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Gnr 79 bnr 9 i Ås kommune. Uttalelse til søknad om oppføring av 
driftsbygning på eiendommen. 
 
Det vises til brev fra Ås kommune, Byggesak og geodata, datert 26.08.2022 med ref. 
22/02077-8. I forbindelse med klagebehandlingen på avslag om oppføring av 
driftsbygning/lager på eiendommen gnr 79 bnr 9 bes det om en uttalelse fra landbrukskontoret 
angående behovet for ny driftsbygning på eiendommen.  

Ifølge søknaden skal driftsbygningen brukes som lager. Omsøkt driftsbygning ønskes oppført 
på østsiden av eksisterende driftsbygning og skal være på 10 m x 20 m. I vedlegg datert 
02.06.2022 til søknaden skriver søker at bygningsnr. 149072640 på eiendommen som er 
registrert som driftsbygning ikke er egnet som lagerbygning for kjøretøy, redskaper etc. I 
søkers klage av 27.06.2022 presiseres det at gnr 79 bnr 9 er en landbrukseiendom og viser til 
at gårdskart til NIBIO viser at eiendommen har 8 dekar med dyrka jord og 0,5 dekar 
produktiv skog og er derfor ikke å regne som en boligeiendom slik den er omtalt i avslaget fra 
Ås kommune. Det vises i klagen også til jordlovens § 8 om at jordbruksareal skal drives. 
Søker skriver videre at det i henhold til planbestemmelsene for området kan bygges en 
driftsbygning som omsøkt, da hans eiendom er en landbrukseiendom. 

I forbindelse med at Follo landbrukskontor er bedt om en uttalelse for behovet for en ny 
driftsbygning ble søker i e-post av 08.09.2022 bedt om å gjøre nærmere rede for hvilken bruk 
driftsbygningen/lageret er tiltenkt. I svar av 11.09.2022 skriver søker at han bygger 
driftsbygningen/lager for utstyr og redskaper som han allerede har. Videre at jorda leies ut for 
en periode og at driftsbygningen også bygges for fremtiden. I e-post av 12.09.2022 ber Follo 
landbrukskontor søker være mere konkret når det gjelder planer for landbruksdrifta og hvilke 
maskiner, redskaper og utstyr som den nye driftsbygningen er tenkt til. Videre ble det vist til 
at det i dag står et bygg med grunnflate på ca. 80 m2 på eiendommen som er definert som et 
landbruksbygg. I sitt svar av 16.09.2022 skriver søker: «Det følger av §8 i Jordloven at det er 
vi som grunneiere som er ansvarlig for at jordbruksarealet blir drevet. Selv om den fulldyrka 
delen av landbrukseiendommen er bortleid for en periode er det vi som grunneiere som er 
ansvarlig for hele landbrukseiendommen. Den planlagte driftsbygningen skal slik det er 
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redegjort for tidligere benyttes som et lager for redskaper, utstyr og kjøretøy som er 
nødvending for å ivareta vår driveplikt av landbrukseiendommen. Bl.a gjelder dette pr i dag 
produksjon og lagring av ved. Bygningen er også planlagt med tanke på at vi kan produsere 
og lagre poteter og grønnsaker, og eventuelt også på sikt drive den fulldyrka jorda selv. 
Bygningen planlegges derfor ikke bare ut fra vår drift av eiendommen nå, men mest ut fra 
fremtidige planer og behov. Og vi kan jo ikke utvide egen virksomheten før vi har 
driftsbygningen på plass. Når det gjelder den eksisterende bygningen som er registret som en 
driftsbygning så er ikke det en driftsbygning i praksis, og har heller ikke vært det i tiden vi 
har eid eiendommen (siden 2003). Da vi overtok eiendommen inneholdt bygningen beboelses-
/oppholdsrom, og det gjør den fortsatt. Bygningen er uansett ikke egnet til vårt behov for 
driftsbygning slik beskrevet foran.» 

Ifølge gårdskart til NIBIO er eiendommen gnr 79 bnr 9 på totalt 12,2 dekar fordelt på 8,0 
dekar fulldyrka jord, 0,5 dekar skog av middels bonitet, 1,4 dekar åpen jorddekt fastmark og 
2,3 dekar bebygd og annet areal. 

