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Godkjenning: Dispensasjon fra LNF- formål 

Eiendommen gnr/bnr 141/249 

 
VEDTAK 
 
Søknaden din om dispensasjon fra LNF- formål for oppføring av drivhus og bod/ badstuhus på 
eiendommen gnr/bnr 141/249 er godkjent.  
 
 
Saken er behandlet som saksnr. 506/20 etter delegert myndighet fra Plan- og miljøutvalget (PMU). 
 
Saksvurderingen ligger vedlagt. 
 
Vedtaket kan påklages. Veiledning til klage, og skjema for å levere klage på vedtaket finner du her: 
https://kommune24-7.no/5029/702514  
 
 

 

Med hilsen 
Teknisk kontor 

 

 
Ingebjørg Stavheim 
avdelingsingeniør 
 
Direkte innvalg: 72 86 72 47 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Saksvurdering  
 
Saksopplysninger 
Gjelder:     Dispensasjon fra LNF 
Vedtak dato:     02.07.2020 
Behandling:    Delegert sak 506/20 
Søknad mottatt:   18.06.2020 
Ansvarlig søker:   Gerhard Kvarsnes 
Tiltakshaver:    Gerhard Kvarsnes 
Hjemmelshaver:   KVARSNES GERHARD STEINAR (fester) 
     STORSVEEN TOVE (fester) 
     LØVSET MONS (bortfester) 
Eiendom/byggested:   Myravegen 47, 7353 Børsa 
Gnr/bnr:    141/249 
Bygningstype:    drivhus og bod/ badstuhus (unntatt søknadsplikt) 
Bygningsnummer:   - 
Bebygd areal:    8,2 m2 og 14,9 m2 
Bruksareal:    8,2 m2 og 13,4 m2 
Mønehøyde:    Under 4,0 m (3,0 bod/ badstuhus) 
Gesimshøyde:    Under 3,0 m 
Avstand til nabogrense:  Mer enn 1,0 m 
 
Godkjente tegninger og kart 
Situasjonskart datert:    udatert, mottatt 19.06.2020 
Plan-, snitt og fasadetegninger datert:  udatert, mottatt 19.06.2020 
 
 
Infrastruktur 
Ingen endring 

 

Planstatus  
Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 11.12.2014, stadfestet 09.02.2016, 
delplan Børsa - Viggja. Eiendommen er vist med formål landbruk-, natur- og friluftsområder (LNF). I 
LNF-områder tillates kun tiltak som er i overenstemmelse med arealformålet. Spredt bolig- og 
næringsbebyggelse er ikke tillatt, med mindre bebyggelsen må anses som nødvendig bebyggelse knyttet 
til stedbunden næring. 
 
Naboer 
Nabo er varslet. Det er ikke kommet merknader til søknaden.  
 
Søkers begrunnelse for tiltaket 

Eiendommen Haugen, 141/249+333 ligger i et såkalt lfn‐område. 
Eiendommen er en tidligere husmannsplass under Eli gård. Høyst sannsynlig den siste 
husmannsplassen i drift i kommunen. Min kone Tove Storsveen og jeg kjøpte stedet av 
husmannens arvinger. Han var da død. Husene hadde stått tomme i 10‐15 år og var i 
sterkt forfall. Arne Løvset, min kones onkel var den gang bonden på Æle. Han tenkte 



 

at stedet var ypperlig som brannøvelse – brannkorpset trengte sikkert trening. Men da 
han fikk vite at vi gjerne ville restaurere og ta vare på husene, så var han med på å 
tilrettelegge for det. 
Vi har fullrestaurert alle husene. Bolighusets gamle tømmerkasse fra 1791 er istandsatt og 
sikret for fremtiden. Den har original veggkledninginne i stuen. De senere år har det 
dessuten fått et tilbygg. Saufjøset er restaurert (nærmest revet og bygd opp på nytt). Det 
samme gjelder fjøs og låve. Alle bygninger har samme utvendige dimensjoner og 
utforming som de opprinnelige husene. Vi har levert byggesøknader for alle 
prosjekter. Vi har også fått innvilget utslippstillatelse med infiltrasjon til grunn. 
 
