
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Plan- og miljøutvalget 
 

Møtested: Rådhuset - Lågen     
Møtedato: 09.11.2021 Tid: 14:10 – 15:10 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Marthe Lang-Ree  
Nestleder Lars Høvren  
Medlem Trond Ludvigsen  
Medlem Gudbrand Sletten  
Medlem Hilde M Strangstadstuen Forfall 
Varamedlem Per Johan Nermo  

 
 
 
Merknader:   

Tjenesteleder for Plan- og utvikling Øystein Jorde møtte og førte protokollen. Under sak 
119/21 fratrådte tjenesteleder Øystein Jorde, og kommunedirektør Åsmund Sandvik møtte 
og førte protokollen. 
 
Merknader til innkallingen:  
Ingen 
 
Merknader til sakslista:  
Sak 119/21 flyttes først. 
 
Merknader til protokollen fra møtet 12.10.2021: 
Ingen 
 
Befaring på Søre Grønåsen og Roåker. Oppmøte kl 12.00. 
 
Møtet fra kl 14.00 ble tatt opp og sendt direkte. Publiseres på kommunens hjemmeside. 
 
 
 
 
Marthe Lang-Ree 
Leder 
 
 

 



Øyer kommune 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

112/21 20/2082     
  BEHANDLING AV DISPENSASJON KDP - GBNR 80/2 - OPPDELING AV 

GARDSBRUK - TILHØRENDE SÆTER 155/1/588  
  

 
113/21 21/2238     
  DISPENSASJON - BOLIGBRAKKER - GBNR 74/18    

 
114/21 21/2433     
  DISPENSASJON - MOSETERTOPPEN FB9 - STØTTEMUR OG 

UTNYTTELSESGRAD - GBNR 17/292 - GARASJE  
  

 
115/21 21/1876     
  GBNR 155/1 - BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON  FRA 

AREALBESTEMMELSENE - VEGKRYSS - HUNDERSÆTERVEGEN / 
PELLEVEGEN  

  

 
117/21 21/2368     
  KLAGE - DISPENSASJON KDP GBNR 13/2 -  FOR BYGGING AV 

VEGANLEGG OVER GBNR 9/1, 9/6 OG 12/82 SAK 20/3986 
  

 
118/21 21/2645     
  GBNR 62/1 I ØYER KOMMUNE - TILLEGGSVEDTAK TIL SØKNAD OM 

FRADELING AV AREAL  
SØKER: HANS KRISTOFFER NORDLIEN 

  

 
119/21 21/2798     
  GBNR 90/2 M.FL.KRÅBØLSTUGUA - SØKNAD OM KONSESJON    

 
120/21 21/2802     
  G/BNR 43/8 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON  

SØKERE: MIRANDA KAMILLA KINSTAD HAUGEN OG KNUT HAUGEN  
  

 
121/21 21/2853     
  SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GBNR 

62/1 I ØYER KOMMUNE  
  

 
122/21 21/2960     
  DELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 01.11.2021    

 
123/21 21/2934     
  REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 09.11.2021    



 
 

 Side 3 av 12

 
 
 
112/21   
BEHANDLING AV DISPENSASJON KDP - GBNR 80/2 - OPPDELING AV GARDSBRUK - 
TILHØRENDE SÆTER 155/1/588   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak etter jordloven.: 

1. Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til 
omdisponering av inntil 2,7 daa innmarksbeite slik at dette kan fradeles sammen med 
tunet i Viken g/bnr 80/2 i Øyer  

2. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad om 
fradeling av inntil 8 daa tunareal og 12,5 daa sagbrukstomt på landbrukseiendommen 
Viken g/bnr 80/2 i Øyer kommune slik at disse kan opprettes som selvstendige 
grunneiendommer. Videre tillates at de øvrige landbruksarealene deles slik at de kan 
selges til flere, slik at det oppnås gode drifts- og arronderingsmessige løsninger. 

3. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen utgangen av 2024, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

4. 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. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak etter pbl.: 
Alternativ 1 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon 
fra formål LNF i kommunedelplan Øyer sør punkt 2, slik at gbnr. 80/2 godkjennes oppdelt og 
brukt til formål som ikke er tilknyttet landbruk-, natur-, og friluftsformål.  
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie 
forvaltningsskjønn. 
 
Kommunedirektøren tilrår bruksrasjonalisering som omsøkt. Og at eiendommene fradeles 
iht. pbl. § 20-1 bokstav m: 
 

1. Tunet på garden tillates fradelt med ca 8 daa og bruk av grunn som boligeiendom og 
bruk av bygninger som bolig. Bruk av grunn endres til boligeiendom, og formålet på 
eiendommen godkjennes endret til LNF spredt bolig.  

2. Tunet som drives som næring (sagbruk) i dag tillates fradelt med ca 12,5 daa med 
grenser inntil det avsatte boligområde som kan fradeles iht. gjeldende KDP og med 
bruk av eiendommen som næring. Formålet på eiendommen godkjennes ikke endret 
til næring. 

3. Tunet på setra tillates fradelt med ca 1 daa/punktfestet omgjøres til festegrunn, og 
seter gbnr. 155/1/588 kan endre bruken fra seter til fritid. Formålet på eiendommen 
godkjennes ikke endret til spredt fritid. 
 

For å oppnå full bruksrasjonalisering tillates i tillegg iht. pbl. § 20-1 bokstav m: 
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1. Areal avsatt til fremtidig boligbebyggelse godkjennes fradelt som avsatt i KDP. Areal 
ca 14,4 daa under vilkår at arealet ikke bebygges eller det gjennomføres tiltak på 
eiendommen før detaljregulering er godkjent. 

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

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

4. 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 LNF og Friluftsformål i sjø og vassdrag  

 

Resterende areal av teig 1(dyrka mark), areal avhengig av resultat av 
dispensasjonsbehandling, beholder gbnr 80/2. Arealet skal ikke fradeles og skal benyttes 
av landbrukseiendom i drift i tråd med LNF formål.  

Vilkår: 

1. Veirett fram til boligtunet skal sikres gjennom tinglysing på gbnr. 80/2 og ny fradelt 
eiendom til næring. Rett til å bruke og vedlikeholde eksisterende vann og avløp på 
landbruksarealet gbnr. 80/2 skal tinglyses.  

2. Arealene skal fradeles iht. kartvedlegg, og ikke komme i berøring med faresone S2 i 
figur 12 i saksframlegget. 

Alternativ 2 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon 
fra formål LNF i kommunedelplan Øyer sør punkt 2, slik at gbnr. 80/2 godkjennes oppdelt og 
brukt til formål som ikke er tilknyttet landbruk-, natur-, og friluftsformål.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger likevel ikke å gi dispensasjon ut fra 
sitt frie 
forvaltningsskjønn. 
 
Dette alternativet må begrunnes. Det er oppstilt eksempler på dette under avsnittet om 
kommunenes frie forvaltningsskjønn ovenfor. 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (Sp)  fremmet, på vegne av Sp og SV alternativ 1, som ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Vedtak etter jordloven: 

1. Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til 
omdisponering av inntil 2,7 daa innmarksbeite slik at dette kan fradeles sammen med 
tunet i Viken g/bnr 80/2 i Øyer  
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2. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad om 
fradeling av inntil 8 daa tunareal og 12,5 daa sagbrukstomt på landbrukseiendommen 
Viken g/bnr 80/2 i Øyer kommune slik at disse kan opprettes som selvstendige 
grunneiendommer. Videre tillates at de øvrige landbruksarealene deles slik at de kan 
selges til flere, slik at det oppnås gode drifts- og arronderingsmessige løsninger. 

3. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen utgangen av 2024, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

4. 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 pbl.: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon 
fra formål LNF i kommunedelplan Øyer sør punkt 2, slik at gbnr. 80/2 godkjennes oppdelt og 
brukt til formål som ikke er tilknyttet landbruk-, natur-, og friluftsformål.  
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie 
forvaltningsskjønn. 
 
Kommunedirektøren tilrår bruksrasjonalisering som omsøkt. Og at eiendommene fradeles 
iht. pbl. § 20-1 bokstav m: 
 

1. Tunet på garden tillates fradelt med ca 8 daa og bruk av grunn som boligeiendom og 
bruk av bygninger som bolig. Bruk av grunn endres til boligeiendom, og formålet på 
eiendommen godkjennes endret til LNF spredt bolig.  

2. Tunet som drives som næring (sagbruk) i dag tillates fradelt med ca 12,5 daa med 
grenser inntil det avsatte boligområde som kan fradeles iht. gjeldende KDP og med 
bruk av eiendommen som næring. Formålet på eiendommen godkjennes ikke endret 
til næring. 

3. Tunet på setra tillates fradelt med ca 1 daa/punktfestet omgjøres til festegrunn, og 
seter gbnr. 155/1/588 kan endre bruken fra seter til fritid. Formålet på eiendommen 
godkjennes ikke endret til spredt fritid. 
 

For å oppnå full bruksrasjonalisering tillates i tillegg iht. pbl. § 20-1 bokstav m: 
1. Areal avsatt til fremtidig boligbebyggelse godkjennes fradelt som avsatt i KDP. Areal 

ca 14,4 daa under vilkår at arealet ikke bebygges eller det gjennomføres tiltak på 
eiendommen før detaljregulering er godkjent. 

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

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

4. 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 LNF og Friluftsformål i sjø og vassdrag  
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Resterende areal av teig 1(dyrka mark), areal avhengig av resultat av 
dispensasjonsbehandling, beholder gbnr 80/2. Arealet skal ikke fradeles og skal benyttes 
av landbrukseiendom i drift i tråd med LNF formål.  

Vilkår: 

1. Veirett fram til boligtunet skal sikres gjennom tinglysing på gbnr. 80/2 og ny fradelt 
eiendom til næring. Rett til å bruke og vedlikeholde eksisterende vann og avløp på 
landbruksarealet gbnr. 80/2 skal tinglyses.  

2. Arealene skal fradeles iht. kartvedlegg, og ikke komme i berøring med faresone S2 i 
figur 12 i saksframlegget. 

 
 
113/21   
DISPENSASJON - BOLIGBRAKKER - GBNR 74/18   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på søknad om dispensasjon fra 
industriformål for å anlegge boligrigg på gbnr. 74/18. 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet omforent forslag: 
Plan- og miljøutvalget sender saken tilbake til administrasjonen for utsendelse på ekstern 
høring. Plan- og miljøutvalget vil understreke at det søkes om en midlertidig dispensasjon. 
Videre anser utvalget boligriggen som en del av anlegget for utbygging av E6 og mener dette 
ikke kan vurderes på lik linje med et annet boligområde. 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget sender saken tilbake til administrasjonen for utsendelse på ekstern 
høring. Plan- og miljøutvalget vil understreke at det søkes om en midlertidig dispensasjon. 
Videre anser utvalget boligriggen som en del av anlegget for utbygging av E6 og mener dette 
ikke kan vurderes på lik linje med et annet boligområde. 
 
 
114/21   
DISPENSASJON - MOSETERTOPPEN FB9 - STØTTEMUR OG UTNYTTELSESGRAD - GBNR 
17/292 - GARASJE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget (PMU) i Øyer 
kommune søknad om dispensasjon fra plan-ID 201601 Mosetertoppen FB9 fra punkt 2.1 som 
omhandler støttemurer og fra punkt 2.4.2 som omhandler utnyttelsesgraden av 
eiendommen. 
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De to vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Det er heller ikke ønskelig å legge til rette for en slik 
utvikling i planområdet. 

