Behandling etter PBL for områder som ikke utløser krav om dispensasjon, men som må fradeles for å
oppnå full bruksrasjonalisering dersom dispensasjon innvilges
126,48 daa. Skogteig

Skogteig på ca 126,48 daa godkjennes fradelt/arealoverført til nærliggende landbrukseiendom i drift.
Arealet skal fradeles og benyttes i tråd med LNF formål.
23,55 daa. Skogteig

Skogteig på ca 23,55 daa godkjennes fradelt /areaoverført til nærliggende landbrukseiendom i drift.
Arealet skal fradeles og benyttes i tråd med LNF formål.
10,76 daa. Del av Lågen

Areal i lågen på 10,76 daa med strandlinje/og rettigheter avklart i jordskiftesak godkjennes fradelt
/arealoverført til nærliggende landbrukseiendom i drift. Arealet skal fradeles og benyttes i tråd med
formål i KDP som er LNF og Friluftsområde i sjø og vassdrag.
Fradelte arealer er ubebygde, tilleggsarealer som skal arealoverføres til andre landbrukseiendommer i
drift og benyttes til godkjent formål. Så lenge eiendommene ikke skal bebygges er krav i Pbl §26-1, Pbl §
27-1 vannforsyning og § 27-2 avløp oppfylt. Teigene skal benyttes til landbruk og skal j.fr. Pbl § 27-4
sikres nødvendig adkomst frem til disse arealene slik at de kan driftes som LNF arealer.
Pbl § 28-1 Det er utarbeidet skredrapporter for alle eiendommene med unntak av den største
skogteigen. Kommunedirektøren mener det ikke er tilstrekkelig avklart hvilke krav det er til sikkerhet for
slike arealer som skal fradeles i LNF-formål og arealoverføres til annet gardsbruk i drift til samme formål.
Det framgår av den seneste veilederen til DiBK at kravene til sikkerhet i pbl. § 28-1 må ses i sammenheng
med kravene til sikkerhet som følger av TEK10. Det kreves ikke absolutt visshet om at faresituasjon ikke
vil oppstå eller at vesentlig ulempe ikke vil forekomme. Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger
innebærer at det skal foreligge tilstrekkelig sikkerhet.
I det øverste vurderingsområdet er hele området dekket av faresoner for skred. Det planlegges ikke å
bygge i dette området.
Hva som anses som tilstrekkelig sikkerhet vurderes på bakgrunn av formålet med tiltaket. For eksempel
stilles det vanligvis strengere krav i saker som gjelder fradeling til boligformål enn til landbruksformål.
Kommunedirektøren vurderer at det er tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare gitt formålet med
fradelingen. Det vil ikke skje bygging eller noen form for tiltak utenom landbruksdrift på arealene.
Ca 14,5 daa avsatt område til bolig i KDP

Bakgrunn for søknaden:
Arealet er i dag avsatt til fremtidig boligområde i KDP og utløser verken krav om dispensasjon eller
jordlovsbehandling. Ifølge søker er området dimensjonert for utbygging med bl.a. vann og kloakk. Dette
var forutsett og tilrettelagt før byggetrinn 1. var ferdig. Det er også foretatt utredning for ras og skred i
området etter anbefalinger fra kommunen. Imidlertid var området opprinnelig søkt flyttet nærmere
eksisterende boligområde, da det gjennom kommunedelplan prosessen er ønskelig med utvidelser av
allerede eksisterende utbyggingsområder som har nærhet til Øyer sentrum, skoler, butikker m.m.
Boligområdet ville da bli mer sammenhengende med tydelig skille mellom boligområde på ene siden av
vegen og landbruk/ sagbruk på andre siden av vegen.
Siden kommunedelplanen er under revisjon, og ønsket om å flytte boligområdet er sendt inn som innspill
her, har søker valgt å trekke søknaden om å flytte boligområdet i denne omgangen, for ikke å foregripe
prosessen for kommunedelplan. Arealet ønskes derfor fradelt som godkjent i denne omgangen, men
avtale om bytte av arealer med kjøper av landbruksarealene dersom området i kommunedelplanen
godkjennes flyttet.
Avsatt område til fremtidig boligbebyggelse kan fradeles som avsatt område, men det kan ikke
gjennomføres fradeling av tomter, eller bebygges før detaljregulering av området er på plass. Øvrig
vurdering av veg/vann og avløp blir derfor først i detaljreguleringen eller når denne er på plass og
tomtene skal fradeles.
§28-1
Dersom skogen forsvinner vil det oppstå løsneområder for snøskred. Modelleringer av
snøskred fra disse løsneområdene viser at skredmassene kun marginalt vil nå inn i det nederste
vurderingsområdet. Vurderingene tilsier derfor at snøskred ikke vil nå inn i det nederste
vurderingsområdet, selv uten skog i dalsiden.
Dersom skogen forsvinner vil utløsningssannsynligheten for jordskred øke noe, samt at skredutbredelsen
blir noe lengre. Utbredelsen av faresonen gjeldende hvis skogen forsvinner
er derfor økt noe. Det anbefales å bygge utenfor faresonen. Siden det ikke er faresoner for skred i store
deler av det nedre vurderingsområdet, er det gjennomførbart.

Ca 67 daa resterende av teig 1 (kartutsnitt revidert etter revidert søknad av 30.8.21):

Resterende areal av teig 1, (1). Landbruksarealets størrelse vil være avhengig av resultat av
dispensasjonsbehandling, men arealet vil beholde opprinnelig gbnr 80/2 og fradeling er ikke nødvendig.
Det er likevel grunn til å informere om at det er opprettet en dialog med eier av stripe med gbnr 80/3.
Dersom det innvilges dispensasjon / konsesjon for eier av gbnr 81/3 til å ta over resterende areal av gbnr
80/2, har eier av gbnr 80/3 vært positiv til å fradele/overskjøte denne stripen til gbnr 81/3, slik at denne
landbrukseiendommen har mulighet til å drifte hele arealet sammenhengende.

