
til omdisponering etter jordloven § 9.  
 
Lovgrunnlaget: 
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av departementet. 
Hva som skal vektlegges i delingsvurderingen framgår av § 12 tredje ledd: 
 
«Ved avgjerd 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.» 
 
Innenfor arealet som søkes fradelt er det om lag 250 kvm. fulldyrket mark. Fradeling betinger 
derfor samtykke til omdisponering iht. jordloven § 9. Den sier følgende:  
 
«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. 
 
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av 
tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn 
til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det 
skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan 
krevjast lagt fram alternative løysingar.» 
 
Vurdering: 
 
Delingsspørsmålet 
Utgangspunktet for lovbestemmelsen er at deling skal tillates dersom det ikke går ut over de 
interessene bestemmelsen skal verne om, jf. rundskriv M-/2013. Sentralt ved vurderingen er 
hvordan delinga tilgodeser hensynet til en tjenlig og variert bruksstruktur.  



 
Bestemmelse om deling har nær sammenheng med lovens formålsbestemmelse som er å sikre 
at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra 
samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og 
driftsmessig gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle 
ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. 
 
Tjenlig og variert bruksstruktur 
Ved avgjørelsen av deling skal det legges vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og 
variert bruksstruktur. I denne vurderingen må også de momentene som er nevnt i jordloven  
§1 annet og tredje ledd trekkes med. «Det er lagt til grunn som et mål for jordloven at 
driftsenhetene bør styrkes. Ved avgjørelsen av hvilken bruksstørrelse som er tjenlig, må en se 
på ressursgrunnlaget og om ressursene kan drives på en kostnadseffektiv måte i et langsiktig 
perspektiv». Opheim har ikke vært drevet som selvstendig bruk på noen år og jorda har gått i 
utleie. Ved fradelingen av g/bnr 2/12 Keikerud i 2016 kom en i saksutredningen fram til at det 
ikke var påregnelig med aktiv drift med næringsmessig preg i Opheim i framtida, at det enten 
ville bli et hobbybruk eller gjenstand for bruksrasjonalisering. Vurderingene er de samme nå, 
trolig vil hensynet til en tjenlig og variert bruksstruktur bli tilstrekkelig ivaretatt om tunet 
fradeles og landbruksarealene lagt til et annet aktivt bruk. En slik bruksrasjonaliseringen vil 
også være i tråd med nasjonale føringer om å legge til rette for større og mer rasjonelle 
enheter. Fradeling av tunet (parsell 1) vil ikke være i strid med hensynet til en tjenlig 
bruksstruktur. Når det gjelder fradeling av tre daa tilleggsareal til en boligeiendom (parsell 2) 
vil dette ikke gi noen fordeler i forhold til dagens bruksstruktur og er dermed i strid med 
hensynet til en tjenlig bruksstruktur. 
 
Drifts- og miljømessige ulemper 
Ved fradeling skal en vurdere om det vil oppstå drifts- og miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Det er ikke ideelt med en fradeling av bolighus med dyrkamark på flere 
kanter. Dette ut fra at drift av jordbruksareal kan medføre ulemper for omgivelsene med støy, 
støv, luktplager mm. Disse forholdene gjør seg gjeldende i saken. Så er det slik at den som 
velger å bo på et slikt fradelt tun må påregne noe ulemper ved å bo i et landbruksområder. 
Tilsvarende må den som i framtida skal bruke landbruksarealene være klar over de mulige 
motsetningene og dermed ta litt hensyn overfor de som bebor det fradelte tunet. Når det 
gjelder fradeling av tilleggsareal til boligeiendommen kan en ikke se at det som følge av 
deling vil innebære vesentlig driftsulemper utover den ulempen som allerede eksistere ved at 
skogsvegen går gjennom tomta til den fradelte boligeiendommen. Hensynet til driftsulemper 
framstår ikke med slik tyngde i saken av deling ikke kan tillates.  
 
