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Møte i  Planutvalget den 10.04.2018 - Sak: 29/18 

 

Arne Skogli (AP) stilte spørsmål om sin habilitet pga familie-tilknytning. Arne Skogli fratrådte. 
Nestleder fremmet forslag om at han erklæres habil i henhold til forvaltningsloven § 6. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. Arne Skogli tiltrådte. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Planutvalget: 

 
Behandling etter plan- og bygningsloven  
Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være klart større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl. § 19-
2. 
Det er fordelaktig å legge til rette for bosetting i Brenna, samtidig som driftsgrunnlaget for 
nabogården Skogli gbnr. 112/2 styrkes.  
 
Det gis tillatelse til fradeling av et bebygd areal på inntil 4,3 daa fra eiendommen med 
bruksnavn Brenna, gbnr. 113/3 iht. kart datert 19.9.2017, jf. Pbl § 20-1 m. 
 
Fradelt tomt kan bebygges etter bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for bolig uten 
ytterligere dispensasjonsbehandling. Etterfølgende byggesøknad skal behandles 
administrativt i Øyer kommune. 
  
Tillatelsen gis med følgende vilkår:  
 

1. Vegrett til landbrukseiendom gbnr. 112/2 skal sikres ved avtale og tinglysning på ny 
eiendom. 

2. Det skal opparbeides ny løsning for privat vann – og avløpsanlegg, og utslippstillatelse 
skal innhentes før eventuell bygging. 

3. Eventuelle infiltrasjonsgrøfter/vannbrønner som ligger på annen eiendom skal 
tinglyses på eiendommen de ligger. 

4. Arealet på gbnr. 113/3 etter fradelingen skal sammenføyes med gbnr. 112/2. 
5. Det skal søkes om endelig avkjøringstillatelse når fradelingen er gjennomført og 

eiendommen har fått eget gnr/bnr. 
6. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatiske fredete 

kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. 
Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune. 

 
Behandling etter jordloven 

1. Med hjemmel i jordloven § 9 samtykkes det til omdisponering av 450 kvm på 
eiendommen g/bnr 113/3 slik at dette kan fradeles til boligformål 

2. Med hjemmel i jordloven § 12 innvilges søknad om fradeling av tunet med 
omkringliggende areal totalt 4,3 daa fra eiendommen g/bnr 113/3 slik at dette kan 
etableres som selvstendig eiendom og bebygges til boligformål.  
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3. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen tre år, ellers bortfaller 
delingssamtykket 

 
 
Til informasjon vil tomta endres til boligeiendom, våningshus til bolig og fjøs til uthus/anneks 
til bolig i matrikkelen i tråd med tillatelsen. 
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