
Fra: Inger Furseth <ingerfurseth@hotmail.com> 
Sendt: 16. september 2018 17:09 
Til: Anita Lerfald Vedum 
Kopi: Øyvind Sødal 
Emne: Re: Melding om vedtak for tomt 5 og 6 Jaer N/F 
 
Hei 
Jeg mottok beskjed om vedtak til dispensasjonssaken fra Jaer Gård Gbnr 015/051 og 015/050 den 27. 
August og overholder herved den 3 ukers frist for å påklage vedtaket. 
 
Jeg opprettholder min klage over både bredde på hytte og høyde på støttemur til Gbnr 015/051, da 
den vil forringe utsikten fra min hytte, og dermed også dens verdi. Jeg vil bestride argumentet i 
brevet om at fordelene er større enn ulempene ved vedtaket. Det begrunnes ikke hvem fordelene er 
størst for, og jeg vil peke på at ulempene er langt større enn fordelene for de som allerede har hytte 
på østsiden av denne hytten. 
 
Jeg vil videre peke på at det ikke er lagt frem tilfredsstillende løsning for parkering når det gjelder 
søknad for Gbnr 015/050, hvor søker har lagt til grunn et minstemål for parkering på 12,5 kvm, til 
tross for at Øyer kommune opererer med 20 kvm. Jeg vil minne om vinteren i fjor, da både vei og 
parkeringsplass ble redusert med omkring 1 m i bredden på hver side på grunn av snømengdene, og 
dette til tross for at det ble måket jevnlig. Det vil være uforsvarlig å tillate så små parkeringsplasser i 
lys av at dette primært er vinterhytter, og dette vil være til hinder for både kjøring og parkering for 
de andre hyttene. Det at disse hyttene ikke har tilstrekkelig med parkeringsplasser på egen grunn, vil 
gjøre at de vil bruke parkeringsplassene som tilhører de andre hyttene. Her faller argumentet om at 
fordelene er langt større en ulempene på sin egen urimelighet. Igjen vil ulempene være langt større 
enn fordelene for de som allerede har hytte på østsiden av hyttene. 
 
Vennlig hilsen 
Inger Furseth 
 
27. aug. 2018 kl. 13:54 skrev Anita Lerfald Vedum <anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no>: 

Hei. 
Jeg glemte å sende melding om vedtak til naboer med merknader til byggesaken. 
Derfor får du denne nå med blindkopi  sendt Arne Hauger, Fredrik Austbø, Elisabeth 
Tigerstedt, Inger Furset, Camilla Høiberg og Bjørn van Drunen. 
  
Vedlegger melding om vedtak angående tomt 5 og 6 på Jaer. Da får alle som innga 
merknad anledning til å se begge vedtakene, slik at de også ser hvordan det er tenkt 
mht parkering. 
  
  
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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Fra: Anita Lerfald Vedum [mailto:anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no]  
Sendt: 27. august 2018 12:24 
Til: Anita Lerfald Vedum 
Emne: Skannet fra Canon skanner 
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