
TILSVAR VEDTAK I del. sak 51/20                                                                        V.G. 26.04.2020 

Vedtak datert 17.04.2020 er mottatt hos oss 21.04.2020. På telefon med saksbehandler ble vi 
oppfordret til å gi et tilsvar vedrørende vedtaket. I den sammenheng er det viktig for oss å klargjøre 
de punktene i vedtaket som for oss fremstilles som urimelig saksbehandling. 

1. Areal. I vedtaket legges det til grunn en søknad på delingsareal  på 3 da. Samlet sett vil 
eiendommen overstige et areal på 5 da. og da være i strid med kommunens arealplan. Dette 
brukes som et hovedargument for å avslå søknaden om fradeling. En støtter seg og til 
landbrukskontoret og Fylkesmannen som uttaler seg på bakgrunn av denne informasjonen. 
Merknad: 
- Vi har aldri sett for oss et omsøkt tilleggsareal tilsvarende denne størrelse. Dette ble det 

orientert om i tilskriv fra oss den 6.01.2020 der vi innstiller på et mindre delingsareal 
med henvisning til vedlagt kartskisse som viser et behov på om lag 1.2 da.. Dette 
vedlegget er ikke tillagt den videre saksbehandling og ei heller forevist underliggende 
organer for uttalelse. Vedlagt dette skriv vil det og derfor være foto (Norge i bilder) som 
viser et arealbehov på ca. 0.8 – 0.9 da.  

- I saksbehandlingens vedlegg legges til grunn en skylddelingsforretning med kartskisse for 
33/34 fra 1970. Kartskissen rimer dårlig med det opprinnelige skjøte fra 1967 og derfor 
vedlegges kopi av den opprinnelig kartskissen med mål. Samlet areal for eiendommen 
inkludert skogsbilvei blir da på 2062.3 kvm. Hvis veien trekkes fra får vi et bruksareal 
på ca. 1906.05 kvm. Det er dette eiendomsarealet som oppgis i skjøte. 

- Vi har som tidligere nevnt ingen motforestillinger mot at det og gjøres en grensejustering 
på om lag 0.3 da. Tvert imot er det viktig at det her foretas korrekt oppmåling av 
eiendommen men da må og originale papirene legges til grunn. 

Konklusjon: Ut fra det overstående vil det totale areal for 33/34 inkludert behov for tilleggsareal 
bli på ca. 3 -3.5 da. og derfor IKKE være i strid med kommuneplanens arealdel vedrørende størrelse 
på  privat eiendom. I opprinnelig søknad om fradeling opereres det med et delingsareal på 3 da. 
Dessverre blir dette avgjørende for videre saksbehandlingen hos  også landbrukskontoret, uten at 
det tas hensyn til opplysninger i vårt tilskriv av 6.01.2020. Både fra vår og selgers side var søknad 
om delingsareal opprinnelig ment som opp mot 3 da. inntil vårt behov var dekket. 

 

2. Dispensasjon fra plan- og bygningsloven gis heller ikke. Da med støtte i kommunens 
arealplan samt en vekting av at ulempene er større enn fordelene ved en slik deling. 
- I kommunens vurdering henvises til at eiendommen har stort nok areal til å etablere 

garasjebygg. Her tillegges ikke vårt tilskriv av 6.01.2020 noen verdi. Det meste av 
tomten brukes til oppstalling av trekkhunder og vi har dermed ikke tilgjengelig areal for 
garasjebygg etc. på tomten vår. Det er hensynet til «tak over hodet» til biler og 
hundeutstyr m.m. som gjør at vi trenger tilleggsareal. Vår hensikt er å flytte 
trekkhundene til nytt areal for så å bygge garasjebygg etc. der bikkjene nå står. I epost til 
Torbjørn Furuhaugen av 3.04.2020 vises til at vi også bruker hundene til turistkjøring. 
Hva medfører denne turistkjøringen?  

