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Møte i  Plan- og miljøutvalget den 15.12.2020 - Sak: 120/20 
 
Forslag fra Marthe Lang-Ree (Sp): 
Kommunedirektørens forslag til vedtak alternativ 1. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak alternativ 1 enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Plan- og miljøutvalget: 
 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger utvalget for plan -og miljø søknad om dispensasjon fra 
LNFR-formål for  

- arealoverføring av et areal på ca. 250 m², fra eiendommen 120/4 til eiendommen 
120/15. 

- Det tillates en omdisponering av arealet til arealkategori LNF spredt bolig (LSB), slik at 
fremtidige tiltak som oppføring av garasje vil følge kommunedelplanens 
bestemmelser pkt 5.2.  

 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger utvalget for plan -og miljø søknad om dispensasjon fra 
LNFR-formål for å gjennomføre tiltaket i søknad datert 30.11.20 i LNFR for etablering av 
avkjørsel og gardsplass til 120/15. 
 
Hensynet bak bestemmelsen LNFR i KP, blir ikke vesentlig tilsidesatt da arealet som 
arealoverføres er lite, og oppfyller alle kriteriene som lå til grunn da boligeiendommer i 
kommuneplanens arealdel ble lagt ut som LSB. Areal- og ressursdisponeringsbehov med 
hensyn til parkering og delt avkjøring vektlegges sammen med fordelen en 
oppmålingsforretning av hele eiendommen gir. Fordelene er klart større enn ulempene.  
 
Med hjemmel i matrikkellovens og plan og bygningsloven § 20-1 med tilhørende 
bestemmelser, gis det tillatelse til å 

- fradele et areal på ca. 250 m² som tilleggsareal til eiendommen 120/15 på følgende 
vilkår:  
- Tiltaket skal gjennomføres som avtalt mellom partene etter oppmåling  
- Hjemmelshaver av 120/4 må sørge for at nødvendige samtykker fra 

rettighetshavere bringes i orden ved gjennomføring av oppmålingsforretning.  
- Arealet skal sammenslås med 120/15 

 
Nøyaktig størrelse på arealet blir klarlagt gjennom oppmålingsforretning etter 
matrikkelloven, og først etter at eksisterende grense mellom gbnr. 120/4 og 120/115 er 
klarlagt og matrikkelført.  
 
Kommunens behandling av avkjøringstillatelse og byggesak behandles administrativt. 
 
 


