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GBNR 3/1 I ØYER KOMMUNE - BEHANDLING ETTER JORDLOV § 9 - SØKNAD OM 
OMDISPONERING AV 0,9 DAA FOR OPPFØRING AV NY KÅRBOLIG SØKER: TORBJØRN 
JØRANLI 
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Sammendrag: 
Torbjørn Jøranli søker om samtykke til omdisponering for oppføring av ny kårbolig på 
Bagstad søre. Dagens kårbolig er dårlig, er ikke egnet for restaurering og planlegges revet. 
Han ønsker å flytte kårboligen 200 m nordvest for gårdstunet. Kommunedirektøren mener 
de landbruksmessige konsekvensene av omdisponering er små. Ut fra at det ikke er 
selvstendig husdyrdrift på gården eller kårfolk nå som behøver bolig, er det ikke tilstrekkelig 
grunnlag ut fra drifts- og bosettingsmessige hensyn til at jordvernet må vike. Tiltaket er 
heller ikke omsøkt eller avklart etter plan- og bygningsloven mht. om tiltaket kan regnes 
som landbrukstiltak eller om det er nødvendig med dispensasjon. Det tilrås at søknaden 
avslås, men at den kan tas til ny vurdering dersom det gis byggetillatelse.  
 
Saksutredning: 
Jøranli har søkt om samtykke til omdisponering av jordbruksareal på ca. 0,9 daa (se kart) 
med formål oppføring av ny kårbolig.  
 
Torbjørn Jøranli eier og driver gården Søre Bagstad g/bnr 3/1 i Sørbygda i Øyer. Han overtok 
gården i 2016. På garden er det melkeproduksjon via Haugaløkken Samdrift DA. All 
produksjon foregår på gården Haugaløkken v/Svein Løken. Det er ikke dyr på Søre Bagstad 
p.t. Drifta består ellers i grovfôrproduksjon for salg og skogsdrift. 
 
Jøranli tok i 2021 kontakt med kommunen for veiledning rundt oppføring av ny kårbolig, og 
landbrukskontoret deltok i en befaring på gården i november 21. I det påfølgende fikk 
Jøranli orientering om gjeldende plansituasjon og aktuelle plan-bestemmelser. Det ble 
opplyst om saksbehandlingsregler/-rutiner for slike saker etter plan- og bygningsloven. Det 
ble også opplyst om regler knyttet til omdisponering av dyrkamark til dette formålet. 
Byggesak og planavdelingen har vært løpende involvert i kontakt og veiledning overfor 



Jøranli. Før en avklaring av om tillatelse til oppføring av kårbolig kan gis har kommunen 
rådet Jøranli til å søke byggetillatelse, evt. rammetillatelse.  
 

 
Figur 1 Situasjonsplan. Dagens våningshus er markert med rødt punkt.  

Om tiltaket: 
Det står en kårbolig på gården i dag (markert med rød firkant på kartet) som sist har vært 
brukt til utleie. Ut fra tilstand, egnethet og plassering ønsker Jøranli å rive denne. Ny 
kårbolig ønskes oppført på et mindre jordbruksareal ca. 200 m nordvest for tunet, langs 
Bagstadvegen. Han ønsker å flytte kårboligen bort fra nåværende plassering da han 
planlegger oppføring av en ny driftsbygning her. Han ønsker også å unngå at det er bolighus 
på begge sider av den delen av tunet hvor det foregår kjøring og aktivitet forbundet med 
næring.  
 



Våningshuset på gården er oppført i 1981-82. Det «gamle» våningshuset stod midt inne på 
tunet men ble revet for 3-5 år siden. Bebyggelsen på gårdstunet består ellers i driftsbygning 
for melkeku (ikke i bruk), garasje, stabbur og et uthus.  
 
Jøranli har ikke søkt byggetillatelse for ny kårbolig eller rivningstillatelse for eksisterende 
kårbolig. 
 
Søkers begrunnelse: 
Faren til Jøranli døde i 2013, og moren er bosatt på Lillehammer. Det er ingen andre kårfolk 
med borett på gården. Jøranli ønsker å føre opp ny kårbolig med tanke på neste 
generasjonsskifte. Han antyder at det kan komme om 15 år eller lengre. Han ønsker å starte 
bygging nå for å kunne bruke tid på dette og gjøre mye av jobben selv.  
 
Den gamle kårboligen er et dårlig utgangspunkt for renovering og er etter hans vurdering 
kondemnabel. Den står også i veien for en planlagt driftsbygning. En mulighet til å kunne 
flytte boligen gir også mulighet for en mer hensiktsmessig plassering ift. annen logistikk på 
garden.  
 
