
Utredning/høringsbrev 
Endringer i KPA planmaterialet etter 2. gangs ettersyn – Retningslinje for 
dispensasjon fra LNF av omsorgsbehov. 
 
Bakgrunn for saken 
Gausdal kommune har i forslaget til Bestemmelser og retningslinjer for kommuneplanens arealdel 
(KPA) (2020-2032) kap 4.1.2 satt følgende bestemmelser for kårboliger: 

 
Planutvalget vedtok i sak 77/20 (innstilling til kommunestyrebehandling) følgende som punkt 16: 
 
Retningslinje under ramme pkt 4.1.2: «Der det av omsorgsmessige eller driftsmessige hensyn gjør 
det nødvendig med to kårboliger på en landbrukseiendom skal slike hensyn tillegges vekt i 
dispensasjonsbehandlingen.» 
 
Dette punktet ble fremmet politisk ved behandling av saken. Bakgrunnen for forslaget til retningslinje 
er en tilpasning til at samfunnet er i endring. Det er økt forventet levealder og i arbeidet med 
“Framtidens omsorgstjenester” og kommuneplanens samfunnsdel innser politikerne at det vil være 
behov for at eldre personer får muligheten til å bo hjemme og motta omsorgstjenester der de har 
hatt sitt virke til fordel for heldøgnsomsorg i institusjon. Omsorgsbehovet for de eldre på garden kan 
sammenfalle med at en yngre generasjon vil bosette seg på garden og overta drifta. Dette vil kunne 
gi behov for at flere generasjoner får behov for å bo på landbrukseiendommen samtidig. 
 
Vurdering 
Kommunedirektøren mener det er utfordrende å gå inn for den foreslåtte retningslinjen som en 
generell retningslinje til dispensasjonsbehandling i LNF. Det må drøftes mer inngående om det er 
grunnlag for å bringe omsorgsmessige hensyn inn som en av vurderingskriteriene ved 
dispensasjonsbehandling i LNF. 
 
Vedtakspunktet har blitt drøftet med jurist hos Statsforvalteren i Innlandet; Det vurderes juridisk at 
et behov for flere boliger grunnet driftsmessige hensyn på en landbrukseiendom ikke utløser en 
dispensasjonssak, men en byggesak. Der behovet er grunngitt i omsorgsmessige hensyn vil 
dispensasjonssak være gjeldende saksgang.  
 
Dette gir følgende forslag til omformulering av retningslinjen: 

«Der det av omsorgsmessige hensyn gjør det nødvendig med etablering av ny boenhet for familien 
på en landbrukseiendom, skal slike hensyn tillegges vekt i dispensasjonsbehandlingen.» 
 
Vurderingen under søker å belyse følgende problemstillinger: 

1. Endring i landbruket – kår før og nå 
2. Fordeler og ulemper med en retningslinje som åpner for at omsorgshensyn skal tillegges vekt 
3. Landbrukseiendommer som ikke er i drift  



4. Spredt bosetting, økte kommunale kostnader 
5. Presedenshensyn – vil forvaltningen av landbruksenheter/ landbruksområder endres hvis 

retningslinjen vedtas? 

Kår og kårbolig 
Landbruket er spesielt ved at det viktigste driftsmiddelet (garden) som regel også tjener som bosted 
for brukerfamilien. Historisk sett har bonden bodd på garden hele sitt liv.  
 
Å ta kår eller føderåd betyr å gi fra seg rettighetene til en gard mot å få bolig, mat og omsorg som 
motytelse. Den vanligste formen for kårordning var at den eldre generasjon overlot garden til den 
yngre og at det ligger en kåravtale til grunn.  
 
Det har historisk vært ulike måter å oppfylle kåravtalens boligdel på. Tidligere var det vanlig med 
generasjonsboliger, at kårfolk hadde en egen del av våningshuset eller disponerte et kammers el.l. 
Ofte var det felles husholdning mellom generasjonene. Det var også mange andre som trengte 
bosted på garden som stuejenter, budeier og stall- og fjøskarer. Det var derfor ikke uvanlig med egne 
drengestuer, eldhus/størhus o.l. som var egnet for opphold.  
 
I dag er det mest vanlig med kårbolig, en ekstra bygning på garden i tillegg til våningshuset, slik at 
kårgenerasjonen har egen bolig på garden og egen husholdning. Vi tar det i dag som en selvfølge at 
enhver familie har egen bolig. De fleste gardsbruk har også i dag en kårbolig eller ekstra bolig.  
 
