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Viser til Deres brev av 26.3.2021, telefonsamtale med Deres Knut Vidar Svanheld 6.4.2021, og 
tidligere telefonsamtale med Deres Birgitte Eitrem Landmark vedr. ovennevnte. 

 

Da omsøkte tiltak er vurdert til ikke å falle inn under definisjonen landbruksbygg, søker jeg herved 
om dispensasjon fra landbruksformålet og ønsker å oppføre det prosjekterte bygget som et 
kombinert fritidsbygg til bruk for slakt/kjøl/kjøttbearbeiding, oppholdsrom med terrasser og wc 
(Cinderella forbrenningstoalett).  

I den forbindelse ønsker jeg at dere legger denne søknaden frem for Plan og forvaltningsutvalget i 
kommunen. 

 

Som nevnt i Deres brev ser det ut som gårdstunet i Yngsdalen nå er vedtatt vernet kulturminne. Jeg 
synes det er bra at Luster kommune jobber godt med kulturminnevern, og selv om det ikke berører 
denne søknaden synes det er litt rart jeg som eier ikke er blitt informert om dette tidligere. Uansett, 
jeg har nå lest igjennom kommunedelplanen for kulturminne og de retningslinjer som er gitt der, og 
mener at min dispensasjonssøknad bør godkjennes. Det står bla. skrevet at når målsetningene i 
kulturminneplanen kommer i konflikt med privat råderett over en eiendom, skal det gjøres 
individuelle vurderinger for å ivareta både hensynet til kulturminnet og hensynet til prinsippet om 
råderett for den enkelte eier. Og jeg håper dette blir gjort ved vurderingen av denne søknaden. 

Håper det også vektlegges at undertegnede allerede har vært villig til å bruke mye ressurser på å ta 
vare på, og bevare den flotte eiendommen. Ny traktorvei fra Veitastrondvannet er ferdigstilt, og 
gårdshuset er renovert utvendig. Men for at jeg skal fortsette å investere i ytterligere et nytt bygg på 
gårdstunet, må bruken av bygget og utseende stemme overens også med mine videre ønsker for 
stedet. Håper derfor Dere tar hensyn til dette og er en aktiv «medspiller» og tilrettelegger, noe jeg 
tidligere har opplevd at Luster kommune har vært. 



 

Jeg har forstått det slik at det største ankepunktet på søknaden er selve utformingen av bygget. Jeg 
mener selv at bygget harmonerer godt med byggestilen på gårdstunet og omgivelsene, og derfor 
oppfyller kravene til visuelle kvaliteter. Jeg mener at hele gårdstunets utseende må tas hensyn til, 
også badstubygning, og ikke bare de andre bygningene. Jeg har forståelse for at noen kan synes at 
det nye bygget ikke er likt de gamle byggene på tunet, men det er tegnet likt som badstubygget som 
tidligere ble oppført i 2008 med pulttak på ca. 15 grader, og har samme takvinkel som dette. 
Pulttaket passer godt inn i terrenget og forhindrer at snøen raser av taket inn i tunet og den nye 
veien. Det letter også atkomsten fra det trange gårdstunet inn i bygget med ATV/tilhenger der det er 
tenkt en løpebane fra den overbygde slakteplassen videre inn i bygget og kjølerommet. Jeg trenger 
derfor den høyden på bygget som er tegnet på oppsiden inn mot tunet. På den andre siden ønsker 
jeg ikke et like høyt bygg som den opprinnelige driftsbygningen, eller selve gårdshuset, som det nye 
bygget ville blitt med et evt. saltak.  

Jeg har snakket med arkitekten om evt. å øke takvinkelen på pulttaket for at det da skal komme 
nærmere mønehøyde på gårdshus ved siden av på ca. 6 meter, slik det ble diskutert på telefon. Dette 
vil medføre en høyere vegg en de 4 meterne inn mot gårdstunet som allerede er tegnet, og vil derfor 
fremstå for høyt og dominerende sett fra oppsiden. De visuelle kvalitetene og kulturmiljøet internt 
på gårdstunet vil bli forringet og er derfor ikke ønskelig.  