Det har vært vurdert andre alternativer enn den som er forslått i saken. Jøranli vurderer at 
den aktuelle plasseringen ift. alternativene gir de minste negative effektene for jordvern og 
driftsulemper ifm. drift av jordbruksarealene. Alternativer som medfører fortsatt kryssing 
av tunet for adkomst til ny kårbolig anses av Jøranli som uaktuelle. 
 
Gjeldende plansituasjon: 
Garden og arealet ligger i arealkategori LNF 2 i Kommunedelplan for Øyer sør. Den sier 
følgende: «Innen dette området skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og 
friluftsliv. Forbudet mot ny spredt bebyggelse i denne sonen er ønskelig for å kunne 
kontrollere utbyggingsmønsteret generelt.» 
 
Kommunedelplanen omtaler ikke kårbolig spesielt, og det vil derfor være de generelle 
LNFR-reglene som kommer til anvendelse. Det innebærer at ved søknad om oppføring av 
kårbolig skal det foretas en konkret vurdering av behovet for kårbolig. I vurderingen inngår 
om drifta på gården er av slik art og omfang at det er nødvendig med den avtroppende 
generasjon i den daglige drifta av gården og at det dermed er nødvendig at de bor på 
gården. 
 
Lovgrunnlaget: 
Saken må behandles etter jordloven § 9 som sier følgende i første-tredje ledd: 
 
«Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar 
jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. 
 
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av 
tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast 
omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper 
for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. 



Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan 
krevjast lagt fram alternative løysingar. 
 
Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei 
føremåla lova skal fremja.» 
 
Rundskriv M-2/2021 (LMD): 
Rundskrivet gir veiledning bl.a. om praktisering av jordloven § 9. Om kårboliger sies 
følgende: 
 
«Det vil være i samsvar med jordlovens formål å sikre en mest mulig kontinuerlig drift av 
jordbruksarealene. Det har vært en lang og fast praksis for å tillate omdisponering til  
kårbolig for å hindre at driften blir svak eller lagt ned i forbindelse med  
generasjonsskifter. Behovet for kårbolig synes ikke lenger å være like stort som før.  
Det må foretas en konkret vurdering av behovet for kårbolig. Når jordbruksarealet på  
eiendommen leies bort på langsiktig basis, og dette også er påregnelig drift av gården i  
framtida, er det for eksempel grunn til å spørre om det er nødvendig å omdisponere til  
kårbolig. Samtykke til omdisponering bør bare gis når det ikke er tvil om at kårbolig er  
nødvendig av hensyn til driften av eiendommen.» 
 
Vurdering: 
Det er et nasjonalt mål i landbruks- og matpolitikken å redusere avgangen av dyrkamark. 
Stortinget har i flere omganger skjerpet jordvernmålet, senest ved jordbruksoppgjøret 
2021. Regjeringen har i Hurdalsplattformen også tatt til orde for en ytterligere skjerping av 
jordvernmålet fram mot 2025. Kommunene er sentrale ved sin arealpolitikk for at 
jordvernmålene skal nås. Dette er også nedfelt i Landbruksplan for Lillehammer-regionen 
2021-25.  
 
Det er ikke noe absolutt forbud mot omdisponering. Det kan imidlertid kun gis samtykke 
når «særlege høve» foreligger, jf. § 9 (2).  
 
Planer etter plan og bygningsloven 
I LNF-områdene er det kun tillatt med tiltak knyttet til stedbunden næring og som er 
nødvendige for landbruket. Kårbolig ligger innenfor formålet dersom det er nødvendig at 
kårgenerasjonen bor på gården og er viktige for den løpende drifta. Ettersom det ikke er 
aktiv drift med husdyrhold på selve gården i dag, og det ikke er konkrete planer for oppstart 
av ny drift, er det usikkert om dette kriteriet kan sies å være oppfylt. Kommunen har i andre 
saker likevel tillatt oppføring av kårbolig selv om det driftsmessige behovet har vært svakt.  
 
Arealressursvernet 
Det aktuelle jordstykket et lite inneklemt areal mellom Bagstadvegen, gardsvegen til Nordre 
Bagstad og eiendomsgrensa til Nordre Bagstad. Dersom det omdisponeres deler av dette 
arealet vil resten bli vanskelig å drive rasjonelt. En omdisponering som omsøkt vil i 
realiteten sette hele jordstykket på 2,1 daa ut av drift.  
 
Jøranli opplyser at dette arealet ikke er mulig å drive rasjonelt og at det heller ikke har vært 
drevet slik på mange år. Kommunens observasjoner sammenfaller med dette.  



 
Det skal ikke gjøre det lettere å omdisponere dyrkamark etter vanhevd. 
Kommunedirektøren er likevel av den oppfatning at konsekvensene av en omdisponering 
for arealressursvernet er små. 
 
Drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket  
Bestemmelsen er satt for å ivareta det grunnleggende målet med jordvernet; å sikre 
matproduserende areal. Å bygge ned dyrkamark taler i seg selv i retning av at dette gir både 
driftsulemper for landbruket og at matproduserende arealer går tapt.  
 
Plasseringen av kårboligen er vurdert på ulike steder på gården der det også har vært 
nødvendig med omdisponering. I valget mellom denne løsningen og andre løsninger 
nærmere gårdstunet vil denne løsningen gi minst driftsulemper for Bagstad søndre.  
 
Det er større sannsynlighet for driftsulemper for nabogården Bagstad nordre. Plassering av 
kårboligen ligger ca. 30 meter fra driftsbygningen på denne gården. Per nå er det ikke drift 
på Bagstad nordre, og eier av denne eiendommen har uttalt seg positivt til tiltaket. Disse 
forholdene kan imidlertid forandre seg. En skal være forsiktig med å plassere nye boliger 
slik at det kan legge begrensninger på drift og utvikling på andre eiendommer, selv om 
dagens eiere av to naboeiendommer ikke ser mulige konfliktområder.  
 
Øvrige forhold 
I tråd med rundskrivet har det vært praksis å tillate omdisponering for oppføring av ny 
kårbolig i Øyer. Det er viktig bl.a. for rekruttering at avtroppende generasjon har mulighet 
for fortsatt å bo på gården og være en ressurs for neste generasjon. At kårfolket kan bli 
gamle på gården er også viktig for både trivsel og folkehelse. 
 
Kommunedirektøren mener det likevel er vanskelig å gi samtykke til omdisponering i denne 
saken slik den foreligger nå. Dette kan oppsummeres som følger: 
 

1. Det er ikke kårfolk på gården i dag og det er heller ikke synliggjort et behov før om 
kanskje 15 år. Kommunedirektøren mener at konsekvensene av en omdisponering i 
realiteten er små, men at det er uklart hvordan samfunnsinteressene blir ivaretatt i 
det lange løp når det ikke er et nært forestående behov som skal dekkes. En har 
forståelse for at det er ressurskrevende å oppføre en bolig og at det kan være 
fordeler med å ta dette over noe tid. Det er likevel uheldig å foregripe en 
eiendomsoverdragelse så langt fram i tid og at en på dette grunnlaget i dag skal 
foreta en omdisponering av dyrkamark. 
 

2. Tiltaket er ikke avklart ift. om det faller inn under LNF-begrepet eller om tiltaket 
krever dispensasjon fra gjeldende plan. Kommunen har bedt Jøranli om å søke 
byggetillatelse eller rammetillatelse slik at dette spørsmålet kan få en avklaring. 
Jøranli på sin side ønsker ikke å fremme byggesøknad dersom det ikke kan gis 
samtykke til omdisponering. Kommunedirektøren mener det er uheldig å fatte 
vedtak etter en sektorlov (jordloven) dersom tiltaket også krever tillatelse etter en 
sektorovergripende lov (plan- og bygningsloven). Dette gjelder særlig i 



pressområder der det er stor etterspørsel etter utbyggingsarealer og at presset på 
landbruksarealene er stort. 
 

3. Jøranli har vist til flere andre saker i Øyer (både i kommuneplanområdet og -
delplanområdet) der det har vært tillatt kårbolig enten på dyrkamark, at det ikke har 
vært husdyr på gården eller at kårbolig har vært tillatt noe distansert fra tunet. Det 
er vanskelig å legge vekt på presedensvirkningen på disse sakene, der det i alle de 
nevnte tilfellene har vært et behov for å huse kårfolk.   

 
Dersom Jøranli søker byggetillatelse eller rammetillatelse skal kommunen en slik prosess 
også vurdere det landbruksfaglige behovet for tiltaket. Jøranli har fått en foreløpig 
vurdering som tilsier at det ut fra dagens situasjon ikke er behov for ny kårbolig av hensyn 
til driften av gården, vedlegg 9. 
 
En søknad om byggetillatelse vil etter stor sannsynlighet måtte behandles som 
dispensasjonssak. Kommunedirektøren mener at en ved å gi samtykke til omdisponering 
etter jordloven nå, vil det legge press på en evt. dispensasjonsbehandling etter plan- og 
bygningsloven. Uten at det foreligger søknad eller tillatelse verken som byggetillatelse, 
rammetillatelse eller dispensasjon tilrår derfor kommunedirektøren at søknaden om 
omdisponering avslås nå og at den evt. kan tas til ny vurdering dersom tiltaket gis 
nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven.     
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser avslås søknad fra Torbjørn Jøranli 
om omdisponering av 0,9 daa jordbruksareal for oppføring av ny kårbolig på g/bnr 3/1 i 
Øyer kommune.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Marie Skavnes 
Kommunedirektør 


