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Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Planutvalget: 

 
Vedtak etter jordloven: 
Med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12 og tilhørende bestemmelser tillates omdisponering og 
fradeling fra gnr. 138 bnr. 4 m.fl. som omsøkt. Inntil 500 m² dyrket mark på gnr. 138 bnr. 4 
m.fl. kan omdisponeres og legges til offentlige formål i Øyer kommune. 
 
Tillatelsen gis med følgende vilkår: 

- Den omsøkte fradelingen må gjennomføres innen 3 år, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

 
Vedtak 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, jf. pbl. § 20-1 m. Det gis tillatelse til fradeling av ett punktfeste fra eiendommen gbnr. 
138/4 iht. kart datert 28.3.17 og ett punktfeste fra eiendommen gbnr. 138/33 iht. kart datert 
28.3.17. punktfestene skal benyttes til offentlig formål og kan bebygges med 
trykkøkningsstasjoner/høydebasseng. 
 
Tillatelsen gis med følgende vilkår: 

- Vegrett fra offentlig veg over privat grunn og frem til festepunktene skal tinglyses på 
eiendommene de hefter på, eller samtykke fra evt. veglag innhentes. 
 

- Vilkår satt i tillatelse gitt den 29.5.17 med hjemmel i vegloven §§ 32 og 57 for graving 
av vannledning, langs fylkesveg 254 ved hp 1 skal oppfylles.  

 
- Vilkår satt i tillatelse gitt den 29.5.17 med hjemmel i vegloven §§ 40 og 43 til utvidet 

bruk av avkjørsel fra fylkesveg 254 til Bergsgutua for tilkomst til høydebasseng på gnr 
138 bnr 4 skal oppfylles. 

 
- Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 

kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad der berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. 
Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune 
slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan 
gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.  

 
Byggesøknad og oppmålingsforretning behandles administrativt i egne saker. 
 
 


	BEHANDS
	BEHANDE
	VEDTAKS
	VEDTAKE