- Turistkjøringen har blant annet sikret tilskudd til løpende utgifter til hundefor og 
veterinærer. Det overskytende har vært å investere i utstyr brukt til turistkjøring og til 
konkurransekjøring med hund. Samlet sett har vi: 
 



10 sleder til en verdi av ca. 250 000 kr. 3 hengere med bikkjekasse til en verdi av ca. 
150 000 kr. 2 større biler til en verdi av ca. 6- 800 000 kr. Diverse utstyr til hund på ca. 
100 000 kr. 

- Vi har ikke registrert dette som næring men som vi nevner i epost til Furuhaugen er dette 
blitt mer aktuelt den siste tiden. Grunnlagsinvesteringene er lagt. 

 
- Kommunen vurderer at det bør være aktuelt å eventuelt leie areal. Med en forventet 

investering på mer enn 100 000 kr. til graving, drening med fylling av pukk, legging av 
duk, overflategrusing og rømningssikkert gjerde vil vi heller eie enn å leie. Det bør være 
selvforklarende. 

- Kommunen vurderer det og til at trekkhundvirksomheten er av tidsbegrenset varighet. 
Vel, det er det meste her i livet men en kan ikke slutte å leve selv om en ikke vet hva 
framtiden bringer. Som tidligere nevnt (vår høringsuttalse) er det gitt dispensasjon for 
bosetting på 33/34. Behov for et lite tilleggsareal er knyttet til denne bosettingen. 
Kundegrunnlaget i turistkjøringen er og knyttet til lokale og til hyttefolk på Skei og 
Værskei samt større oppdrag for DNT (brukere ved institusjoner i Lillehammerregionen, 
barn og ungdom). En må anse dette som samfunnsnyttig og til glede for flere enn 
undertegnede. Våre etterkommere tar lærerutdanning i friluftsliv (som foreldrene) og 
kanskje kan det være aktuelt å overta trekkhundvirksomheten? Kommunen bør være 
åpen for at annen næring enn gårdsdrift også har behov for noe areal. 

 

Konklusjon: Gjennom pkt. 1 mener vi at de vilkår i kommunens arealplan som begrunner 
avslag på søknaden om deling bør være tilstrekkelig tilbakevist siden arealet for 
eiendommen nå er langt under 5 da. Hva angår andre forhold som det henvises til i 
saksbehandlingen mener vi at det overstående (pkt. 2) er tilstrekkelige opplysninger til å 
vekte fordelene høyere enn ulempene. »Ærlig talt»! 

 

SLUTTKOMMENTAR: Vil vi klage på administrasjonens vedtak? Tvilsomt! Og det av 3 grunner. 

1. Det er ikke tatt hensyn til nye opplysninger (vårt svar på høring) vedrørende behov for 
areal. Administrasjonen bør se på muligheten for å innfri en deling på parsell 2, da med 
vektlegging av nytt arealforslag på inntil 1.2 da. (inkl. grensejustering). 

2. Søknaden er to-delt og vi vil ikke at søknad om omdisponering av 33/9 samt eventuell 
salg av jordvei m.m. til Svein Inge Kalstad skal forsinkes ytterligere. 

3. Nærmere 10 år av våre liv ble brukt på å oppnå bosetting på 33/34. Vi orker rett og slett 
ikke flere «omkamper» om denne bosettingen. For oss og våre nå voksne barn 
representer arbeidet med hundene en betydelig kvalitet ved livet. Søknaden om 
delingsareal var ikke ment til annet enn å utvikle dette.  

Mvh, 

Atle Bjerke 

Kirsten Ingunn Seiertun 

Vedlegg 1: Kartskisse av delingsareal vedlagt  vår høringsuttalse av av 6.01.2020. Vedlegg 2: Nytt 
forslag til delingsareal. Kopi av foto fra Norge i bilder. Vedlegg 3: Kopi av kartskisse vedlagt skjøte av 
24. juli 1967. 



 

 

 
 

  


