
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - ODDBJØRN SKOGEN, SVINGVOLL - KLAGE PÅ AVSLÅTT 
SØKNAD OM FRADELING AV KÅRBOLIG PÅ EIENDOMMEN SKOGEN 
ØSTRINGSVEGE TILTAKSHAVER ODDBJØRN SKOGEN 
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 10/22 den 18.03.2022. 
 
Behandling: 
 
Representantene Eystein Fære Forseth (Sp) og Jan Erik Kristiansen (Ap), fremmet følgende 
endringsforslag: 
 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens bestemmelser § 19-2 gir planutvalget dispensasjon 
fra fastsatt formål i kommuneplanens arealdel for fradeling av kårbolig på g/bnr 171/1 
«Skogen» med en tomt som oppgis til ca 1,2 daa til boligformål. Dispensasjon er begrunnet 
med at: 

• Det er ønskelig å legge til rette for at yngre vil satse på landbruk.  
• Det er tvilsomt om kårboligen er en ressurs for garden, det kan fort bli det motsatte ved at 

det blir for kostbart for yngre å ta over. Det som da skjer er at dagens driver blir boende på 
garden, melkekvote solgt, og det blir ikke aktiv drift lenger. 

• Fradeling bidrar til å opprettholde bosetting i denne delen av bygda. 
Dispensasjonen vurderes derfor ikke å være i strid med landbruksinteresser nedfelt i 
kommuneplanen, og fordelene ved å gi dispensasjon anses som større enn ulempene.  
 
I medhold av Plan- og bygningslovens bestemmelser § 20-1 m, godkjenner planutvalget 
foreliggende søknad om fradeling av kårbolig fra eiendommen ”Skogen” g/bnr 171/1. 
For delingstillatelsen gjelder følgende vilkår:  
1. Grensene fastsettes av oppmålingsmyndigheten. 
2. Vegrett over g/bnr 171/1, må sikres i tinglyst dokument, jfr. Plan- og bygningslovens § 

27-4.  
3. Før eiendommen tillates fradelt må det foreligge tillatelse til utvidet bruk av avkjøring fra 

Fv. 254. 
4. Det må sikres tinglyst rett til eksisterende drikkevannskilde. 
5. Det må sikres tinglyst rett til anlagte infiltrasjonsgrøfter og utbedring av disse. 
6. Tillatelsen har en varighet på 3 år. 
7. Eier av Skogen gnr/bnr 171/1 har forkjøpsrett ved salg av den fradelte eiendommen. 
 
 
Forslaget fra representantene Fære Forseth og Kristiansen enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
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