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Sak:  Vurdering om tiltaket fell inn under landbruksføremålet - gbnr. 

129/1 
   
 
Bakgrunn for saka  

Gbnr. 129/1 ligg i Yngsdalen på vestsida av den sørlege delen av Veitastrondsvatnet. Det er 
siste åra bygd ny veg opp til gardstunet, men vatnet må kryssast med privat båt. Det er ikkje 
busetnad på bruket, men det vert halde i hevd som feriestad. Søkjar søkte i 2017 om fritak frå 
driveplikta grunna vanskeleg tilkomst til eigedomen. I fritaket frå driveplikt sette kommunen 
vilkår om at søkjar skulle hindre attgroing på tidlegare slåttemark og ein vart einig om at det 
omfatta fire teigar på om lag 18 daa. Eit av formåla med byggesøknaden er garasje for reiskap 
i samband med dette.  

 

Vurdering 

I byggeforskrifta §3-2 heiter det: «Bygninger som er et nødvendig ledd i driften eller som er 
et driftsmiddel i forbindelse med landbruksdrift, anses som driftsbygning.» 

Bakgrunnen for unntaket er at det er mange landbrukseigedomar som er avhengig av 
driftsbygningane i si næringsverksemd på garden. Dette kan vere ei rekke ulike formål, men 
det skal vere knytt til landbruksdrifta. T.d. er ikkje våningshus eller garasje for private 
køyretøy omfatta av unntaket. I vegleiinga til forskrifta er det det også understreka at det ikkje 
skal vere kurant å omdisponere bruken av driftsbygningar seinare.  

Eigedomen har fått fritak frå driveplikta og har derfor heller ikkje landbruksnæring knytt til 
eigedomen. Det er likevel vilkår i fritaket frå driveplikt som krev årleg arbeid og ein del utstyr. 
Ein garasje for oppbevaring av dette utstyret vil kunne definerast som naudsynt for drifta av 
landbrukseigendomen.  

Planteikningane viser at denne funksjonen utgjer om lag ¼ av grunnflata og at hovuddelen av 
bygget ikkje kan definerast som driftsbygning etter byggeforskrifta. Det vert vurdert at 
byggetiltaket ikkje fell inn under definisjonen i byggeforskrifta §3-2. 
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