
Vedlegg til søknad om omdisponering av arealer på Bagstad:  
 
Redegjørelse for drift og forslag til plassering av bygninger.  
 
Jeg har vurdert mange hensyn til plassering av driftsbygning og flytting av eksisterende 
kårbolig. Både praktiske hensyn til driften, familiære hensyn er diskutert. Råd fra venner og 
landbruksrådgivere er også vurdert. Jeg har også vurdert de landbruksfaglige tema og svar 
fra landbrukskontoret. Jeg tolker de tilbakemeldingene jeg har fått som posetive og er 
takknemlig for bistand i saken så langt.  Landbruksfaglige hensyn bør vurderes grundig, samt 
gi plass for fremtidige endringer og videreutvikling av driften. Perspektiv og forventet levetid 
på bygninger er ca 50-100 år.  
Eksisterende kårbolig ble oppført for ca 80 år siden. Ny kårbygning skal ha en forventet 
levetid på 80 år. Altså frem til 2100. Beregnet nedbetalingstid er ca 30 år. Og dersom jeg 
legger forholdene godt til rette, kan gårdsoverdragelsen komme om ca 15år.  
Helheten av denne gårdsplanleggingen har resultert i noen alternativer til plassering av 
fremtidig driftsbygning og kårbolig. For meg er det lang viktigere å se på mine forutsetninger 
for best mulig drift av gårdsbruket, enn å begrense meg ut i fra skiftende politiske vedtak, og 
kortsiktig planlegging far kommunen.  
 
Legger inn bilde av Gårdsbruket, med markeringer for sentrale driftselementer:   
Bilde nr. 1 

 
 



 

 

 

 

Planlegging av ny driftsbygning ( nr 2)  
Se blide nr.1 Jeg ønsker å sette opp en ny driftsbygning. Denne skal benyttes som traktor garasje, høytørke 
og lagerplass. Den skal også kunne brukes som fjøs eller husdyrrom for sau eller storfe. Bygges denne på 
riktig måte vil den være fleksibel og skape rom for økning av driftsomfanget.  

 

 

Plasseringen av driftsbygningen ved nr. 2 er den mest egnet grunnet nærhet til dyrkamark. Samtidig som 
den blir en naturlig del av tunet. Her er det en ganske flat tomt som egner seg godt til et lagerbygg av 
denne typen. Infrastruktur som strøm og veg frem til bygget er etablert. Og dette vil være en fremtidsrettet 
god plassering av driftsbygning. Bygningen skal ha en halv del med A-takstoler. Og en halv del med 
mønebjelke og taksperrer. Det skal etableres en liten låvebru fra tunet. Lager til høy og rundball skal 
plasseres i sør enden. 

Selve oppføringen av det nye driftsbygget kan først gjøres når kårboligen er flyttet. Det vil også være en 
prosess frem til selve oppføringen av bygget. Plasseringen vil gi en beskjeden skråning ut mot dyrkamark. 
Og den vi ta ca 400-500m^2 av dagens jordbruksareal. Dette mener jeg er såpas lite. At det må kunne 
aksepteres. Jeg legger stor vekt på bevaring av arealressursene rundt tunet. 

Målsetningen med denne plasseringen og dette bygget er:  

 Minske trafikken over tunet.  

 Avlaste en sliten og gammel låve.  

 Planlegges for utvidelse.  

 Nærhet til jorde 

 Minimere størrelsen og høyden på bygget. slik at det ikke dominerer tunet.  

 Øke effektivitet og kapasitet i lagring og produksjon av høy, og fôr for salg.  

 Bygget skal kunne benyttes til fremtidig dyrehold. Dersom dette blir aktuelt.   

 Jeg har tegnet inn plassering i riktig målestokk 1:500. Se vedlegg.  



 

Ut i fra driftsmessige hensyn. Har jeg vurdert plassering til ny kårbolig: Følgende er vurdert.  

1: Avstand mellom fremtidige driftsbygninger og bolig. 

2: Berøre minst mulig dyrbare arealer. Og ikke forringe gårdsbrukets næringsinteresser. 

3: Gunstigs mulig kjøremønster for alle parter. Boligformål, Landbruksformål. Daglig drift på gårdsbruket 
og utleie av kårbolig i deler av byggets levetid.    

4: Hensyn til eksisterende infrastruktur på gården.  

5: Familiære forhold. Erfaringer med å ha to boliger svært tett på samme tun.  

6: Så langt jeg kan forutse min framtid. Skal ikke kårboligen deles fra gårdsbruket. Jeg forutsetter derfor at 
dette ikke skal gjøres i noe tilfelle. Jeg er opptatt av å bevare verdien i gårdsbruket. Og at det skal være 
gunstig å overta etter meg, når den tid kommer. Boligen skal ikke selges eller fradeles. Jeg ser det som min 
fremtidige bolig om 15år.  

