
Annette Svegården og Brede Vestby 

Bokfinkvegen 5 

Øyer, 2636 

05.10.2022 

Til: Øyer kommune  

 

 

 

Revidert søknad om fradeling for del av 41/1 i Øyer kommune – tomtedelingsplan 

I kommuneplanens arealdel for Øyer, vedtatt 27.09.2018 er det satt av et LSB-LNFR-areal for spredt 

boligbebyggelse - fremtidig, LSB6 Hågålykkja, som ligger på eiendommen 41/1. Størrelsen på dette 

arealet er 8705 m2. I samarbeid med grunneier Kai Solheim ønsker vi å dele fra tre tomter på 

henholdsvis 2115 m2 (tomt 1) og 1500 m2 (tomt 2 og 3).  

I bestemmelsene er det åpnet for 4 tomter på dette arealet. Vi ønsker at det skal være 3 tomter slik 

at det i størst mulig grad gjenspeiler omkringliggende bebyggelse som også er spredt. Vi ønsker ikke 

at det skal være et «boligfelt», noe vi også har fått signaler om at naboene ønsker.  

På tomt 1 ønsker vi selv å bygge hus. I bestemmelsenes punkt 5.2 B står det at maksimal 

tomtestørrelse ikke skal overstige 1,5 daa, med unntak av tilfeller der topografiske forhold tilsier at 

det er naturlig med en annen avgrensning. Vi ønsker en romslig tomt da vi har musikk som hobby og 

ønsker oss et sted hvor vi kan ha plass til å holde små utekonserter. I tillegg har vi behov for 

garasjeplass til flere veteranbiler i tillegg til våre bruksbiler. Naboens tomt på 41/11 er også større 

enn 1,5 daa (2,9 daa) så vi håper det kan godkjennes for oss også. 

Adkomst til tomtene vil antakelig være via eksisterende veg Minnefeltvegen. Minnefeltvegen er en 

privat veg med adkomst til kun ett eksisterende bolighus og den brukes ellers som adkomstveg for 

traktor/tømmerbiler til beiteområder/skogteiger videre innover vegen. Trafikkmengden er således 

veldig liten. Fylkesvegen har en ÅDT på 190 og fartsgrense er 60 km/t. Krysset er oversiktlig og 

siktkravene er ivaretatt. 

Vi mener fradeling av disse 3 tomtene er driftsøkonomisk forsvarlig for grunneier Solheim da salg av 

tomter gir mer inntekter enn hogst av skog. Siden dette området er lagt inn i kommuneplanen som 

et fremtidig boligområde antar vi at det er foretatt en vurdering av at det er me r tjenlig for 

grunneier å selge enn å beholde det som skogsareal slik det er i dag.  



Til: Øyer kommune  

05.10.2022 

Side 2 

Vi søkte først om å dele fra 2 tomter og nabovarslet dette. Nabovarsling for revidert 

tomtedelingsplan vil foretas på nytt etter jordlovsbehandlingen. 

Vi håper på et positivt svar. 

 

 

Vennlig hilsen 

Annette Svegården og Brede Vestby 

 

Vedlegg:  

Tomtedelingsplan (vedlegg 02-B) 

Plan og profiltegninger (vedlegg 03-A) 

Søknadsskjema for deling/endring av eiendom 
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  SØKNAD OM DELING / ENDRING AV EIENDOM 
       Iht. Plan- og bygningsloven, Jordlova og Matrikkelloven. 

 Må fylles ut for hver enkelt parsell som skal fradeles som ny grunneiendom, ny festegrunn, festepunkt, jordsameie eller 
 arealer til eksisterende enheter. Kartløsning: IsyGISGeoInnsyn (glokart.no) 

1. Opplysninger om eiendom som skal deles eller endres (avgiver)
Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Adresse 

Hjemmelshaver/ 
eier: 

Fester: 

Gjeldende plan for 
teigen (eiendom 
som skal deles): 

☐Kommuneplan ☐Områdeplan ☐Reguleringsplan ☐Tomtedelingsplan

Planens navn: Formål på gjeldende teig: 

2. Kontroll av grunnboka ( www.seeiendom.no )

Kontrollert: ☐ Heftelser av 
betydning 

3. Forhold til plan, sikkerhet og landbruk

Planstatus: 

A. Ønsket deling er i samsvar med vedtatt plan ☐
B. Ønsket deling er ikke i samsvar med plan:
Søknad om dispensasjon fra plan j.fr. pbl §19-1 eller endringer av plan j.fr. pbl §12-14 er vedlagt ☐
C. Ønsket deling er ikke i samsvar med plan:
Dispensasjon fra plan j.fr. pbl §19-1 eller endringer av plan j.fr. pbl §12-14 er gitt og vedlagt ☐

Sikkerhet iht. 
PBL § 28-1: 

Arealet som deles fra er berørt av: 

(Dersom arealet er berørt må arealet utredes og rapport 
vedlegges.) 

Skred ☐
Flom ☐
Annet ☐
Ingen ☐

Landbruk og 
jordlov(JL):  
Tillatelse etter JL er 
nødvendig for arealer 
som har formål L 
(landbruk) i reg.plan, 
eller LNF i kom.plan, 
eller andre areal som er 
omfattet av JL § 2. 

A. Arealet som deles omfattes ikke av jordloven. ☐

B. Arealet som deles omfattes av jordloven og krever tillatelse etter JL § 12 og ev. §9
Søknad med begrunnelse skal vedlegges. ☐

C. Arealet som deles omfattes av jordloven og tillatelse er gitt og vedlagt. ☐

4A. Rekvisisjon / Søknad informasjon om areal som fradeles 
☐ Hel teig til uendret bruk.