Landbrukssjefens vurdering 
I «Landbruksregisteret Håndbok» utarbeidet av Landbruksdirektoratet er det gitt definisjon på 
hva som er en landbrukseiendom. Her defineres en landbrukseiendom som en eiendom som er 
benyttet eller kan benyttes til jord- eller skogbruk. Et absolutt krav for å kunne få betegnelsen 
«landbrukseiendom» er at den har et arealgrunnlag utover det som trengs for den nødvendige 
bebyggelse, samt areal til adkomst og avløpsgrunn. Altså at den må være mere enn en tomt. 
Hovedregelen for at en eiendom skal inngå i landbruksregisteret er at den skal ha minst 5 
dekar jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal. Med det arealgrunnlag som 
gnr 79 bnr 9 har blir den ut fra dette å regne som en landbrukseiendom. Eiendommen er for 
øvrig også registrert i landbruksregisteret. Når det gjelder driveplikt av dyrka jord et dette 
som søker skriver hjemlet i jordlovens § 8. Driveplikten kan oppfylles ved at jordbruksarealet 
blir leid bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom. I søkers tilfelle er driveplikten i 
dag oppfylt ved at han leier bort jorda til en gårdbruker i området. 
 
Når det gjelder behovet for ny driftsbygning/lager og om den kan ses på som et nødvendig 
landbrukstiltak er det naturlig å ta utgangspunkt i veilederen H-2401 fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet, «Garden som ressurs», 
utgitt i 2017. Den inneholder kriterier som skal hjelpe kommunen i vurderingen av om et 
byggetiltak er i tråd med arealformålet i LNRF. Her er det listet opp to kriterier som må være 
oppfylt for om tiltaket skal inngå i LNFR-formålet. Det ene er: «Tiltaket er knyttet til 
produksjon på garden eller det behovet garden har for varer og tjenester, eller det er 
nødvendig i forbindelse med annen næringsvirksomhet knyttet til jordbruk, skogbruk, 
reindrift, yrkesfiske eller lignende.» Det andre kriteriet er «Virksomheten er basert på og 
tilpasset gardens eget ressursgrunnlag, for eksempel bruk av fôr, planter, trær, blomster, 
frukt, grønnsaker og andre råvarer produsert på garden samt videreforedling og/eller salg av 
disse.»  
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Eiendommen gnr 79 bnr 9 er å karakterisere som en liten landbrukseiendom bestående av 8 
dekar med dyrka jord og 0,5 dekar med produktiv skogsmark. Ifølge situasjonskartet som er 
lagt ved søknaden vil den nye driftsbygningen delvis bli liggende innenfor arealet med 
produktiv skogsmark. Det er ikke egen drift av jorda i dag, men søker skriver at han i dag 
produsere og lagrer ved. Videre at det på sikt kan bli egen drift av jorda og at driftsbygningen 
derfor også planlegges med tanke på produksjon av poteter og grønnsaker i tillegg som lager 
for redskaper, utstyr og kjøretøy som er nødvendig for å ivareta driveplikten av 
landbrukseiendommen. Det er ikke gjort rede for konkret hvilke maskiner og redskaper som 
er på eiendommen i dag. Det står et bygg på eiendommen i dag som er klassifisert som et 
landbruksbygg. Ut fra kart er grunnflaten ca. 80 m2. Det er ikke egen produksjon på 
eiendommen i dag bortsett fra at søker opplyser at han produserer ved. Etter landbrukssjefens 
vurdering er det ut fra opplysninger som er gitt i saken ikke behov for ytterligere 
landbruksbygg på eiendommen for å ivareta dagens produksjon på eiendommen. 
Eiendommens ressursgrunnlag med hensyn på vedproduksjon er også liten ved at det 
produktive skogarealet er på 0,5 dekar. Søker skriver at driftsbygningen planlegges mest ut 
fra framtidige planer og behov og skriver at det i fremtiden kan bli aktuelt med egen potet- og 
grønnsakproduksjon. Etter landbrukssjefens syn skal det ved vurdering om behovet for en 
driftsbygning ikke tas utgangspunkt i hva som eventuelt vil komme i framtiden, men ut ifra 
dagens drift og konkrete planer. 
 
Landbrukssjefens konklusjon 
Landbrukssjefens vurdering er at oppføringen av omsøkte driftsbygning/lager på eiendommen 
gnr 79 bnr 9 ikke er et nødvendig tiltak ut fra dagens landbruksvirksomhet på eiendommen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Arne Ivar Sletnes Stein Sæter 
Landbrukssjef Rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Redegjørelse driftsbygning. Vedlegg til e-post fra søker datert 16.09.2022 
 
 
 
 
 