I arbeidet med planlegging av ny kårbolig har jeg vurdert flere alternativer. Under følger en beskrivelse i 
prioritert rekkefølge:   

1. Hensyn til pris og bygge kostnad.  
2. Hensyn til dyrkbare arealer og berøring av dyrka mark.  
3. Alternativt å renovere og oppgradere eksisterende kårbolig.  
4. Ander eiendommer i Bagstadvegen. Som ikke tilhører Bagstad. (kost / nytte)  
5. Generelle hensyn til infrastruktur. Og tilknytning til VA- strøm og veg.  

 

 

  



Alternativ 1: Kårbygning:  
 

 

Denne plasseringen av kårbolig vil ta en vesentlig del av dyrkbare arealer. Plasseringen av kårboligen kan 
ikke tilknyttes eksisterende strøm anlegg eller vannforsyning. Infrastrukturen til boligen må fornyes i sin 
helhet Og det må etableres en ny veg til boligen. Boligen må plasseres på en skrå tomt. Den må bygges 
med kjeller eller med en vesentlig fylling. Noe som vil kreve plass av eksisterende dyrkamark. Boligen Kan 
trekkes noe inn i hagen. Men krav til avstand mot eksisterende bygg må hensynas. Det bør også legges til 
rette for en garasje med snuplass for personbil. Plassering av Kårboligen vil også ødelegge for eksisterende 
vanningsanlegg for dyrkamark. Se overliggende PKT. Nr5.  Dette er et knutepunkt for vanning av 
grasmark. Her plasseres vanningsvogn, med nedgravd vanntilførsel.  Vannkilden / Anlegget er plassert her 
for å ha rekkevidde til alle deler av jordet.  

Plasseringen av kårboligen i hagen vil gi så store innvirkninger på byggekostnaden. At det fort kan slå 
beina unna hele prosjektet. Både fordi kostnaden med etablering av veg til boligen er vesentlig faktor. Men 
også behovet for å bygge hus med kjeller, blir avgjørende. Dersom boligen må plasseres her. Vil dette fort 
gi en tilleggskostnad på over en million kroner. I tillegg kommer verditapet av dyrkamark. og eventuelle 
kostnader ved å etablere nye arealer et annet sted. Avmerket areal er på ca 1,7 til 2daa. En vesentlig faktor 
er etablering av veg med tilhørende vegskulder og skråning far vegen. Dette er beskrevet i vedlagt 
situasjonsplan.   

Jeg mener denne plasseringen er lite gunstig av følgende årsaker:  

 Plasskrevende og lite god med tanke på dagens og fremtidig landbruksdrift. 

 Reduksjon av dyrkamark på ca 2daa. Hensyn til skråning og eksisterende terreng må vektlegges.  

 Svært dårlige familiære erfaringer med tett boligbebyggelse.  

 Ødelegger dagens opplegg for effektiv vanning av jordbruksarealer.  

 Det må etableres en ny veg til boligen.  



Alternativ 2:150m fra tunet.  
 

 

Alternativ 2 Berører ca 800m^2 dyrkbare arealer. Øvrige arealer er kratt, steinrøys og stubber. Alternativ 2 
er også tilpasset driften og fremtidig utvikling av gårdsbruket. Det er mulig å bygge hus med kjeller for å 
redusere boligens fotavtrykk. Boligen kan også bygges uten kjeller av hensyn til byggekostnad og behov 
for plass.  Samt at dette er enkel adkomst til Bagstadvegen.. Det er ikke eksisterende infrastruktur til 
tomten. Alt dette må etableres på samme måte som alternativ 1. Avstand til gårdstunet er ca 150 meter.  

Alternativ to er en løsning som berører minst mulig dyrkbare arealer. Kårboligen kan plasseres i en utkant 
og på en steinrøys.  Og med en liten del som berører eksisterende beite. Se bilde. nr. 3.  

Argumenter for denne plasseringen:  

 Berører minst mulig dyrkbare arealer. 

 Trenger ikke etablering av ny veg 

 Fleksibel tomt, (med eller uten kjeller)  

 Hindrer ikke utvikling av gårdsdriften 

 God nokk avstand mellom bolighus. Bare 150m  

 Best økonomisk handlingsrom.  