☐ Teig til utbygging. Skal detaljreguleres.

☐ Arealoverføring/tilleggsareal til gbnr:

☐ Endring av festegrunn. (se vedlagt kart)

Størrelse på arealet: 

Planformål på arealet: 

Arealet skal benyttes som: 

41 1 Kramprudvegen 169 (tiltak ved Midtbygdsv)
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4B. Rekvisisjon / Søknad informasjon om areal som fradeles 
☐Grunneiendom

☐Festegrunn ☐Festepunkt

☐Innløsing av festet areal til grunneiendom

☐Anleggseiendom

Størrelse på arealet: 

Planformål på arealet: 

Arealet skal benyttes som: 

Adkomst/avkjøring fra: 

Adkomst/avkjøring til 
offentlig veg krever tillatelse 
til utvidet bruk av 
eksisterende avkjøring, eller 
tillatelse til opparbeidelse av 
ny avkjøring. 

Adkomst/avkjøring til privat 
veg krever at grunneier av 
eiendommene vegen ligger 
på, gir vegrett til fradelt 
eiendom. 

☐Riks/fylkesveg

☐Kommunal veg

☐ Tillatelse til ny avkjøring/utvidet bruk vedlagt

☐ Søknad om avkjøring/utvidet bruk er sendt vegmyndighet.

☐ Tillatelse ny avkjøring/utvidet bruk er ikke nødvendig

☐ Privat veg ☐ Vegrett er gitt og vedlagt.

☐ Vegrett innhentes og tas med på oppmålingsforretningen.

☐ Vegrett på annen eiendom er ikke nødvendig.

Veirett er nødvendig over disse eiendommer (gnr/bnr.): 
Vannforsyning 
 Må fylles ut 

☐Offentlig vannverk    ☐Privat vannkilde   ☐ Ikke relevant.

 Privat vannkilde over/på annen eiendom må inntegnes på kart og samtykke fra eier vedlegges. 

Avløp 
Der eiendom skal ha privat 
avløpsanlegg må 
utslippstillatelse være gitt før 
eiendommen kan bebygges. 

☐ Offentlig avløp ☐Privat ☐ Utslippstillatelse er gitt og vedlagt.  ☐ Ikke relevant

 Privat avløp over annen eiendom må inntegnes på kart og samtykke fra eier vedlegges. 

5. Rekvisisjon av oppmålingsforretningen
A. Rekvisisjon av oppmålingforretning ved opprettelse eller endring av matrikkelenhet.

Kryss her og oppmålingsforretning, matrikulering og tinglysing av eiendommen igangsettes så snart som mulig etter at
fradelingstillatelse er gitt.

☐

B. Utsettelse av oppmålingsforretning etter pbl. §21.9 siste ledd.

Kryss her og oppmålingsforretning, matrikulering og tinglysing avventes i inntil 3 år etter at fradelingstillatelse er gitt.
Rekvirent må selv søke om igangsetting av oppmålingsforretningen innen fristen.

☐

C. Søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning.

jf. Matrikkellovens §6, forskrift §25.  Kryss her så søker du om å matrikulere og tinglyse eiendommen før oppmåling skal
gjennomføres i marka. Begrunnelse må oppgis, og ved innvilgelse setter kommunen en frist for når
oppmålingsforretningen skal være fullført, senest innen 2 år.

Ønsket innen:_________
Begrunnelse:

☐

2115 m2 + 1500 m2 + 1500 m2

LSB

Bolig

41/1





  

VEDLEGG TIL SØKNAD OM DELING.  
Benyttes der opplysninger for avgiverenhet er like, og oppgitte 
opplysninger i søknadsskjema for nye tomter også er like.  
Kun til bruk for eiendom i regulert område. 

1. Opplysninger om eiendom som skal deles eller endres (avgiver) 
Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Adresse 

 

2. Søknad datert:  

 

 

3. Tomter som ønskes fradelt som ny grunneiendom.  
Benevnelse i plan:   Areal:   kart er vedlagt:  

Benevnelse i plan:   Areal:   kart er vedlagt:  

Benevnelse i plan:   Areal:   kart er vedlagt:  

Benevnelse i plan:   Areal:   kart er vedlagt:  

Benevnelse i plan:   Areal:   kart er vedlagt:  

Benevnelse i plan:   Areal:   kart er vedlagt:  

Benevnelse i plan:   Areal:   kart er vedlagt:  

Benevnelse i plan:   Areal:   kart er vedlagt:  

Benevnelse i plan:   Areal:   kart er vedlagt:  

Benevnelse i plan:   Areal:   kart er vedlagt:  

Benevnelse i plan:   Areal:   kart er vedlagt:  

Benevnelse i plan:   Areal:   kart er vedlagt:  

Benevnelse i plan:   Areal:   kart er vedlagt:  

Benevnelse i plan:   Areal:   kart er vedlagt:  

Benevnelse i plan:   Areal:   kart er vedlagt:  

Benevnelse i plan:   Areal:   kart er vedlagt:  

Benevnelse i plan:   Areal:   kart er vedlagt:  

Benevnelse i plan:   Areal:   kart er vedlagt:  

Benevnelse i plan:   Areal:   kart er vedlagt:  

Benevnelse i plan:   Areal:   kart er vedlagt:  

 

41 1 Kramprudvegen 169 ( tiltak ved Midtbygdsvegen)

22.08.2022, revidert søknad til 3 tomter 05.10.2022

Tomt 1 2115 x
Tomt 2 1500 x
Tomt 3 1500 x
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