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SAMMENDRAG: 
 
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens forbud mot ny boligbebyggelse i LNF- 
område for at de skal kunne bruksendre fjøs/låve på eiendommen til bolig. For at 
planutvalget skal ha hjemmel til å gi dispensasjon kan i dette tilfellet ikke 
landbrukshensynene bli vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved en dispensasjon 
være vesentlig større enn ulempene. Under tvil er rådmannen kommet til at hensynet til 
bosetting og kulturlandskapsinteresser veier tyngre enn ulempene knyttet til 
landbrukshensyn og nabo så vidt tett innpå. Det foreslås derfor at dispensasjon gis. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Marianne og Runar Øvstehage Austgarden ønsker å bosette seg på gården Austgarden der han 
kommer fra. Gården er et mindre småbruk øverst i Bødalen på 600 moh. Her ønsker han å 
bruksendre fjøs/låve til bolig. Det er kommunal veg fra nede i dalen som går over til privat 
veg den siste delen. Gårdstunet består av en bolig oppført i ca 1961, fjøs/låve og garasje. Det 
er søkt om utslippstillatelse, og grunnen er funnet egnet til å bygge infiltrasjonsanlegg. 
Området er sjekket mot naturbasen. Det er ikke gjort funn av naturtyper eller truede/sårbare 
arter. Tiltaket er dermed ikke i strid med naturmangfoldlovens § 8-12.  
 
Forhold til gjeldende plan.  
Området ligger øverst i kommuneplanens LNF sone 2 med spesielle 
kulturlandskapsinteresser, like inntil sone 3. Sone 2 er definert som områder i dalbunn og 
dalsider, mens sone 3 er områder i fjellet med viktige frilufts-, vilt-, natur- og/eller 
landbruksinteresser.  
I LNF-sonene er det generelt forbud mot ny eller vesentlig utvidelse av eksisterende bolig-, 
ervervs- og fritidsbebyggelse. I retningslinjene er følgende fastsatt:  



  
 
 

  
 
 

 

Innenfor LNF-sonene er det tillatt med bygging i stedbunden næring der byggingen er 
nødvendig av hensyn til driften. All annen byggevirksomhet er forbudt og krever 
dispensasjon. Bygging av for eksempel vinterstue på setrer eller kårboliger på 
gardsbruk vil normalt ikke være nødvendig av hensyn til driften, og kan av den grunn 
ikke påregnes å bli godkjent. Bebyggelse som er tilknyttet landbruksboligen bør 
underordne seg den miljømessige og arkitektoniske karakteren i omgivelsene med 
hensyn til plassering, størrelse, takform, fasadeutforming, materialvalg og farger. 
Denne bestemmelsen må brukes innenfor rammene av plan- og bygningslovens § 29-2 
og 3. 

I områder med spesielle kulturlandskapsinteresser sier retningslinjene: 
I disse områdene bør alle nye tilbygg og bygninger underordne seg den miljømessige 
og arkitektoniske karakteren i omgivelsene med hensyn til plassering, størrelse, 
takform fasadeutforming, materialvalg og farger. 

Søknaden er således i strid med fastsatt arealbruk, og en godkjenning av søknaden er betinget 
av at det kan gis dispensasjon. 
Etter bruksendring er bygningen tenkt utvidet litt mot vest og vil oppfylle 
tilpasningskriteriene for byggeskikk i kommuneplanens kulturlandskapsområde. 
Dispensasjoner omfattes av plan- og bygningslovens § 19-2: 

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 dispenseres fra, eller om 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det skal legges særlig 
vekt på konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Statlige og 
regionale rammer og mål skal tillegges vekt, og det bør ikke gis dispensasjon når en direkte 
berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonen. 
Søknaden er sendt på høring til Fylkesmannen og Oppland fylkeskommune. Det er bare 
fylkeskommunen som har svart, og de uttaler i mail 14.01.2019 at de ikke kjenner til at 
tiltaket berører kulturminner. 
 