 

Bilde 3 



Samleskjema og oppsummerende oversikt:  
Hensyn JA NEI Anbefalt 

Berører dyrka mark 
Alternativ 1 
Alternativ 2 

 

 
2 daa 
0,8 daa 
 

 
 
 
 

 
 

Alt: 2 
 

Berører eksisterende drift 
Alternativ 1 
Alternativ 2  

 
JA 
Nei 

 
 
 
 

 
 
Alt: 2 

Strøs fordel med tanke få familiære forhold.  
Alternativ 1 
Alternativ 2  

 

 
Nei  

 
 
JA 

 
 
Alt 2 
 

Beste plassering med tanke på fremtidig landbruksdrift 
Alternativ 1 
Alternativ 2  

 

 
NEI 
 

 
 
JA 
 
 

 
 
Alt: 2 
 

Infrastruktur må etableres til ny kårbolig. (Avløpsanlegg Vann og strøm)  
Alternativ 1 
Alternativ 2 

 

  
JA 
JA 
 

 
Begge 

Vei til tomten må opparbeides.   
Alternativ 1 
Alternativ 2 

 

 
JA 

 
 
NEI 
 

 
 
Alt 2 
 

Kan hindre fremtidig utviklingsmuligheter av gårdsdriften 
Alternativ 1 
Alternativ 2 

 

 
JA 

 
 
NEI 
 

 
 
Alt 2  

Boligtype må ha kjeller 
Alternativ 1 
Alternativ 2 

 

 
JA 
 

 
 
NEI 

  
 
Alt 2  
 

Antatt størst bygge kostnad 
Alternativ 1. Blir lett 500 000kr til 1 million kroner dyrere en alternativ 2 

  Alternativ 2. Beste løsning med tanke på bygge kostnad.  
 

   
Alt 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ut i fra min oppsummering mener jeg Alternativ 2 er den beste løsningen. For plassering av ny kårbolig.  
Ny kårbolig kan plasseres bare 150m fra tunet, med egen innkjøring. Og med minimal berøring av 
dyrkbare arealer. Tomten er skrå, og huset kan bygges med eller uten kjeller. Det er plass til garasje og det 
gir en naturlig avstand til gårdsbruket. Slik at jeg kan være tilgjengelig for fremtidig drift og ved 
eiendomsoverdragelse. Videre vil denne plasseringen skape rom for alternativer dersom ingen av mine 
barn ønsker å videreføre gårdsdriften. Dersom gården i fremtiden må selges til en utenforstående. Kan jeg 
fremdeles bo i kårbygningen. Med tilhørende kår-ytelser og samtidig skape plass til en ny familie på bruket. 
Dette er selvfølgelig lenge til. Ut i fra midt nåværende perspektiv vil det være svært gunstig å komme i 
gang med byggingen av kårbolig. Siden jeg har tiden foran meg med tanke på arbeidskapasitet og 
betalingsevne. Jeg har også behov for ny driftsbygning snarlig. Denne vil komme godt til nytte for meg i 
dagens drift. Videre er det viktig for meg å bevare verdiene i gardsbruket. Boligen skal ikke deles fra, eller 
skilles ut. Driftsbygningen vil skape mer rasjonell drift samt kunne øke næringsinntektene betydelig.   

 

Ut i fra denne oppsummeringen ønsker jeg å gå videre med plassering av kårbolig ved alternativ 2: Min 
landbruksfaglige vurdering bør også kunne understøttes av landbrukskontoret.  

Se søknad om omdisponering og tilhørende situasjonsplaner.  



Bilder av tomten 2021:  

 

Alternativ 2 

 

 

 



Lokale forhold i Bagstadvegen:  
I Bagstadvegen er det totalt 22. Enheter. 7 av de er tilknyttet gårdsbruk. 12 eneboliger uten tilknytning til 
landbruk. 3 hytter / fritidsbebyggelse.  Alle er med i det private veiselskapet. Bagstadvegen SA.  

Det er også tilknyttet et nytt boligfelt (Smørlykja) og det legges planer om videre utvikling av flere boliger i 
tidligere skogteig fra Soli gård. Stig og Stein Plukkerud jobber med detaljregulering av ca. 20 tomter bare 
500 meter nedover i Bagstadvegen fra min bondegård.  

Det er et godt nabolag i Bagstadvegen. Og det er ingen betydelige konflikter mellom landbruk og boliger i 
dag. Det er derimot en vesentlig berikelse at det finnes eneboliger langs Bagstadvegen. Dette skaper gode 
sosiale rammer for trivsel og gode naboforhold. Jeg ser ingen ulemper ved å plassere ny kårbolig i 
tilknytning til Bagstadvegen. Det vil i alle tilfeller stille krav om nabovarsel og en god nabodialog. Men slik 
forholdene er i dag. Ser jeg ingen utfordring med dette. Jeg er godt kjent med både tidligere og kommende 
generasjoner på alle nabogårder. Og jeg har luftet temaet, men ikke kommet med konkrete nabovarsel 
eller bygningsmessige beskrivelser.  

