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Gausdal kommune 

 

TILSVAR PÅ «HØRING VEDRØRENDE FRADELING AV TILLEGGSAREAL 33/34 FRA 33/9 SAK 
19/2705-2» 

 

I søknad datert 24. oktober 2019 fra Advokatkontoret Thallaug ANS ved advokat Jo-Are 
Aamodt Brænden søkes deling av 33/9. Herunder grensejustering samt salg av areal fra 33/9 
til 33/34. 

Den 20.12.2019 foreligger høringsnotat fra Gausdal kommune vedrørende deling og 
grensejustering av det som benevnes som parsell 2. Det konkluderes med at dispensasjon fra 
kommunens arealplan og LNF-formålet, ikke kan gis. En støtter seg til uttalelser fra 
Landbrukskontoret i Lillehammer – regionen. 

I korthet uttaler Landbrukskontoret at dispensasjon om fradeling ikke kan gis fordi: 

a. Eiendommen (33/34) vil bli på «over 5 daa». Noe som finnes prinsipielt uheldig. 
b. På prinsipielt grunnlag henviser en til arealressursvernet og at en fradeling av et areal 

på 3 daa med granskog av middels bonitet kan forringe landbrukseiendommen. 
c. Når det gjelder grensejustering har landbrukskontoret ingen innvending mot at et 

areal på ca. 300 kvm., kan fradeles. En er og usikker på om dagens kartverk gir et 
riktig bilde av eiendomsgrensene. 

d. Landbrukskontoret nevner og at «søknaden om deling er ikke nærmere begrunnet». 

 

I det følgende vil vi forsøke å begrunne søknad om deling samt argumentere etter beste 
evne, mot høringsnotatets innstilling. 

a. I Bygningsrådets sak 99/92 gis dispensasjon fra LNF – 2 og bygning på 33/34 
omgjøres til helårsbolig. Etter klagesaker i 1993/94 finner ikke Fylkesmannen 
grunnlag for å endre Bygningsrådets vedtak. I 1995 stadfester Sivilombudsmannen 
omdisponeringen. Delingsarealet det nå søkes om er utelukkende knyttet til etablert 
bosetting som det tidligere er gitt dispensasjon for fra LNF-formålet. 
 
På begynnelsen av 2000-tallet påbygges boligen i 2 omganger (tilbygg og nytt tak på 
gammel del). Byggesøknadene møter ingen innsigelser fra hverken 
bygningsmyndigheter eller forrige eier av 33/9. Selv om noe av tilbygget ifølge nyere 
digitale kart, ligger på 33/9s grunn. 



Ved ganske nylig kjennskap til disse digitale kartene med tomtegrenser opplyser vi 
representant for ny eier om dette. Vi ber om grensejustering og ytrer ønske om mulig 
få kjøpt et tilleggsareal vi likevel bruker etter en muntlig avtale med forrige eier av 
33/9. Dette fikk vi bruke til biloppstilling, hengere m.m. etter bearbeiding (trefelling 
og noe gruslegging). Vi oversender forslag til delingsareal på ca. 2 daa (se vedlegg 1). 
Etter vurdering fra ny eier og nå selger, konkluderes det med å tilby oss det 
delingsareal som nå ligger til sakspapirene. 
 

b. Arealet nord for bolighuset og vest for skogsbilveien lå som sagt ikke inne i vårt 
forslag til delingsareal. I dette området gjaldt kun grensejustering. Imidlertid går 
vannledning fra brønn til utendørs tappekran gjennom dette arealet. Det er vår 
eneste godkjente vannkilde. At det omsøkte arealet øst for skogsbilveien er litt større 
enn det som er opparbeidet til biloppstilling m.m., forklares i sluttkommentarene til 
dette tilsvaret. Dog må nevnes at vi delvis vil «harmonisere» med vår andre eiendom 
33/36.  Vi ønsker primært å søke disse eiendommene slått sammen for å skape en 
ryddig eiendomsstruktur men ser at det da vil overstige 5 daa før eventuelt omsøkt 
delingssareal selges til 33/34. 
 

c. Vi har ingen innvending mot Landbrukskontorets innstilling om grensejustering. 
33/34 var opprinnelig 2 tomter der vi målte tomtegrensen ved å strekke tau fra 
opprinnelig gjerde (fra før vi kjøpte eiendommen) på boligtomten til grensemerke på 
østsiden av skogsbilveien. Selvfølgelig unøyaktig etter det digitale kartverket å forstå, 
og det beklages. 

Sluttkommentar. 

- Vi ville i utgangspunktet ha en grensejustering og et tilleggsareal knyttet til den 
etablerte bosettingen. Samlet sett ville 33/34 med tilleggsareal ligge under 
Landbrukskontorets arealmål på 5 daa. Hvis eier og selger er villig til å inngå ny 
kontrakt med nye arealmål er vi åpne for det. 

- Det er gitt dispensasjon fra LNF-formålet hva angår omdisponering til helårsbolig. Et 
tilleggsareal vil være med å sikre verdier (biler og annet utstyr) gjennom å oppføre 
en, etter godkjent byggesøknad, garasje/carport o.l. Pr. i dag er det ikke tilgjengelig 
areal på 33/34 som kan brukes til slike bygg. Det er og ønskelig med mulighet for 
innlagt vann. Vi har ikke innlagt vann og i nærmere 30 år har vi hentet vann ute i 
tappekran. Et godkjent minirenseanlegg er sannsynligvis det eneste alternativet. Til 
dette trengs nødvendig og nytt areal. Innlagt vann vil og gjøre bosetting attraktivt for 
våre gjenboere (etterkommere). 
Etter plan- og bygningsloven og etter kommunens arealplan kan en gi dispensasjon 
til delingssøknad. Sikring av bosetting på 33/34 er hensyn som må vektes grundig. 
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