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Møte i  Plan- og miljøutvalget den 26.05.2020 - Sak: 57/20 
 
Forslag til tilleggspunkt fra Øyer SP og Øyer SV: 
«Omsøkt eiendom er allerede bebygd med tilhørende vegrett, men så snart denne er 
matrikulert med eget nr skal denne sikres vegrett frem til offentlig veg åpen for 
allmennheten. Vegretten skal tinglyses på 113/1 og 114/1».  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak og tilleggspunkt fra Øyer SP og Øyer SV ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Plan- og miljøutvalget: 
 
Vedtak etter jordloven: 
 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser godkjennes fradeling av 
kårbolig med omkringliggende areal inntil 1,3 daa fra eiendommen g/bnr 114/1 
Ljøsbakken på Tretten i Øyer  

2. Omsøkte fradeling må gjennomføres innen tre år, ellers frafalles delingssamtykket 
 
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 i LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område 
ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eler bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk. Det gis tillatelse til fradeling av arealet etter pbl. § 20-1 pkt. m.  
 
Tillatelsen gis for:  
Fradeling av bebygd areal, på ca. 1400 m² fra gnr. 114 bnr. 1, jfr. kartskisse datert 21.3.2020.  
Grense for ny eiendom skal i utgangspunktet følge markslagsgrenser i AR5, ved avvik skal 
grenser i marka følges. På nedsiden av bolighuset (sør-vest) skal eksisterende gjerde følges, 
for å få best mulig arrondering av tomten.  
2. Omdisponering av våningshus til bolig, og øvrige bygninger endres til uthus/anneks knyttet 
til bolig.  
 
Med hjemmel i pbl. settes følgende vilkår for tillatelsen:  
1. Vann og avløp for ny grunneiendom fradelt 114/1 må sikres for framtiden. Dersom noe av 

eksisterende anlegg ligger utenfor fradelt eiendom, må rett til å ha vann og avløp 
tinglyses.  

2. Det skal søkes om avkjøringstillatelse til Innlandet fylkeskommune fra offentlig veg for 
den nye enheten.  

3. Omsøkt eiendom er allerede bebygd med tilhørende vegrett, men så snart denne er 
matrikulert med eget nr skal denne sikres vegrett frem til offentlig veg åpen for 
allmennheten. Vegretten skal tinglyses på 113/1 og 114/1. 

4. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner 
som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter, kulturminner § 8. 

 


