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Møte i  Plan- og miljøutvalget den 16.08.2022 - Sak: 74/22 
 
Behandling etter jordloven: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling etter plan- og bygningsloven: 
Marthe Lang Ree (Sp) fremmet kommunedirektørens forslag til vedtak alternativ 1, som ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Plan- og miljøutvalget: 
 
Vedtak etter jordloven:  
1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Øyvind 

Granli om fradeling av gardstun og fritidsbolig som omsøkt på g/bnr 137/9 i Øyer 
kommune slik at disse kan opprettes som selvstendige grunneiendommer.  

2. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen utgangen av 2025 ellers bortfaller 
delingssamtykket.  

3. Landbruksarealene kan ikke erverves uten konsesjon. Kommunen vil ikke innvilge 
konsesjon for noen av landbruksarealene før det er omsøkt og kan innvilges konsesjon for 
alle landbruksarealene.  

 
Vedtak etter plan -og bygningsloven: 
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område ikke 
tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk, som ledd i bruksrasjonalisering.  

Det gis tillatelse etter pbl §20-1 pkt. m til fradeling av ny grunneiendom på ca. 3200 m² til 
boligeiendom iht. vedlagt kart.  

Omsøkte areal skal følge eksisterende eiendomsgrense mot vest. Denne grensen er ikke 
koordinatfestet og må klarlegges av partene i forkant, slik at ny eiendom følger eksisterende 
grense i marka. Ellers har ny eiendom en naturlig avgrensning rundt eksisterende bebyggelse.  

Med denne dispensasjonen kan arealet bebygges etter bestemmelsene til LNF spredt 
bolig(LSB). Eiendommen anbefales vurdert lagt til formål LSB ved neste planrevisjon. 

Det gis også tillatelse til fradeling av ny grunneiendom på ca. 1900 m2 til bruk som fritid iht. 
vedlagt kart.  

Areal for ny enhet skal følg eksisterende grense mot øst. Denne grensen er ikke 
koordinatfestet og må klarlegges av partene i forkant, slik at ny eiendom følger eksisterende 
grense i marka. Mot vest ligger det et uregistrert sameie gbnr 0/0. Det bør settes igjen en 
korridor både for fremkommelighet til skogen og ha god avstand mot sameiet. 

Eiendommen anbefales fortsatt behandlet som LNF-formål. 

Vilkår: 
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1. Tiltak som kan komme i berøring med automatisk fredete kulturminner, også 
kulturminner som per i dag ikke er kjent, skal oversendes kulturminnemyndighetene i 
fylkeskommunen for uttalelse. 

2.  Det skal søkes om utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 2564, Polavegen 
3. Det skal tinglyses evt. nødvendig adkomst til dyrka mark 137/9 over ny boligeiendom. 

 
 