Vedtaket begrunnes med at:  

- hensynet bak bestemmelsen blir tilsidesatt. Endringer i planer bør skje via 
planprosesser og ikke via dispensasjoner. Utnyttelsesgrad er med på å denne helhet i 
området, fravik fra dette vil bidra med å svekke reguleringsplanen og dens betydning.  

- Fordelene er ikke klart større enn ulempene.  

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget (PMU) i Øyer 
kommune søknad om dispensasjon fra plan-ID 201601 Mosetertoppen FB9 fra punkt 2.1 som 
omhandler støttemurer og fra punkt 2.4.2 som omhandler utnyttelsesgraden av 
eiendommen. 

De to vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Det er heller ikke ønskelig å legge til rette for en slik 
utvikling i planområdet. 

Vedtaket begrunnes med at:  

- hensynet bak bestemmelsen blir tilsidesatt. Endringer i planer bør skje via 
planprosesser og ikke via dispensasjoner. Utnyttelsesgrad er med på å denne helhet i 
området, fravik fra dette vil bidra med å svekke reguleringsplanen og dens betydning.  

- Fordelene er ikke klart større enn ulempene.  

 
 
115/21   
GBNR 155/1 - BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON  FRA AREALBESTEMMELSENE - 
VEGKRYSS - HUNDERSÆTERVEGEN / PELLEVEGEN   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir plan -og miljøutvalget i Øyer kommune 
dispensasjon fra LNF-formålet i kommunedelplan for Øyer Sør fra punkt 2.1 for tiltak i LNF 
utenom stedbunden næring. Dispensasjon gis i tråd med søknad datert 02.09.2021 på 
eiendommen 155/1 og 155/1/685.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie 
forvaltningsskjønn. 
 
Vilkår: 

- Grunneiers tillatelse må foreligge før byggetillatelse kan gis. 
- Tiltak som berøres av «elver/bekker 20 m buffer», må dimensjoneres for 200-års flom 

+ 40 % klimapåslag før byggetillatelse kan gis. 
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Byggesøknad behandles administrativt og eventuelle mangler eller tilleggsavklaringer må 
innhentes der. 
 
Alternativ 2 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra formål LNF i kommunedelplan Øyer sør fra punkt 2.1 for tiltak i LNF utenom 
stedbunden næring.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger likevel ikke å gi dispensasjon ut fra 
sitt frie forvaltningsskjønn.  
 
Dette alternativet må begrunnes. Det er oppstilt eksempler på dette under avsnittet om 
kommunenes frie forvaltningsskjønn ovenfor. 
 
Behandling: 
Gudbrand Sletten (Ap) fremmet kommunedirektørens forslag til vedtak alternativ 1, som ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir plan -og miljøutvalget i Øyer kommune 
dispensasjon fra LNF-formålet i kommunedelplan for Øyer Sør fra punkt 2.1 for tiltak i LNF 
utenom stedbunden næring. Dispensasjon gis i tråd med søknad datert 02.09.2021 på 
eiendommen 155/1 og 155/1/685.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie 
forvaltningsskjønn. 
 
Vilkår: 

- Grunneiers tillatelse må foreligge før byggetillatelse kan gis. 
- Tiltak som berøres av «elver/bekker 20 m buffer», må dimensjoneres for 200-års flom 

+ 40 % klimapåslag før byggetillatelse kan gis. 
 
Byggesøknad behandles administrativt og eventuelle mangler eller tilleggsavklaringer må 
innhentes der. 
 
 
117/21   
KLAGE - DISPENSASJON KDP GBNR 13/2 -  FOR BYGGING AV VEGANLEGG OVER GBNR 9/1, 
9/6 OG 12/82  SAK 20/3986 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og klagen 
sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og bygningsloven § 1-9 
femte ledd.  
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Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og klagen 
sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og bygningsloven § 1-9 
femte ledd.  

