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Vedlegg:
Vedtak til:
søker
Saksutredning:
Jorunn og Birger Lien søker om å få kjøpe tilleggareal til sin boligtomt (38/63) i Einbuggafeltet
på Dovre, jf. vedlagte kart. Arealet er regulert i Reguleringsplan for Einbugga, del 1.
Liens tomt er i dag på 680 m2 og huset er plassert midt på tomta. Lien skriver i sin søknad at det
er vanskelig å få plassert et uthus pga. tomtas arrondering og størrelse og en ønsker derfor å få
kjøpe et tilleggsareal til å plassere et uthus på.
Saken har tidligere vært oppe til drøfting i kommunens planutvalg i 2000 etter initiativ fra en
tidligere eier av eiendommen. Konklusjonen fra drøftingen var at en skulle se på løsninger som
ivaretar hensynene til naboer og fellesareal, men at en da tar vekk en tomt.
Vurdering:
Rådmannen ser at tomtene i Einbuggafeltet er små. Det har derfor tidligere vært gitt tilleggsareal
til andre tomter i samme område. Liens tomt er relativt liten, samtidig som huset er plassert slik
på tomten, at det ikke er plass til en enkel garasje.
Det tidligere forslaget til løsning, medfører at en boligtomt blir borte. Samtidig er de ubebygde
nabotomtene av en slik størrelse og arrondering at de vanskelig kan bebygges ut i fra dagens
ønsker/krav til bygninger. Dersom en legger til rette for at det gjenværende arealet kan brukes til
to boligtomter og lekeareal, så er området godt egnet for boligbygging.

Rådmannen foreslår at Liens søknad imøtekommes og at restarealet reguleres til to boligtomter
og lekeareal:

Rådmannens innstilling:
PNU-styret vedtar:
I medhold av § 20-1m i plan- og bygningsloven gis det tillatelse til fradeling av tilleggsareal
som omsøkt, jf. kartet ovenfor. Det blir forutsett at tilleggsarealet blir slått sammen med
hovedparsellen i grunnboka.
Formannskapet vedtar:
Jorun og Birger Lien får kjøpe tilleggsareal til sin tomt (38/63) iht. kartet ovenfor. Pris pr. m2 er
kr. 35.