Arealressursvernet 
Fradeling av tun ifm bruksrasjonalisering innebærer at en splitter bebyggelsen og de øvrige 
produksjonsressursene. Det er viktig at dette gjøres på en slik måte at en ikke forringer 
mulighetene for landbruksproduksjon mer enn nødvendig. Fradeling av dyrkamark bør 
unngås, likeledes beitemark. I dette tilfellet ligger det både dyrkamark og beiter innenfor det 
omsøkt fradelte arealet. Ved en fradeling bør en følge markslagsgrensene mellom bebygd 
areal og dyrkamark såfremt dette gir en tilfredsstillende tunløsning. I dette tilfellet synes det 
som om en fradeling av fire daa (parsell 1) vil være det mest hensiktsmessige ut fra hensynet 
til arealressursvernet. Det vil da følge med et mindre areal innmarksbeite som danner en kile 
inn i tunet i dag. Når det gjelder fradeling av produktiv skogsmark som tilleggsareal til en 
boligeiendom (parsell 2) er dette ikke i tråd med en god forvaltning av arealressursene. Det 
har kommet tilleggsopplysninger til søknaden om at eierne av g/bnr 33/34 har behov for større 



arealer til sin trekkhundaktivitet. En må anta et dette er et behov som er tidsavgrenset. Det bør 
derfor finnes andre løsninger enn fradeling for å dekke dette behovet i den tiden det er aktuelt, 
eksempelvis som arealleie. Det må presiseres at annen bruk av arealer i LNF(R) enn til 
landbruksformål må godkjennes av kommunen. Ut fra hensynet til arealressursvernet bør 
søknad om fradeling av tre daa som tilleggsareal avslås, imidlertid kan det godkjennes 
fradeling av et mindre areal slik at eiendomsgrensen blir lagt slik som tomta har blitt brukt. 
 
Omdisponering 
For at omdisponering skal kunne tillates må det foreligge «særlege høve» som tilsier at 
landbruksinteressene bør vike. Samfunnsinteresser der en større gruppe mennesker blir 
tilgodesett kan være slike «høve» som taler for omdisponering. Eierens egne disposisjoner 
kan ikke tillegges vekt i samme grad.  
 
Innenfor de arealene som er omsøkt fradelt (parsell 1) er det om lag 250-300 kvm fulldyrket 
mark og 500 kvm innmarksbeite. Jordvernet utfordres derfor i saken. En kan ikke se at 
arealene av dyrkamark er nødvendig å fradele for å oppnå en tilfredsstillende tunløsning i 
Opheim. Som før nevnt er det et mindre areal innmarksbeite som naturlig vil medfølge tunet, 
dette er på om lag 300 kvm.   
 
Ved spørsmål om omdisponering skal alternative løsninger vurderes. Det alternativet som 
framstår som mest aktuelt er at tomtegrensen i hovedsak følger markslagsgrensene. Se 
kartutsnitt under som viser den tunløsningen som kan tillates fradelt. Dette arealet er på om 
lag fire daa. 
 

 
 
 
Helhetsvurdering 
Omsøkte fradeling av tunet i Opheim følger i hovedsak intensjonene med 
bruksrasjonalisering. Fradeling av boligen kan gi økt fast bosetting i grenda. Driftsulempene 
som følger av deling er i hovedsak knyttet til støy/støv/luktplager. Dette er problematisk men 
samtidig må både bolig- og landbruksinteressene i et slik tilfelle være forholdet bevisst. Det er 
et relevant moment at begge parter selv velger å gå inn i dette.  
 
Når det gjelder jordvern er dette hensynet utfordret i saken. Det er alternative løsninger som 
framstår som gode nok for å ivareta intensjonen med fradeling av tunet. Det tillates 
omdisponering av om lag 300 kvm innmarksbeite. Eventuell tomtegrense bør følge av 
kartutsnitt over. 
 
Fradeling av tre daa tilleggsareal til boligformål er i strid med arealressursvernet. Imidlertid 
kan det tillates fradelt et mindre areal slik at tomtegrensene i kart og felt blir harmonert. 
 