 

Det nye bygget er tegnet på de gamle murene som er beholdt fra den allerede revne gamle 
driftsbygningen. Det står på linje med eksiterende bygg, og tun formen blir derfor opprettholdt, dog 
med et litt mindre volum og annen form på det nye bygget. Det nye bygget har samme plassering 
som det gamle, men forskjellen er at låvebru, silo og melkerom er fjernet da den nye veien kommer 
opp der det i gamle dager gikk en vei under låvebruen for bruk til hest og kjerre. Tunet er dermed 
åpnet opp litt mot syd, noe jeg mener er positivt for hele gårdstunets utseende. 

De overbygde terrassene forhindrer refleksjon i glasspartiene og forenkler vedlikeholdet av bygget. 
Taket er også tegnet over hele terrassen i enden slik at bygget skal fremstå som en like lang bygning 
som opprinnelig, og like langt som de gamle murene. Det er tenkt tre panel behandlet med jernvitrol 
både på fasader og tak slik at bygget vil bli grått og nøytralt med et gammelt preg selv om det har en 
noe mer moderne arkitektur. Avstanden fra Veitastrondvegen er over 1 km og jeg mener at 
gårdstunet Yngdalen med dette bygget vil beholde sitt særpreg som rekketun. Og spesielt på avstand 
vil rekketunet fortsatt fremstå markert i terrenget, selv om det nye bygget er litt lavere.  

Det nye bygget sammen med badstuen er også det første en møter når en kommer opp den nye 
traktorveien. Den store overbygde terrassen skal virke åpen og innbydende fra denne ankomst siden 
og det skal være naturlig å kunne sette seg ned på denne for en hvil og nyte utsikten når en kommer 
opp. Jeg mener det er like viktig hvordan gårdstunet tar seg ut fra denne siden som hvordan 
gårdstunet på kort avstand tar seg ut når en kommer opp i fremkant av byggene via den gamle stien. 
Så får en vurdere hvilken vei opp som vil bli mest benyttet i fremtiden.  

Jeg er opptatt av at stedet skal kunne brukes og vedlikeholdes på best mulig måte også av mine 
etterkommere, og prøver å legge til rette for dette. Det nye bygget vil være med på å sikre at dette 
skjer, og at bruken av eiendommen i hvert fall til jakt og fritid opprettholdes og dermed holdes i god 
stand. Det er tidligere opprettet naturvernreservat lenger inn i Yngsdalen, og jeg ønsker at 
gardstunet skal være en fin opplevelse også for andre som måtte komme på besøk eller vandre 
videre til reservatet, eller over fjellet til Sogndal, da veien/stien går gjennom dette gårdstunet.  



Jeg har merket meg at en av hovedmålsetningene med kommunedelplanen for kulturminne er å 
legge vekt på koblingen mellom kulturminne, friluftstiltak og fysisk aktivitet for bærekraftig bruk av 
kulturminnene og kulturmiljøene. Og at et av hovedfokusområdene for planen er at kulturminnene 
også skal være en kilde til opplevelser og engasjement for de som bor og for de som besøker Luster. 
Jeg mener gårdstunet med det nye bygget vil oppfylle dette, og at søknaden blir vurdert ut ifra at et 
alternativ der det evt. ikke bygges noe som helst på de gamle murene.  

 

Planstrategien har føringer for Kulturminneplanen om å bruke kulturarven i en strategi for lokal 
verdiskapning og innovasjon. Salg av hjortekjøtt av høy kvalitet er en del av dette. Hjortejakt har vært 
praktisert i dalen i mange år og er en viktig tilleggsressurs. Eget slakterom, kjølerom og kjøttrom i det 
nye bygget gjør at håndteringen av kjøttet blir utført på en best mulig hygienisk måte. 

 

Dersom jeg eller noen andre en dag også ønsker å bruke eiendommen til landbruk igjen, vil en evt. ny 
driftsbygning uansett måtte bygges på et annet sted på eiendommen med mer plass rundt bygningen 
en der opprinnelig driftsbygning var plassert. Jeg opprettholder vilkårene i dag om å hindre 
gjengroing av slåttemark ved hjelp av beitepusser, og prøver å rydde skog etc. så langt det går der 
det er nødvendig. 

 

Tidligere oversendte bilder i opprinnelig byggesøknad bør være godt nok underlag for vurdering av 
søknaden, men legger også ved noen flere bilder og 3D tegninger som kan være til hjelp.   

Ytterligere informasjon kan oversendes om ønskelig.  

 

Med vennlig hilsen 

Oddvar Yndesdal 


