
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - G/BNR 213/37  I GAUSDAL KOMMUNE -SØKNAD OM 
OPPFØRING AV KÅRBOLIG OG OMDISPONERING AV DYRKET AREAL AASE 
ELDE 
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 28/22 den 10.06.2022. 
 
Behandling: 
Representanten Eystein Fære Forseth (Sp) fremmet følgende forslag til nytt vedtak: 
 
Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser tillates omdisponering av 0,9 daa 
jordbruksareal for oppføring av ny kårbolig på g/bnr 213/37 i Gausdal kommune. 
 
Begrunnelse:  
Omsøkt plassering av kårbolig har ikke nær tilknytning til tunet og er ikke optimal, men det 
foreligger ikke andre brukbare plasseringer. Det er få tomter og hus i området.  
Det er opparbeidet flere daa med jord gjennom nydyrking, slik at de har en økning i 
jordareal. Dette på tross av at det da vil gå ca. 1 daa til boligtomt. 
Det er innvilget fradeling av noen kårboliger i Gausdal i nyere tid, men de fleste av disse 
fungerer fortsatt som kårbolig. 
 
Videre saksgang: 
Et positivt vedtak som omsøkt må også behandles som en dispensasjon til pbl § 19 -2, fordi 
dette vil bryte med kravet om plassering ifølge kommuneplanens bestemmelser om kårbolig 
(KPA Bestemmelser om Kårbolig kap. 4.1.2 a) og c) ). 
 
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 hensynene bak bestemmelsene det 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, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.  
Ved vurdering 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 § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden Departementet kan i forskrift 
gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av 
dispensasjonssaker.” 
 
Forslaget fra representanten Fære Forseth vedtatt med enstemmig vedtatt. 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser tillates omdisponering av 0,9 daa 
jordbruksareal for oppføring av ny kårbolig på g/bnr 213/37 i Gausdal kommune. 
 
Begrunnelse:  
Omsøkt plassering av kårbolig har ikke nær tilknytning til tunet og er ikke optimal, men det 
foreligger ikke andre brukbare plasseringer. Det er få tomter og hus i området.  
Det er opparbeidet flere daa med jord gjennom nydyrking, slik at de har en økning i 
jordareal. Dette på tross av at det da vil gå ca. 1 daa til boligtomt. 
Det er innvilget fradeling av noen kårboliger i Gausdal i nyere tid, men de fleste av disse 
fungerer fortsatt som kårbolig. 
 
 
 


