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SAK 20/2543 

 

Det vises til bestemmelser i gjeldende Kommunedelplan Øyer sør fra 2007. 

Vår eiendom ligger med arealformål LNF og det må søkes om dispensasjon fra planbestemmelse 
punkt 2.1.1. 

Vår søknad om tiltak omfatter riving av et eksisterende tilbygg på nordenden som erstattes med et 
nytt større tilbygg på 7m x 7.8m. Samt restaurering/riving av eksisterende uthus. Dette vil bli 
erstattet av nytt uthus i samme størrelse og på samme sted, størrelse ca. 3.8m x 9.2m. 

Tilbygg på hus og uthus er av en så dårlig forfatning at å restaurere dette vil ikke være en god og 
varig løsning. Nytt tilbygg på hus inneholder nytt bad og nytt soverom slik at vi får en god standard 
og behov for familien er dekket. Vi er en familie med to små barn og det er nødvendig å få 
gjennomført tilbygg slik at vi har fungerende bad og nok rom i huset. 

Vi søker dermed med dette om dispensasjon fra bestemmelse 2.1.1 i planbestemmelser nevnt oven. 

Vi ber om at saken behandles så raskt som mulig. Adkomstveg til vår eiendom er i stor grad 
begrenset av vintersesong i Hafjell Alpinsenter AS, slik at når denne åpner vil det være umulig for oss 
å få opp lastebiler og egnet utstyr til prosjektet vårt. Det er derfor tidskritisk at dette blir behandlet 
så fort som mulig politisk.  

Subsidiært ber vi om at saken behandles med tanke på å registrere vår eiendom som spredt 
bebyggelse i plan, med status som boligeiendom. Dersom en slik sak vil medføre utvidet høring og 
behandling ber vi om at dette avsnitt sees bort i fra i denne saken, og at søknad om dispensasjon for 
tiltak omsøkt behandles. 

 
Vedlagt oppdatert nabovarsel i forbindelse med dispensasjonssøknad. Nabovarsel for søknad om 
tiltak er oversendt sammen med tegninger og søknad. 
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