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Møte i  Plan- og miljøutvalget den 16.08.2022 - Sak: 73/22 
 
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 
Harald Kristian Nymo, Ingrid Fauskrud og Marit Kristine Walløe (Gudrun Walløes 
etterlatte) om fradeling av gardstun på 92/3 i Øyer kommune slik at disse kan 
opprettes som selvstendige grunneiendommer. Arealfordeling er for tun A 2,6 daa og 
tun B 1,5 daa areal. 

2. Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til 
omdisponering av ca. 50 m2 fulldyrket areal slik at dette kan fradeles sammen med 
tun A i Nybakken g/bnr 92/3 i Øyer. 

3. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen utgangen av 2025, 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 i § 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.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie  
forvaltningsskjønn.  
Det tillates bruksrasjonalisering som omsøkt. Og at eiendommene fradeles iht. pbl. § 20-1 
bokstav m:  

1. Tunet på garden gbnr. 92/3 tillates fradelt to bebygde grunneiendommer. Tun A på ca 
2600 m2, og Tun B på ca. 1500 m2 med bruk av grunn som fritid, og bruk av bygninger 
som fritidsbolig iht alternativ 1 på vedlagte kart. Eiendommene godkjennes benyttet 
iht kommuneplanens bestemmelser for formålet LNF spredt fritid frem til neste 
revisjon av Kommuneplan. Klarlagt eksisterende eiendomsgrense mot gbnr. 125/1 og 
122/7 skal følges, og dersom disse vises med stor unøyaktighet i kartet kan det 
medføre mindre endringer i arealstørrelsen på eiendommene. 
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2. Tunet på setra tillates fradelt med ca 1 daa festegrunn, og seter gbnr. 155/1/286 kan 
endre bruken fra seter til fritidsfeste. Formålet på eiendommen fortsetter å være LNF. 

 
 


