
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - G/BNR 33/9 ATLE BJERKE / KIRSTEN 
SEIERTUN KLAGE PÅ AVSLÅTT TILLEGGSAREAL TIL G/BNR 33/34  
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 47/20 den 11.09.2020. 
 
Behandling: 
Eystein Fære Forseth(Sp) fremmet følgende forslag: 
 
Planutvalget tar klagen fra Bjerke/Seiertun delvis til følge og endrer deler av vedtaket i 
del sak 51/20. Nytt vedtak lyder: 
 
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 33/9 som tilleggsareal til g/bnr 33/34 på inntil 1,2 
da. 
 
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.  
5. Parsell 2 skal sammenføyes med g/bnr. 33/34, jfr. Plan- og bygningsloven § 21-4.  

 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for parsell 2 begrunnes med planutvalgets ønske 
om at det skal bo folk i alle deler av kommunen. Saken er og litt spesiell, i og med at det er 
deling som følge av en annen salgs- og delingssak. Faren for at dette danner presedens er 
derfor liten. 
 
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. 1,2 daa 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 å dele fra inntil 1,2 daa skogsmark 
(parsell 2) som tilleggsareal til boligeiendommen g/bnr 33/34, på bakgrunn av tidligere praksis i 
lignende saker. 
 
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. 
 
Forslaget fra representanten Fære Forseth enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Planutvalget tar klagen fra Bjerke/Seiertun delvis til følge og endrer deler av vedtaket i 
del sak 51/20. Nytt vedtak lyder: 
 
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 33/9 som tilleggsareal til g/bnr 33/34 på inntil 1,2 
da. 
 
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.  

5. Parsell 2 skal sammenføyes med g/bnr. 33/34, jfr. Plan- og bygningsloven § 21-4.  
 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for parsell 2 begrunnes med planutvalgets ønske 
om at det skal bo folk i alle deler av kommunen. Saken er og litt spesiell, i og med at det er 
deling som følge av en annen salgs- og delingssak. Faren for at dette danner presedens er 
derfor liten. 
 
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. 1,2 daa 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 å dele fra inntil 1,2 daa skogsmark 
(parsell 2) som tilleggsareal til boligeiendommen g/bnr 33/34, på bakgrunn av tidligere praksis i 
lignende saker. 
 
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. 
 