 
Oppføring av kårbolig 
Tilgang på egnet bolig for kårgenerasjonen er en faktor for rekrutteringen i landbruket. Oppføring av 
ny kårbolig kan derfor tillates når det av hensyn til drifta på garden er behov for at tidligere 
generasjon fortsatt bor på garden. I vurderingen av om det «av hensyn til drifta» er behov, har man i 
all hovedsak sett hen til om det er husdyrdrift på eiendommen av et visst omfang, eller om 
gardsdrifta ellers har preg av så stort arbeidskraftbehov at det er nødvendig at flere enn 
brukerfamilien bor og arbeider på garden. I slike tilfeller vil oppføring av kårbolig være tiltak innenfor 
landbruksformålet og utløser ikke dispensasjonskrav iht. pbl. Kap 19.  
 
I lys av samfunnsutviklingen er det ikke uvanlig at det er to kårgenerasjoner på en gard. I slike tilfeller 
kan det være nødvendig med en tredje boenhet for at den nye generasjonen skal ha mulighet for å 
flytte til og overta garden. Ut fra bestemmelsene i 4.1.2 vil oppføring av en tredje bolig utløse 
dispensasjonskrav. Dersom en eksisterende bygning bygges om til boligformål, eller at antall 
boenheter i en bygning utvides utløser dette ikke dispensasjonskrav, men krav om bruksendring. 
 
I praktiseringen av gjeldende regler har det i enkelte tilfeller blitt tillatt med en bolig nr. 2 selv om det 
ikke har vært driftsmessige behov på søknadstidspunktet. En har i slike tilfeller sett at det er planer 
om ny drift og at kårgenerasjonen sin tilstedeværelse vil utgjøre en fordel med tanke på etablering av 
ny drift.  
 
 
Bolig nr. 3 /kårbolig nr. 2 
I den politiske behandlingen av KPA foreslås det for LNF-områdene en retningslinje som sier at der 
det av omsorgsmessige eller driftsmessige hensyn gjør det nødvendig med to kårboliger på en 
landbrukseiendom, skal slike hensyn tillegges vekt i dispensasjonsbehandlingen. Det ble begrunnet 
bl.a. med at befolkningen blir eldre enn før, de som overtar er gjerne yngre enn før, og at det i 
enkelte tilfeller blir to kårgenerasjoner på et gardsbruk.  
 



«Driftsmessige hensyn» er tatt inn i retningslinjen. Sett fra landbruksfaglig hold kan det 
argumenteres med at oppføring av en kårbolig nr. 2 ligger innenfor landbruksformålet dersom det er 
nødvendig av hensyn til driften. Av hensyn bestemmelsen i 4.1.2, likebehandlingsprinsippet og faren 
for praksisdreining synes det mest riktig å fortsatt kreve dispensasjonsbehandling for en kårbolig nr. 
2. Driftsmessige hensyn vil således bli en del av dispensasjonsvurderingen.  
 
Det er nødvendig å foreta en avklaring i hva som bør omfattes av «Omsorgsmessige hensyn». Det vil 
være utfordrende for planmyndigheten å vurdere omsorgsbehovet i dispensasjonsbehandlingen 
dersom dette inkluderer vurderinger om helsetilstand, grad av pleiebehov mm. Dette kan kun 
vurderes av helsefaglig kompetanse. Personvernet må også ivaretas på en god måte. Det mest 
ryddige vil derfor være å la «omsorgsmessig hensyn» i denne sammenhengen bety tilgang til bolig for 
tidligere brukergenerasjoner, som er slik anlagt at det inngår som en del av gardstunet. Det må være 
en fysisk og sosial nærhet til resten av gardens beboere slik at de eldre opplever trygghet og at 
boligen reelt sett har en funksjon for omsorgsoppgaven.  
Ved en dispensasjonsbehandling kommer vurderingskriteriene i pbl. §19-2 til anvendelse. I forhold til 
landbruksinteressene må en være særlig oppmerksom på følgende: 
 

 Eiendommen må være i aktiv drift og av en slik størrelse at det kan dokumenteres 
landbruksproduksjon eksempelvis med inntekt over X G, eller en omsetning over XX kroner.  

 Det kan ikke tillates kårbolig (verken nr. 1 eller 2) på småbruk ute av drift, og nærmest uten 
arealressurser. En har sett at to boliger på småbruk gir eiendommen en høy teknisk verdi 
som vanskelig kan gjenspeiles i markedsverdi. For å gjøre eiendommene lettere omsettelige 
kommer det gjerne ønske om å dele fra den ene av boligene slik at denne kan selges separat. 
Det kan i slike tilfeller være vanskelig å nekte fradeling dersom det ikke er behov for kårbolig 
på eiendommen og det ikke er påregnelig med ny drift. (Uheldig sirkelvirkning) 

 Det er ofte trangt på et gardstun og vanskelig å plassere ytterligere et bolighus med tanke på 
at det skal ha egen adkomst, hage, biloppstillingsplasser og garasje. Det kan utløse ønske 
eller behov for å trekke boligen unna selve gardstunet. Dette vil utfordre kravet om at 
kårbolig skal ligge på gardstunet jf. bestemmelse pkt. 4.1.2 A. Alternativvurderinger om bruk 
av eksisterende bygningsmasse, påbygg etc. vil være nødvendig i slike tilfeller.  

