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INNSENDER: Torbjørn Jøranli 
 
 
Etter møtet den 03.02.2022 mellom deg og kommunen, med Marius Lykre fra byggesak og Wenche 
Hagestuen Dale fra plan, ble det avtalt at vi skulle sammen med landbrukskontoret lage en liste på 
hvordan det kan bli fremdrift i saken din. 
 
I møtet den 03.02.2022 ble det signalisert fra kommunen at vi ikke ser på tiltaket ditt som en kårbolig. 
Det stilles spørsmål angående behovet da det allerede ligger en kårbolig på gården i dag, samt det 
generelle behovet for kårbolig. I tillegg ligger ønsket plassering et stykke utenfor selve gårdstunet. 
Landbruksdirektoratet skriver følgende om kårbolig: 
 

«Oppføring av kårbolig krever omdisponeringstillatelse etter jordloven. Omdisponeringstillatelse for 
oppføring av kårbolig gis i utgangspunktet bare i de tilfeller det er nødvendig med kårbolig av hensyn til 
driften. Samtidig er det slik at moderne gårdsdrift sjelden gjør etablering av kårbolig 
nødvending. Samtykke til å oppføre kårbolig bør bare gis når det ikke er tvil om at kårbolig er nødvendig 
av hensyn til driften av eiendommen.» 

 
Siden kommunen har signalisert at vi ikke ser på dette som en kårbolig må følgende søknader sendes 
kommunen for å få fremdrift i saken (alternativ 1): 

- Søknad om dispensasjon fra LNF formålet. 
o I lignende tilfeller har følgende myndigheter rett til å uttale seg: 

▪ Landbrukskontoret 
▪ Statsforvalteren i Innlandet 
▪ Innlandet Fylkeskommunen 

- Søknad om tillatelse til tiltak på bolig. (dette kan være ramme søknad eller ett-trinns søknad). 
o Søknad om tillatelse kan også vente til svar fra dispensasjonsbehandlingen er ferdig. 

Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak, vil landbrukskontoret komme med en landbruksfaglig 
uttalelse som bl.a. vil omhandle behovet, ut ifra hvordan drifta på eiendommen er i dag og 
hvilke planer søker har for framtidig drift på eiendommen.  
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Etter møtet den 03.02.2022 mellom deg og kommunen, med Marius Lykre fra byggesak og Wenche 
Hagestuen Dale fra plan, ble det avtalt at vi skulle sammen med landbrukskontoret lage en liste på 
hvordan det kan bli fremdrift i saken din. 

I møtet den 03.02.2022 ble det signalisert fra kommunen at vi ikke ser på tiltaket ditt som en kårbolig. 

Det stilles spørsmål angående behovet da det allerede ligger en kårbolig på gården i dag, samt det 
generelle behovet for kårbolig. I tillegg ligger ønsket plassering et stykke utenfor selve gårdstunet. 
Landbruksdirektoratet skriver følgende om kårbolig: 

«Oppføring av kårbolig krever omdisponeringstil/ate/se etter jordloven. Omdisponeringstil/ate/se for 
oppføring av kårbolig gis i utgangspunktet bare i de tilfeller det er nødvendig med kårbolig av hensyn til 
driften. Samtidig er det slik at moderne gårdsdrift sjelden gjør etablering av kårbolig 
nødvending. Samtykke til å oppføre kårbolig bør bare gis når det ikke er tvil om at kårbolig er nødvendig 
av hensyn til driften av eiendommen.» 

Siden kommunen har signalisert at vi ikke ser på dette som en kårbolig må følgende søknader sendes 

kommunen for å få fremdrift i saken (alternativ 1): 

Søknad om dispensasjon fra LNF formålet. 

o l lignende tilfeller har følgende myndigheter rett t i l  å uttale seg: 

  Landbrukskontoret 

  Statsforvalteren i Innlandet 

  Innlandet Fylkeskommunen 

Søknad om tillatelse t i l  tiltak på bolig. (dette kan være ramme søknad eller ett-trinns sknad) .  

o Søknad om tillatelse kan også vente t i l  svar fra dispensasjonsbehandlingen er ferdig. 

