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Viser til avslag på ovennevnte søknad dt. 1.7.2021 og klager herved på vedtaket med bakgrunn i 

følgende: 

Størrelse på bygget 

Det stemmer ikke at bygget har et bruksareal på ca. 200 m2. Hovedbygget har et areal på 98 m2 BRA, 

noe som er mindre enn de 100 m2 som er satt som maks. størrelse på hovedbygning for fritidsbolig i 

kommunedelplanen sin arealdel. Anneks/WC er ca. 7 m2, hvilket gjør at Brutto bruksareal (BRA) for 

hele fritidsboligen også er under 110 m2 bruksareal som er satt som maksimal utnytting for 

eiendommer satt av til fritidsformål. Dette er en fritidsbolig som først og fremst skal benyttes til 

garasje, wc og håndtering og bearbeiding av hjorteslakt. Noe det ikke er plass til i eksisterende 

bygningsvolum på eiendommen. Overbygd terrasse er med på å opprettholde rekketunformen, og at 

hele den gamle muren blir bebygd.  

Merknad på bygget fra naboeiendom 129/2 

Denne merknaden er trukket tilbake, ref. mail sendt 7.6.2021 (se også under). Om nødvendig kan det 

fremskaffes ytterligere bekreftelse på dette. 

 



Utforming av bygget 

Det er Vestland fylkeskommune som har den kulturminnefaglige myndighet og ikke Statsforvalteren i 

Vestland. 

Vestland fylkeskommune er imidlertid positive til at bygget bryter med den tradisjonelle 

byggeskikken i det gamle rekketunet (se under). Og jeg mener derfor at denne uttalelsen må tas til 

følge. 

 
I søknaden vert det lagt vekt på at huset ikkje skal bryte rekketunforma og at storleiken på bygget ikkje 
skal gå utover det som opphavleg sto på staden. Det er også lagt vekt på at farge og materialbruk skal 
tilpassast eksisterande bygg.  
Vår vurdering er at det er positivt at det ikkje er ønskje om å bygge ein kopi av den tidlegare bygningen 
på stade. Det at eit nytt bygg får ein god tilpassing er vesentleg, og eit moderne uttrykk, gjere det 
lettare å lese dei endringar som er gjort i gardstunet.  
Vi konkluderer med at vi ikkje har merknader til tiltaket. 

 

Luster kommune har tidligere godkjent flere bygg med moderne arkitektur bygg (se bilder under). 

Mitt bygg har tross alt har en ganske moderat utforming i forhold synes jeg, og er i tillegg veldig likt 

eksisterende badstue hus som allerede er på tunet.  

  

Tungestølen 

  

Raaum gård 



  

Nes gard 

Allerede godkjent landbruksgarasje 

Det stemmer ikke at den allerede godkjente garasjen dekker behovet for garasje til gammel ATV, 

maskiner og utstyr som trengs til skjøtsel av slåttemark og sikring av kulturlandskapsverdiene på 

eiendommen. Denne garasjen bygges til bruk av nyinnkjøpt 6 hjuls ATV, tilhenger og annet utstyr til 

vedlikehold av den nye traktorveien som er bygd, og ligger i tilknytting til denne.  

Gårdstun i dag: 

 

 



Nytt bygg: 

 

 

Det er allerede gitt dispensasjon til 3 hytter som er skilt ut fra eiendommen, og 2 av disse er 

igangsatt. Jeg finner det urimelig at det da ikke skal gis dispensasjon til oppføring av en fritidsbolig på 

egen eiendom til meg selv når muren allerede står der. 

Jeg er klar over at LNF-områder primært skal være ubebygd, men bygget mitt er med på å sikre at 

gårdstunet blir brukt og vedlikeholdt av fremtidige generasjoner, og er en god arealmessig løsning 

ved at den gamle muren får et nytt liv, istedenfor at muren bli stående alene. Og som tidligere nevnt 

vil en evt. fremtidig landbruksbygning ikke bli bygd på dette stedet grunnet manglende plass og 

tilgjengelighet på gårdstunet. 

Jeg mener med dette at vilkår for dispensasjon er oppfylt, men jeg stiller gjerne opp på en befaring 

på tunet slik at dere bedre kan vurdere saken om nødvendig. 

 

Med vennlig hilsen 

Oddvar Yndesdal 