 En ny bolig vil i de fleste tilfeller være en stor investering, noe som i seg selv kan utløse behov 
både for at denne må oppføres utenom gardstunet og på fradelt tomt. Fradeling vil bli 
begrunnet med  

o økonomisk uavhengighet for kårgenerasjonen  
o muligheter for finansiering/pant  
o at garden blir for dyr å overta for neste generasjon 
o framtidig arveoppgjør  
o kårgenerasjonen ønsker avstand til tunet  

 Kårboliger vil i mange tilfeller stå ledige i kortere eller lengre perioder og bli brukt til utleie. 
Det er ofte ulemper for eier/driver å ha leietagere inne på gardstunet, noe som også ofte 
framføres i forhold til plassering av kårbolig. Med ytterligere en kårbolig vil dette momentet 
gjøre seg gjeldende ved plassering på eiendommen. Dette kan underbygge press på 
plassering av kårbolig nr. 2 utenfor gardstunet med senere press på fradeling, særlig om det 
ikke er påregnelig behov for ekstra kårbolig i overskuelig framtid. 

 En kårbolig som også skal ha en utstrakt omsorgsfunksjon kan medføre ekstra 
trafikkbelastning med ulike helse-/omsorgsbaserte tjenester. Dette kan på sin side bidra til 
driftsulemper for landbruket.  

 Det er usikkert hvorvidt en slik retningslinje vil signalisere en oppmykning av LNF-formålet til 
også å gjelde utvikling av omsorgsbaserte tjenester på landbrukseiendommer. Det er slik sett 
en viss fare for at det kan bli utfordrende å håndtere planbestemmelsene i forhold til 
presedens og at en faktisk oppnår den ønskede intensjon med retningslinjen 



 Ved plassering på dyrka eller dyrkbar jord kreves det samtykke til omdisponering iht. 
jordloven §9.  

 
Nye boliger på gardsbruk utløser slik vi ser det en rekke problemstillinger. Disse følger i hovedsak om 
en forutsetter at en ny bolig skal være en fullverdig bolig ift. størrelse, antall rom, uteområder mm. 
Det er derfor helt vesentlig at en kårbolig må plasseres i tunet slik at det er tilknyttet LNF-funksjonen. 
En annen plassering vil på sikt legge press på å selge kårboligen til rent boligformål.  
 
Det primære behovet som skal dekkes med en omsorgsbolig er kjøkken/oppholdsrom, ett soverom 
og bad. Alternativene med ombygging av eksisterende bygg, påbygg eller kombinasjonsbygg framstår 
dermed som gode alternativer til en ny frittstående bygning som kun er oppført for å dekke et 
omsorgsbehov.  
 
I arbeidet med “Framtidas helse og omsorgstjenester” forutsettes det at flest mulig blir boende 
hjemme lengst mulig. For helse-/hjemmetjenesten vil det være en fordel om dette hjemmet er 
sentralt plassert for å kunne korte ned reisearbeidet og ha en tids- og kostnadseffektiv 
tjenesteproduksjon. En retningslinje som bidrar til at eldreomsorg kan løses også på 
landbrukseiendommer vil dog kunne ha positiv innvirkning på helse og trivsel for den eldre 
generasjonen.  
 

Statsforvalteren i Innlandet sendte i oktober 2020 et Dispensasjonsrundskriv til kommunene. På side 
13 i denne leser man:  

 

 



Retningslinjen er ikke i tråd med gjeldende juridiske betraktninger for behandling av saker i medhold 
av pbl § 19-2, jf. Dispensasjonsrundskrivet fra Statsforvalteren i innlandet. En upresis retningslinje 
kan bidra til å svekke håndhevelsen av LNF-formålet. Samtidig mener Kommunedirektøren at det er 
offensivt av våre politikere å prøve å legge til rette for retningslinjer i takt med utviklingen i 
samfunnet.  
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren mener at retningslinjen må spisses før vedtak for å skille mellom driftsbehov og 
omsorgsbehov. I tillegg bør det tas inn føringer om at alternative løsninger med utgangspunkt i 
eksisterende bygningsmasse bør utredes før det søkes dispensasjon for nybygg.  

Forslag til ny retningslinje under ramme pkt. 4.1.2: Der det av omsorgsmessige hensyn gjør det 
nødvendig med etablering av ny boenhet for familien på en landbrukseiendom, skal slike hensyn 
tillegges vekt i dispensasjonsbehandlingen. Omsorgsenheten bør primært søkes løst i eksisterende 
bygningsmasse. 

Denne teksten erstatter pkt. 16 i protokollført vedtak i PL-sak 77/20 den 27.11.2020. 

Kommunen håper Statsforvalteren i Innlandet kan vurdere de juridiske og lanbruksmessige sidene av 
denne retningslinjen, og ber om skriftlig tilbakemelding på dette.


