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Viser til brev av 15.6.2018. 
 
Øyer kommune mener at innkommet søknader for tomt 5 og 6 i utgangspunktet var beheftet med feil. Dette gjelder parkeringsløsning og nabomerknader til 
byggesøknaden. 
 
Øyer kommune har hele tiden hatt en dialog med  ansvarlig søker. I hele prosessen har Øyer kommune kommunisert at valgt parkeringsløsning for tomtene 
ikke har vært gjennomførbare. I første omgang var dette anleggelse av parkering på naboeiendommen. Det ble på etterspørsel fra kommunen innsendt 
forslag til ny parkeringsløsning på samme eiendom. Dette var verken i tråd med parkeringsnorm eller plankartet. Dette ble påpekt av ansvarlig søker. Det ble 
fra kommunens side kommunisert at denne løsningen heller ikke kunne aksepteres. 
 
25.5. kom det inn et nytt forslag som imøtekom nabomerknader. Det ble foreslått en parkeringsplass på hver tomt, samt to plasser under gondoltraseen. 
For å kunne gjøre seg opp en mening om innsendte forslag ble det foretatt en befaring 1.6 av saksbehandler og planleder. Ved tidligere befaringer har vi 
notert oss at parkeringsplassene under gondoltraseen har vært brukt. Vi ønsket derfor å se over området mht parkeringskapasitet ved hyttetomtene. Det 
kan se ut til at to p-plasser ved noen av hyttene i området ikke lar seg realisere. Flere av tomtene har midlertidige brukstillatelser der grunnen til dette er 
manglende opparbeidelse av utomhusarealer.  
 
Mandag 5.6. skrev kommunen epost der det ble oppsummert kommunens standpunkt til p-plass samt ønske om felles befaring. 
 
Ansvarlig søker fremfører at verken tiltakshaver eller dennes representant er innkalt til kommunens befaring i juni. Videre fremføres at det er uakseptabelt å 
gjennomføre befaring i august, og ber om at det innkalles til ekstraordinært planutvalgsmøte. 
 



Kommunen har ofte egne befaringer for å få oversikt over problemstillinger som fremkommer løpende. I denne saken så vi etter befaring i juni behov for å 
ha en felles befaring med ansvarlig søker og evt. tiltakshaver, noe vi meddelte 5.6. Denne befaringen ønsker vi fremdeles å gjennomføre. Ikke for å trenere 
saken, men for å finne beste løsning for alle i denne saken. Kommunen foreslår at det gjennomføres befaring eksempelvis i uke 26, mandag-onsdag eller 
tirsdag-fredag i uke 27. Vi ber om rask tilbakemelding om ønsket befaringstidspunkt. 
 
At kommunen ser hen til opparbeidede p-plasser for allerede omsøkte fritidstomter i området mener kommunen er forsvarlig saksbehandling. Det kan ikke 
være slik at tillatelser gis uten å se hen til utfordringer i området. Kommunen vil for øvrig påpeke at midlertidig brukstillatelse for tomtene 7-10 og 13 -14 
hadde frist for ferdigstillelse av diverse utomhusarbeid sommeren 2017. Kommunen har ikke mottatt dokumentasjon på at dette er overholdt. 
Byggesaksbehandler er orientert om at fristen er oversittet. 
 
 
Planutvalgsleder har vært i kontakt med administrasjonen og kommunisert at Planutvalget ikke ser behov for å innkalle til ekstraordinært møte i juni, men 
at administrasjonen bør tilstrebe at saken kommer opp i augustmøtet. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anita L. Vedum 
Arealplanlegger  

 
Øyer kommune 
Kongsvegen 325 – Tingberg, 2636 Øyer 
Tlf: +47 61268163 
 
e-post: anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no 
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Sjå vedlegg! 
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