Om eiendommen:  
Austgarden g/bnr 52/3 er et småbruk i Bødalen. Eiendommen er fordelt på tre teiger og har 
følgende arealer: 
 

 
 
Tunet er på ca. 2,4 daa og består av våningshus, fjøs og garasje. Det er omgitt av dyrkamark 
på alle kanter. Areal som består av overflatedyrka jord og innmarksbeite ligger på en egen 



  
 
 

  
 
 

 

teig. Langs veg er det om lag 400 meter fra gardstunet. Skogteigen på vel 100 daa ligger inne 
ved Raudsjøen.  
 
Dyrkamarka på eiendommen er bortleid til en annen gardbruker i bygda. Det er ikke 
husdyrproduksjon på garden. 
 

VURDERING: 
 
Landbruksmessige hensyn 
I gjeldende kommuneplan sier retningslinjene for LNF at kårbolig på småbruk normalt ikke er 
nødvendig av hensyn til driften. Behovet må imidlertid vurderes i hvert enkelt tilfelle. Behov 
for kårbolig framstår som mest reelt på gardsbruk med husdyrproduksjon av et slik omfang at 
kårgenerasjonen inngår som en del av arbeidsstyrken på garden. Iht. Veileder Garden som 
ressurs (erstatter T-1443 «Plan og bygningsloven og Landbruk Pluss») heter det at bruk til 
anna formål i deler av året kan være tillat. En kan ut fra dette ikke oppføre en kårbolig med 
formål utleie. 
 
I dette tilfellet er jorda på eiendommen bortleid og det er ikke husdyrproduksjon på garden. 
Det er derfor ikke behov for kårbolig på garden i dag.  
 
Det opplyses i søknaden at det på sikt er tanker om noen sauer slik at jorda holdes ved like. 
Det er ikke lagt fram noen eksakt plan for framtidig landbruksproduksjon. Det presiseres at 
jorda leies bort p.t. og den holdes således ved like. En legger til grunn at driveplikten i 
jordloven § 8 er oppfylt.  
 
Gir en tillatelse til å bygge om driftsbygningen til boligformål og planene om sauehold skal 
gjennomføres, må det bygges en ny driftsbygning senere. Tunet er omgitt av dyrkamark på 
alle kanter og ei byggetomt for nytt fjøs må således være på dyrkamark. Det vil forringe 
gardens produksjonsressurser og strider mot jordvernhensyn.  
 
Ut fra framtidige driftsulemper er det en dårlig løsning å etablere et bolighus nr. to på et trangt 
tun som på Austgarden. Erfaringsvis kommer det ofte ønske om å dele fra den ene av 
bygningene på slike bruk, og dette oppstår gjerne i forbindelse med, eller forut for, et salg av 
eiendommen. Argumentasjonen er da at eiendommen er vanskelig å omsette med to bolighus, 
særlig om selger skal få betalt for de fulle verdiene på eiendommen. Tillates ombygging av 
fjøset til bolig mister derfor eiendommen preg av å være en landbrukseiendom, -noe som kan 
resultere i søknad om fradeling, og at bolighusene kan bli nytta til anna formål enn bosetting.  
 
Driftsbygningene er en viktig del av kulturlandskapet. Det framføres ofte at driftsbygninger 
ute av drift vil forfalle med mindre de kan nyttes til andre formål. Det vil gi en uheldig 
signaleffekt om driftsbygninger ute av drift kan ombygges til boligformål ut fra hensynet til 
kulturlandskapet. Dersom en ved å legge ned drifta gjør det lettere å få bygge bolighus nr. 2 
og 3 på en landbrukseiendom kan dette resultere i mange slags utilsikta utslag. Mellom anna 
blir det vanskeligere å gjenoppta gardsdrifta. Av hensyn til presedensvirkning må det derfor 



  
 
 

  
 
 

 

vurderes nøye om det er så særlige forhold som gjør seg gjeldende i denne saken at 
bestemmelsene i kommuneplanen kan settes til side. 
 
Det er en kjent sak at det er høy etterspørsel etter småbruk. Samtidig ser en at bolighus ute i 
distriktene ofte blir stående tomme eller blir benyttet til fritidsformål. Ut fra hensynet til 
framtidig bosetting kan det derfor være gode grunner for å la denne eiendommen fortsatt ha 
preget av å være et småbruk med en bolig og driftsbygning. 
 
