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Møte i  Plan- og miljøutvalget den 17.11.2020 - Sak: 110/20 
 
Hilde Margaret Strangstadstuen (AP) stilte spørsmål om sin habilitet. Hun er søskenbarn med 
søker Pål Strangstadstuen, og beskriver forholdet som nært. Strangstadstuen fratrådte. 
 
Leder i Plan- og miljøutvalget fremmet forslag om at Hilde Margaret Strangstadstuen er 
inhabil etter forvaltningsloven § 6 andre ledd, da hun er nært knyttet til søker. Forslaget ble 
enstemmig vedtatt.  
 
Lisa Kramprud tiltrådte som vara. 
 
Spørsmål fra Lars Høvren: 
Er det heldig at det står igjen 16 daa skog som skal ligge til en boligeiendom? 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
 
Vedtak etter jordloven: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser tillates deling av 
eiendommen g/bnr 90/11 Borgerskogen og g/bnr 99/35 Huldrelia slik at 
Borgerskogen kan selges til Pål Strangstadstuen som tilleggsareal til g/bnr 91/1 

2. Delingen må gjennomføres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, en 
evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Vedtak etter konsesjonsloven: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Pål 
Strangstadstuen på erverv av skogteigen g/bnr 90/11 i Øyer slik at denne legges til 
eiendommen Strangstadstuen g/bnr 91/1 m.fl. som tilleggsareal. 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at 
eiendommene g/bnr 91/1 og 90/11 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, en 
evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Lisa Kramprud fratrådte og Hilde Margaret Strangstadstuen tiltrådte. 
 