Vedrørende søknad om tillatelse t i l  tiltak, vil landbrukskontoret komme med en landbruksfaglig 
uttalelse som bl.a. vil omhandle behovet, ut ifra hvordan drifta på eiendommen er i dag og 

hvilke planer søker har for framtidig drift på eiendommen. 
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Vi registrerer at du mener at tiltaket faller inn under LNF formålet og er en kårbolig. Dersom du ønsker å 
fortsette denne veien må følgende søknad sendes kommunen (alternativ 2): 

- Søknad om tillatelse til tiltak til å sette opp en kårbolig (dette kan være ramme søknad eller  
ett-trinns søknad). 
Samtidig bør det foreligge en søknad om riving av eksisterende kårbolig dersom denne skal 
rives.  
Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak, vil landbrukskontoret komme med en landbruksfaglig 
uttalelse som bl.a. vil omhandle behovet, ut ifra hvordan drifta på eiendommen er i dag og 
hvilke planer søker har for framtidig drift på eiendommen.  

 
Siste alternativet (alternativ 3) vil være å ikke gå videre med saken.  
 
 
Søknad om omdisponering i henhold til jordloven § 9 behandles av landbrukskontoret ved både 
alternativ 1 og alternativ 2. Landbrukskontorets foreløpige vurdering er at omdisponeringssøknaden kun 
kan innvilges dersom det enten foreligger dispensasjon fra LNF-formålet, at det er klart at slik tillatelse 
vil bli gitt eller at det fra kommunens side er besluttet at dispensasjon ikke vil være nødvendig for at 
tiltaket kan gjennomføres.  
 
Dersom søknad om dispensasjon blir avslått, eller at søknaden blir krevd behandlet uten nødvendig 
avklaring av forholdet til gjeldende plan, vil søknad om omdisponering med stor sannsynlighet også bli 
avslått.  
 
Videre handling fra kommunens side betinger en avklaring fra din side innenfor de skisserte  
alternativer 1-3.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Marius Lykre 
Avdelingsingeniør 
   

 
         
 

Geir Halvor Vedum  
Jordbruksrådgiver Landbrukskontor i Lhmr-reg  
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Vi registrerer at du mener at tiltaket faller inn under LNF formålet og er en kårbolig. Dersom du ønsker å 

fortsette denne veien må følgende søknad sendes kommunen (alternativ 2): 

Søknad om tillatelse t i l  tiltak t i l  å sette opp en kårbolig (dette kan være ramme søknad eller 

ett-trinns søknad). 

Samtidig bør det foreligge en søknad om riving av eksisterende kårbolig dersom denne skal 

rives. 

Vedrørende søknad om tillatelse t i l  tiltak, vil landbrukskontoret komme med en landbruksfaglig 

uttalelse som bl.a. vil omhandle behovet, ut ifra hvordan drifta på eiendommen er i dag og 

hvilke planer søker har for framtidig drift på eiendommen. 

Siste alternativet (alternativ 3) vil være å ikke gå videre med saken. 

Søknad om omdisponering i henhold t i l  jordloven § 9 behandles av landbrukskontoret ved både 

alternativ l og alternativ 2. Landbrukskontorets foreløpige vurdering er at omdisponeringssøknaden kun 
kan innvilges dersom det enten foreligger dispensasjon fra LNF-formälet, at det er klart at slik tillatelse 
vil bli gitt eller at det fra kommunens side er besluttet at dispensasjon ikke vil være nødvendig for at 

tiltaket kan gjennomføres. 

Dersom søknad om dispensasjon blir avslått, eller at søknaden blir krevd behandlet uten nødvendig 

avklaring av forholdet t i l  gjeldende plan, vil søknad om omdisponering med stor sannsynlighet også bli 
avslått. 

Videre handling fra kommunens side betinger en avklaring fra din side innenfor de skisserte 
alternativer 1-3. 

Med hilsen 

Marius Lykre 
Avdelingsingeniør 
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