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MELDING OM DELEGERT VEDTAK - GBNR 27/5 - FRADELING - 
BERGSLØKKEBAKKEN 
 
Saken er behandlet som saksnr PU 509/17. 
 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 
Vedtak: 
 

1. Det vises til søknad av 6.2.2017 fra Odd Lie om dispensasjon fra kravet om utarbeiding av 
reguleringsplan gitt i utbyggingsprogram for kommunedelplan Øyer sør for 
utbyggingsområder. Det gis med dette og med hjemmel i plan – og bygningsloven § 19-2 
dispensasjon med formål å etablere boligtomt rundt eksisterende bygg, samt fradele en ny 
boligtomt på gnr. 27 bnr. 5. Søknaden omfatter etablering og fradeling av boligtomt rundt 
eksisterende bebyggelse på ca. 2 daa og et ubebygd areal til boligformål på ca. 1,1 daa. Jf. 
vedlagt situasjonskart datert 13.1.2017. 
 

2. Med hjemmel i pbl. § 19-2 settes det følgende vilkår for dispensasjonen: 
a) Atkomst må sikres for de to nye eiendommene. Bruksrett til privat vei Troveien må 

sikres ved tinglysing, jf. pbl. § 27-4. 
b) Ny bebyggelse må kobles på eksisterende kommunalt vann – og avløpssystem.  

 
3. Samlet vurderes det fra rådmannens side å være en overvekt av forhold som tilsier at 

søknaden om fradeling kan imøtekommes. Fordelene ved å gjøre eksisterende 
boligeiendom mer egnet som boligtomt, å opprette en ny tomt for bebyggelse og bosetting 
samt tilknytning til offentlig VA gjør at fordelene er klart større enn ulempene. Dette tilsier 
at søknaden imøtekommes, med hjemmel i pbl. § 19-2. En fradeling medfører heller ingen 
tilsidesetting av lovens formålsbestemmelser eller planens formål. Arealformål forblir det 
samme. 
 

4. Fradeling og videre oppfølging skjer administrativt i Øyer kommune.  
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Vedlagt følger saken i sin helhet, samt brev fra Statens vegvesen om tillatelse til påkobling på 
offentlig vei for de omsøkte enheter. 

 
 
Med hilsen 
 
 
Christina Nystuen 
Avdelingsingeniør 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages iht. forvaltningslovens bestemmelser. Klagefristen er 3 uker, jf. § 29 i fvl. 
 
 
Gebyr: Faktura for gebyr oversendes fra økonomiavdelingen. 
Ref.: Planutvalget 
Intern kopi: Avdelingsleder oppmåling, Vann og avløp og eiendomsskatt 
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FAKTURAGRUNNLAG:  
 
Fakturamottaker: Odd Lie 
 
Eiendom: Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 27/5  
 
Saksbehandler: Christina Nystuen  
 
E-postadresse saksbehandler: christina.nystuen@oyer.kommune.no  
 
Sakstype: Dispensasjonssak fra krav om reguleringsplan og fradeling  
 
Arkivsak nr: 17/326 
 
Planutvalg sak nr./dato: DS-PU sak nr 509/17 
 

Beskrivelse – iht. gebyrregulativ 2017    

Pkt. 1.4 Behandlingsgebyr dispensasjonssøknad, 
redusert sats  

1 2 840   2 840 

Pkt. 2.0 Fradeling 2 3 536   7 072    

Sum total:   16 763 

 

 

Egen faktura ihht. spesifikasjon oversendes til fakturamottaker av fellesenheten Økonomi. 

 
Intern kontostreng: 16203 5800 3011 

 