Driften av alle landbrukseiendommene er betydelig redusert. Det er i dag ingen som driver aktiv 
husdyrproduksjon i Bagstadvegen. Men alle dyrkbare arealer er i bruk enten som utleid eller som aktive i 
egen produksjon.  

 

Konsekvenser av avslag på søknad:  
 Dersom jeg ikke får mulighet til å etablere en ny kårbygning. Vil dette skape utfordringer for selve 

landbruksdriften. Jeg presses til å vedlikeholde en gammel og utdatert kårbygning. Dette er 
kostbart og lite gunstig med tanke på familie og arbeidsbelastning.   

 Eksisterende kårbolig hindrer utvikling av landbruksdriften og gir ikke rom for fornying. 
(effektivisering)  

 Jeg vil ikke rive kårboligen. Siden jeg ikke har noe garanti for at jeg får bygge ny, på et senere 
tidspunkt. Jeg blir altså sittende i en låst situasjon. Dette er ikke gunstig for meg eller 
landbruksdriften.  

 Jeg ønsker ikke å bo på tunet selv, når den tid kommer. Og jeg ønsker ikke å leie den ut i tiden 
frem til gårdsoverdragelsen.  

 Jeg må ta oppgjør fra tømmer, økonomisk overskudd fra driften, og salg av eventuell 
mjølkekvote, til å kjøpe tomt bare 600 meter lengere ned i vegen. (Boligfelt ved Soli) eller 1,6km 
lengere ned i vegen (Smørlykja) Dette mener jeg er lite gunstig for både meg og bondegården. 
Vider vil det ikke berike det sosiale livet i enden av Bagstadvegen. Noe jeg ser på som viktig. Den 
største u-lempen er også at jeg må ta store verdier ut av gårdsdriften. For å kunne bygge en 
kårboligen. Uten at verdien blir liggende i gårdsbruket.   

 Det er lite gunstig å trekke verdier ut av landbrukseiendommen uten å legge nye ressurser inn i 
driften. Jeg mener derfor at det er riktig å bygge en ny kårbolig på eiendommen. Og den må 
plasseres på gunstigs mulig måte for videre drift. (Alternativ 2)   

 

 
 



Avstand til familie og flere familier på samme tun:  
Jeg har selv vokst opp med besteforelder på samme gårdstun som min mor og far. Dette er en bo-
situasjon jeg ikke ønsker å videreføre. Både sosialt fra far til sønn- men også av hensyn til ny brukers 
fremtidige familie. Jeg ser ingen fordeler ved å bo så tett på samme tun. Og spesielt ikke når kårbygning i 
deler av tiden blir utleid til tilfeldige.  

Jeg har jobbet lenge med denne prosessen og er fast bestemt på at eventuell ny kårbolig ikke kan ligge på 
tunet. Eller i vesentlig nærhet til eksisterende hovedbygning. Dette av familiære erfaringer og av hensyn til 
utviklingsmuligheten til gårdsbruket som en enhet. Når dette også blir lite gunstig både økonomisk og 
driftsmessig. Mener jeg saken er ganske klar.  

 

Legger derfor ved søknad om omdisponering som nevn over. Se vedlegg og beskrivelser av planlagt 
arealer. Samt dette brevet som begrunnelse for søknad.    

Konklusjonen og søknad om omdisponering av areal. 
 

NR1. Omdisponering av ca 500m^2 til plassering av ny driftsbygning. Dette er egentlig ikke en søknad om 
omdisponering) men legger det ved som en presisering.  

Nr2. Omdisponering av arealer (Alternativ 2.) Fra NLF til Bolig med formål innenfor NLF.  

 

Min plan for videre fremdrift.   
1: Søke om omdisponering av Arial i alternativ 2. Fra NLF til landbruksbygg og kårbygning. Se vedlagt 
søknad:  

2: Søke om rivning av eksisterende kårbolig, Og oppføring av ny driftsbygning og endring av plassering 
for kårboligen. (Alternativ 2) Dette kommer som en byggesøknad til byggesaksavdelingen i Øyer. Så fort 
jeg har klarhet i søknaden om omdisponeringen av arealene.  

 

Tidsplan:  

2021 2022 2023 2024-25 2025 2026 
Kartlegging 
og søknader  

Rive kårbolig 
og etablere 
tomt til ny 
driftsbygning 
og kårbolig 

Oppføring av 
ny kårbolig. 
Utvendig 
arbeid 

Ferdigstille ny 
kårbolig 
Innvendig 
arbeid 

Bygge 
driftsbygnin
g 

Ferdigstille 
driftsbygning 
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