 
 
118/21   
GBNR 62/1 I ØYER KOMMUNE - TILLEGGSVEDTAK TIL SØKNAD OM FRADELING AV AREAL  
SØKER: HANS KRISTOFFER NORDLIEN 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordlovens §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra 
Hans Kristoffer Nordlien g/bnr 62/1 om fradeling av resterende omsøkt areal på 22,6 
daa slik at denne kan selges til David Kallestad som tilleggsareal til g/bnr 61/1. Dette 
i samsvar med vedtatt fradeling av 6,7 daa tilhørende samme eiendom i sak 
108/2021. 

2. Omsøkte deling må være gjennomført innen utgangen av 2024, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i jordlovens §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Hans 
Kristoffer Nordlien g/bnr 62/1 om fradeling av resterende omsøkt areal på 22,6 daa 
slik at denne kan selges til David Kallestad som tilleggsareal til g/bnr 61/1. Dette i 
samsvar med vedtatt fradeling av 6,7 daa tilhørende samme eiendom i sak 108/2021. 

2. Omsøkte deling må være gjennomført innen utgangen av 2024, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

 
 
119/21   
GBNR 90/2 M.FL.KRÅBØLSTUGUA - SØKNAD OM KONSESJON   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Solvår Austlid 
og Håkon Hegstad Hansveen på erverv av landbrukseiendommen Kråbølstugua g/bnr 
58/6, 90/2,6 og 15 i Øyer kommune. 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. 
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3. Med hjemmel i konsesjonsloven §11 settes det vilkår for konsesjon at erververne 
tilflytter eiendommen og tar denne som sin reelle bolig innen ett år fra overtagelse og 
bebor den i minimum fem år fra tidspunkt for registrering av bosted. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Solvår Austlid 
og Håkon Hegstad Hansveen på erverv av landbrukseiendommen Kråbølstugua g/bnr 
58/6, 90/2,6 og 15 i Øyer kommune. 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. 
3. Med hjemmel i konsesjonsloven §11 settes det vilkår for konsesjon at erververne 

tilflytter eiendommen og tar denne som sin reelle bolig innen ett år fra overtagelse og 
bebor den i minimum fem år fra tidspunkt for registrering av bosted. 

 
 
120/21   
G/BNR 43/8 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON  
SØKERE: MIRANDA KAMILLA KINSTAD HAUGEN OG KNUT HAUGEN   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Miranda 
Kamilla Kinstad Haugen og Knut Haugen på erverv av landbrukseiendom g/b/fnr 43/8, 
43/33 og 155/1/474 i Øyer kommune. 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at erververne tilflytter 
eiendommen og tar denne som sin reelle bolig innen ett (1) år fra overtakelse og 
bebor den i minimum fem (5) år fra registrering av bosted. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Miranda 
Kamilla Kinstad Haugen og Knut Haugen på erverv av landbrukseiendom g/b/fnr 43/8, 
43/33 og 155/1/474 i Øyer kommune. 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at erververne tilflytter 
eiendommen og tar denne som sin reelle bolig innen ett (1) år fra overtakelse og 
bebor den i minimum fem (5) år fra registrering av bosted. 
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121/21   
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GBNR 62/1 I ØYER KOMMUNE   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til David Kallestad på 
erverv av areal som omsøkt på g/bnr 62/1 i Øyer slik at denne legges til eiendommen 
Bårdseng g/bnr 61/1 som tilleggsareal.  
 
Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at arealet på g/bnr 
62/1 og g/bnr 61/1 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til David Kallestad på 
erverv av areal som omsøkt på g/bnr 62/1 i Øyer slik at denne legges til eiendommen 
Bårdseng g/bnr 61/1 som tilleggsareal.  
 
Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at arealet på g/bnr 
62/1 og g/bnr 61/1 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst.  
 
 
122/21   
DELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 01.11.2021   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Oversikten tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Oversikten tas til etterretning. 
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123/21   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 09.11.2021   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 