I dag fremstår Haugen som en moderne husmannsplass uten prangende fasader og 
«krims». Akkurat slik både vi og Arne, og senere Mons Løvset ønsket det skulle bli. 
 
Når jeg nå søker dispensasjon for å oppføre et lite drivhus og en bod/badstuhus 
planlegges det med samme nøkternhet som den vi har lagt til grunn gjennom alle 30 år 
med restaurering og bygging. Byggene (drivhuset og boden) vil inngå som to naturlig bygg 
på «gården». Drivhuset for å få frem grønnsaker for utplanting i kjøkkenhage. 
Bod/badstuhus som en bårstue for vasking, bading og baking, samt lagring av huskeråd og 
redskap. 
 
Det er ikke planlagt noen skadelige utslipp. Ingen av disse husene lager hindringer for 
menneskelig ferdsel. Det går ingen turstier rett ved husene. De er ikke til hinder for 
dyretråkk eller fugleliv. Tvert i mot så har vi satt opp mange fuglekasser og biehotell. 
Disse to husene vil ikke ligge på landbruksmark. Her tas deler av en «krattskog»/hage til 
bruk som tomt. Æle som eier og driver jordene som husmannen tidligere disponerte blir 
ikke skadelidende pga. disse to husene. Da hadde ikke Mons Løvset skrevet under på 
nabovarselet. Såpass godt kjenner jeg ham.  
 
Tove og jeg føler en sterk tilknytning til Haugen. Vi har bevist at vi har ivaretatt «arven» 
etter husmannen Johan Hammerløkk (Johan K). Vi ønsker veldig sterkt at dette vil la seg 
gjøre å få gjennomført og ber om at dispensasjonssøknaden innvilges. 
 

 
 
Dispensasjonsvurdering 
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 er det to vilkår som begge må være oppfylt for at det kan 
gis dispensasjon: 

1. Hensynet til bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelser, kan ikke bli vesentlig tilsidesatt.  

Hensynet bak LNF-formål i plan er å sikre at landbruksareal ikke blir tilsidesatt på bekostning av andre 
formål og annen bebyggelse. 

Eiendommen er en eksisterende fritidsboligeiendom opprettet i 1997 men den er ikke merket som 
boligeiendom ved rullering av kommuneplanen. Hensynet bak kommuneplanens formål vil ikke bli 
tilsidesatt.  

2. Fordelene ved å innvilge dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

Tiltakene er små og unntatt fra søknadsplikt, og kommunen kan ikke se at de kan være til ulempe for  



 

noen.  

På bakgrunn av denne vurderingen gir kommunen dispensasjon for tiltakene som omsøkt. 

 
 

 
 

Informasjon 
 
Tiltakene er unntatt fra søknadsplikt etter pbl § 20-5 SAK10 § § 4-1. Det skal sendes inn melding til 
kommunen når tiltakene er ferdig. Skjema for melding: 
https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5188-melding-om-bygning-eller-
tilbygg-som-er-unntatt-soknadsplikt.pdf 
 
Faktura for saksbehandlingsgebyr ettersendes.  
 
Vedtaket innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold. 
 
Arbeidet må være satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt og kan ikke innstilles i mer enn 2 år. 
Fristene kan ikke forlenges. 
 
Undersøkelse av alle kabler og ledninger samt eventuelle skader eller forstyrrelser i driften av 
kabler/ledningsnett er utbyggerens ansvar. Alle utgifter i forbindelse med flytting/ombygging av 
eksisterende ledninger (bl.a. kommunal/privat vann/kloakkledning med mer) bekostes av utbygger. 
 
Ved eventuelle endringer av tiltaket må kommunen varsles skriftlig. Skifte av tiltakshaver eller 
ansvarlige foretak under arbeidet skal meldes til kommunen. 
 
 

https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5188-melding-om-bygning-eller-tilbygg-som-er-unntatt-soknadsplikt.pdf
https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5188-melding-om-bygning-eller-tilbygg-som-er-unntatt-soknadsplikt.pdf
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