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Torbjørn Jøranli 
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Bagstadvegen 172 2636 Øyer  
Tlf 99531753: e-post: t-j-85@hotmail.com.  
 
Gnr. 3. Bnr 1.  
 
 

Søknad om omdisponering av arealer på gårdsbruk:  
Info om eiendommen: Fra gårdskart.no Se side 2  
 
Viser til vedlagt brev og utredelse om plassering av kårbygning, samt behov for denne.  
Viser også til tidligere korrespondanse i saken. Med beskrivelse av driften på gårdsbruket, Beskrivelser av 
bygninger og fremtidige planer for utvikling av gårdsdriften.   
  
 
Driftsbygning:  
Søknad om omdisponering fra fulldyrka jord til bebygd areal, for landbruksnæring. Se vedlegg for 
situasjonsplan med plassering av fremtidig driftsbygning. 
Nytt bygg: ytre mål 11x20 meter. Med rom for forlengelse.  
 
Søknad om endring av dagens arealutnyttelse:  
Søknad om utvidelse av bebygd areal for LNF på  0,5 daa 
Søknad om reduksjon av fulldyrka jord    0,5 daa 
 
Kårbolig:  
Søknad om omdisponering fra fulldyrka jord til bebygd areal. Se vedlegg for situasjonsplan og forslag til 
plassering av fremtidig kårbolig.  
 
Søknad om endring av dagens arealutnyttelse:  
Søknad om utvidelse av bebygd areal for LNF på   1,81 daa Rød markering på kart fra NIBIO 
Søknad om reduksjon av annet areal på    0,9daa Grå markering.  
Søknad om reduksjon av fulldyrka jord på   0,9daa. Gul markering. 
 
Vedlegg 1: Situasjonsplan fra Nibio 
Vedlegg 2: Situasjonsplan med skissering av ny kårbolig. (bygningens plassering og utforming er ikke 
endelig. Mindre tilpassinger vil komme ettersom prosjektet detaljeres.) Arealets formål og størrelse skal 
ikke endres.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Endringstabell: Summering:  
Endring:  Dagen verdi Diff Endring til:  
Søknad om utvidelse av 
bebygd areal for LNF på 

11,9 daa 2,3 daa 14,2daa 

Søknad om reduksjon av 
annet areal på 

67,1 daa 0,9 daa 66,2 daa 

Søknad om reduksjon av 
fulldyrka jord på 

85 daa 1,4 daa 83,6 daa 

 
 
Se også forslag til situasjonsplan, med kårbolig i tilknytning til eksisterende bolighus. Denne viser mulig 
plassering. Men med inngripende og lite gunstige ringvirkninger for landbruksdriften.  
 
 
 
 
Forutsetninger for søknad om omdisponering:  
Dersom omdisponering kan godkjennes av landbrukskontoret. Jobber jeg videre med følgende søknader 
for byggesak:  
 
1: Rive eksisterende kårbolig.  
2: Oppføring av kårbolig på ny tomt 
2: Oppføring av ny driftsbygning.  
Både driftsbygning og kårbolig er under prosjektering og tegning. Men prosessen står littstille, grunnet 
hensyn til søknad om omdisponering. Ved svar på denne søknaden. Vil prosessen med sluttprosjektering 
av begge bygg ferdigstilles. Og jeg kan få et komplette kostnadsberegninger av byggene. Samt få levert 
søknader til byggesaksavdelingen i Øyer.  
 
Ser frem til svar på denne søknaden.  
 
Mvh Torbjørn Jøranli.  
 

Torbjørn Jøranli.  
 



 
 

 