Med to boliger tett på dyrka mark vil det være påregnelig at dette gir ulemper både for 
boligene og landbruksdrifta. Til å være i spredt bebyggelse blir boligene ligger svært tett.  For 
å skjerme mot den andre boligen er inngangsdøra planlagt bort fra den eksisterende boligen. 
Dersom en bolig skulle oppføres et annet sted på eiendommen hvor det ikke er dyrket mark 
vil den komme i LNF-sone tre og vil være vanskeligere å godkjenne.  
 
Hensynet til kulturlandskapet 
Det er i dag ikke behov for driftsbygningen på eiendommen. Utviklingen med flere og flere 
nedlagte gardsbruk fører til at driftsbygningene vil stå og forfalle og bli skjemmende i 
kulturlandskapet. En bruksendring som her bør sikre at dette ikke skjer. Slik sett vil det være 
positivt for kulturlandskapet om denne kan bygges om og brukes til bolig. Hele solsiden av 
Bødalen ligger innenfor område med spesielle kulturlandskapsinteresser. Det er også positivt 
at ny bosetting i spredt bebyggelse kan skje i bestående ubrukt bygningsmasse i stedt for å ta i 
bruk nye områder.  
 
Bosettingsforhold: 
Saken har også en distriktspolitisk side idet mer bosetting vil være positivt for Bødalen. 
Spredt bosetting vil medføre ekstra behov for transport, skoleskyss etc. Dersom nye boliger 
skal være attraktive i utkantstrøk som her må de inneha kvaliteter som for eksempel storslått 
utsikt, som i dette tilfellet. I samfunnsdelen til kommuneplanens arealdel har det tidligere vært 
en intensjon om å legge til rette for spredt boligbygging. Da denne ble revidert i 2014 er dette 
tatt ut. Her er det nå fastsatt at det ikke utvikles nye områder for spredt boligbygging. 
Kommuneplanen tar derfor ikke stilling til spørsmålet spredt boligbygging av enkelttomter. 
Det kan derfor synes noe uklart hvor tungt bosettingskriteriet i spredt bebyggelse skal 
vektlegges siden dette er tatt ut fra kommuneplanen. Men praksis i andre dispensasjonssaker 
viser at dette fortsatt blir vektlagt. 
 
Presedens: 
Dette er første gang vi har en søknad om slik bruksendring, og saken vil derfor kunne skape 
presedens. Vi ser vanskelig for oss at en godkjenning vil medføre mange tilsvarende 
søknader. Presedensvirkningen anses derfor ikke så veldig stor. Vi ser at dersom behovet for 
driftsbygning igjen skulle bli aktuelt vil det være vanskelig ikke å være positiv til lokal 
småskala landbruksdrift. Hvor lenge nye generasjoner står klare til å bruke boligene på tunet 
er det ingen som vet. Behovet for fradeling kan fort melde seg. Om resultatet om noen ti-år 
skulle bli at det står to fritidsboliger på tunet i stedet for at en fraflytta bolig med en 
falleferdig driftsbygning vil dette kanskje være mer positivt? 
 



  
 
 

  
 
 

 

Oppsummering: 
Intensjonen bak byggeforbudet i LNF-områder er først og fremst å verne om 
landbruksinteresser og sikre natur- og friluftsinteresser. Det er påvist ulemper for 
landbruksinteressene. Etter rådmannens syn blir imidlertid ikke disse interessene vesentlig 
tilsidesatt. De andre formålene (natur- og friluftsinteresser) berøres ikke. 
 
I avveiningen fordeler/ulemper mener rådmannen at hensynet til bosetting og 
kulturlandskapsinteresser bør veie tyngre enn ulempene knyttet til landbruksdrift og nabo så 
vidt tett innpå. Det synes derfor å være større fordeler enn ulemper ved å gi dispensasjon. 
Kriteriet i loven om at fordelene skal være vesentlig større enn ulempene, blir en 
skjønnsmessig vurdering. Under tvil er rådmannen kommet til at fordelene synes å være 
vesentlig større enn ulempene, slik at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. Rådmannen 
foreslår derfor at det gis dispensasjon.  
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 19-2 gir planutvalget dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for bruksendring fra fjøs/låve til bolig på g/bnr 53/3. Vi gjør 
oppmerksom på at dette ikke er noen byggetillatelse, og at byggetillatelse må omsøkes 
før bruksendringen kan iverksettes. 