I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 11-6 og 19-2, jfr. Kommunestyrets delegering 
av 29.09.2016, avslår Gausdal kommune søknad om fradeling av parsell 2 med et 
tilleggsareal på 3000 m2 til eiendommen g/bnr 33/34. Avslaget begrunnes med at 
søknaden er i strid med kommuneplanens arealdel, og at vilkårene for å kunne gi 
dispensasjon etter PBL § 19-2 ikke er oppfylt. 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens bestemmelser §§ 19-2 og  20-1 m, jfr. 
kommunestyrets delegering av 29.09.2016, gir Gausdal kommune dispensasjon fra 
formålet i kommuneplanens arealdel og godkjenner foreliggende søknad om fradeling 
av; 
Parsell 1 fra eiendommen ”Upheim” G/BNR 33/9, gårdstun med bebyggelse på 4000 m2. 
Parsell 2 fra eiendommen «Upheim» g/bnr, tilleggsareal til g/bnr 33/34 på ca 300 m2. 
 
For delingstillatelsen gjelder følgende vilkår:  

1. Grensene fastsettes av oppmålingsmyndigheten. 
2. Vegrett til eiendommene må sikres i tinglyst dokument, jfr. Plan- og bygningslovens § 

27-4.  
3. For parsell 1 må det sikres tinglyst dokumentasjon på at opparbeidet 

infiltrasjonsanlegg kan ligge som anlagt på g/bnr 33/9, jfr vedlagte kartutsnitt. 
4. For parsell 1 må det sikres tinglyst dokumentasjon på at eksisterende 

drikkevannskilde kan ligge som anlagt på g/bnr 32/1 og 33/9, jfr vedlagte kartutsnitt. 
 
 
Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser gis det ikke samtykke til 
omdisponering av 250-300 kvm dyrkamark fra eiendommen g/bnr 33/9. Det foreligger 
ikke «særlege høve» som tilsier at landbruksinteressene bør vike. Det er alternative 
løsninger som anses å dekke søkers behov på tilfredsstillende måte. Det gis samtykke til 
omdisponering av ca 300 kvm innmarksbeite slik at det kan etableres en hensiktsmessig 
tunløsning. Det henvises til kartutsnittet over for parsell 1. 
 
Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser samtykkes det i fradeling av 
tun på inntil fire daa (parsell 1) fra landbrukseiendommen g/bnr 33/9 slik at dette kan 
opprettes som selvstendig boligeiendom. Det tillates ikke fradelt tre daa skogsmark 
(parsell 2), det kan tillates inntil ca 300 kvm slik at dette kan legges som tilleggsareal til 
boligeiendommen g/bnr 33/34 på en slik måte at tomtegrensene blir harmonisert med 
den faktiske bruk.  
 
Det settes som vilkår for deling at landbruksarealene i Opheim selges som tilleggsareal 
til annen landbrukseiendom i drift, slik at det oppstår gode drifts- og 
arronderingsmessige løsninger. Vilkåret er ikke oppfylt før det er innvilget konsesjon på 
erverv av landbruksarealene.    
 
Omsøkte deling og vilkårene for deling må være gjennomført innen tre år, ellers 
bortfaller delingssamtykket.  
 
Siden søknaden ikke er fullt ut imøtekommet gis det klagerett. jf. forvaltningslovens 
bestemmelser i kap IV. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er 
Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i 
Lillehammer-regionen. 
 



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.  
 
Orientering om videre saksgang: 
Saken oversendes oppmålingsavdelingen som innkaller til oppmålingsforretning 
(grenseoppgang med naboer), merker, måler, utarbeider matrikkelbrev og tinglyser 
eiendommen.  
 
Vi gjør oppmerksom på at ved tinglysing av skjøte krever tinglysingen vedlagt skjemaet 
”Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv”. Skjemaet skal fylles ut 
av kjøper og stemples av kommunen. 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
Gausdal kommune 

 
 
Bjørn Nyfløtt        Marie Skavnes 
Fagansvarlig Byggesak Enhetsleder 

Landbrukskontoret i 
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