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NORDRE LAND KOMMUNE 

SÆRUTSKRIFT 

 
 

 
Saksbeh.: Håvard Telstø Arkivkode:  GNR. 

67/116,117 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/17  Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk  23.08.2017 

 

Lnr.:   11213/17 
Arkivsaksnr.: 15/265 
Arkivnøkkel: GNR. 67/116,117 
 

Saksbehandler: HTE    
 
Utskrift til: 
Harald Bøhler, Voll Terrasse 18, 1358 JAR 
Annette Sæther og Jon Jensen, Ragnhildsvei 33 B, 2819 GJØVIK 
 

MINDRE ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL SYD  

 

Sammendrag: 

 
Eier av tomtene 67/116 og 67/123, Harald Bøhler, har henvendt seg til Nordre Land kommune 
med ønske om en justering av grensene mellom tomtene for å kunne bygge på mer attraktivt 
areal. Saken er sendt på høring til berørte naboer og myndigheter. Det har kommer inn tre svar 
hvorav en nabo har uttalt seg negativt til forslaget. Rådmannen mener planendringen ikke vil 
gi noen vesentlige konsekvenser for naboer, miljø eller samfunn, og anbefaler derfor at den 
godkjennes.  
 

Vedlegg: 

 Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
E-post datert 26.3.2017 fra Harald Bøhler 
Høringsmerknader 
 

Saksopplysninger: 
 
Eier av tomtene 67/116 og 67/123, Harald Bøhler, har henvendt seg til Nordre Land kommune 
med ønske om en justering av grensene mellom tomtene for å kunne bygge på mer attraktivt 
areal. Tomta 67/116 er bebygd med ei hytte i dag og har et areal på ca 5,3 daa. Tomta 67/123 
er ubebygd og har et areal på ca 3 daa. Tomtegrensene er skissert ut fra 
skylddelingsforretningene på kartet nedenfor. 
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Området hvor tomtene ligger omfattes ikke av reguleringsplan i dag eller av framtidig 
regulering. Det er derfor kommunedelplan for Synnfjell syd som er styrende for tomtene. I 
kommunedelplanen er det satt av ca 1,5 daa byggeområde på hver av tomtene (se utsnitt 
nedenfor). Dette ble gjort med en del gamle store tomter fordi avgrensingen var usikker, og 
for å avgrense det bebyggbare arealet. Det vil si at deler av tomtene er satt av til LNFR-
område. 
 

 
 
Grensejusteringen som Bøhler ønsker vil føre til at tomta 67/116 deles i to og at 67/123 
sammenføyes med resten av 67/116. Eier ønsker å kunne bygge ei ny hytte på den nye tomta 
som deles i fra 67/116. Dette krever en mindre endring av kommunedelplanen som vist på 
kartskissa nedenfor. Her er gamle tomta 67/116 delt i to og gamle 67/123 lagt til resterende 
del av 67/116 som LNFR-område. 
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Endring av en kommunedelplan kan gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-17. 
Her fremgår det at kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre endringer i 
planen i samsvar med kommunelovens regler. Før det treffes vedtak skal saken forelegges 
berørte myndigheter. Det er ikke klagemulighet på vedtak om endring av kommunedelplan. 
 

Vurdering: 

 

Saken har vært sendt på høring til Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og 
naboer. Myndighetene har ingen merknader til at kommunedelplanen endres. Eier av 
nabotomt 67/170, Annette Sæther og Jon Jensen, har uttalt seg negativt til planendringen. De 
mener fremtidig bebyggelse på ny tomt vil endre «strøkkarakteren» gjennom at ny hytte 
kommer svært nær 67/232 og 67/170. De ønsker derfor at tomtene forblir som de er. 
 
Rådmannen mener man må kunne forvente en viss fortetting i slike områder. I dette tilfellet 
vil det imidlertid ikke bli flere hytter en ved dagens plansituasjon, men ei fremtidig hytte vil få 
en annen plassering. Det avgjørende vil være om denne plasseringen vil gi urimelige negative 
konsekvenser for naboer. Avstanden fra ei ny hytte, etter at tomta er flytta, til eksisterende 
hytte på 67/170 (Jensen) vil bli ca 60 meter. Rådmannen mener dette hverken vil forringe 
hytta til Jensen eller endre karakteren på området. 
 
Endringen vil ikke berøre kjente kulturminner, viktige naturverdier eller landbruksarealer. 
Området ligger heller ikke utsatt til for skred eller flom. 
 
Endringen vil ikke føre til bygging av flere hytter enn ved dagens plansituasjon, og løsninger 
for veg, vann og avløp vil måtte løses på tilnærmet samme måte. Løsningen vil heller ikke ha 
betydning i forhold til kommunedelplanens krav om bidrag til fellestiltak for alle nye tomter, 
fordi dette allerede i dag er to godkjente tomter. 
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Ny tomt slik den er skissert vil berøre et mindre høydedrag og det er derfor vurdert om det kan 
være aktuelt å sette noen vilkår vedr. utforming av bebyggelsen på tomta. Kommunen har 
vært på befaring, men mener at dette høydedraget ikke er noe mer eksponert enn 
omkringliggende terreng og høydedrag hvor det ligger andre hytter. Det vurderes derfor ikke 
som nødvendig å sette spesielle vilkår til utformingen av hytte på ny tomt. Det vil da være 
kommunedelplanens bestemmelser og retningslinjer for fritidsbebyggelse som gjelder. Dette 
vil også være enklere å forholde seg til. Plassering av ny hytte og terrengbehandling i den 
forbindelse må imidlertid på vanlig måte dokumenteres og godkjennes i forbindelse med en 
fremtidig byggesøknad. 
 
Dersom planendringen godkjennes, må det i neste omgang søkes om deling av 67/116 slik at 
arealet hvor ny hytte skal bygges deles fra 67/116 og får et eget gnr/bnr. Delen av 67/116 som 
er bebygd i dag blir liggende igjen som et restareal og det vil bli satt som vilkår i 
fradelingstillatelsen at dette arealet sammenføyes med 67/123. 
 
Konklusjon: Rådmannen mener endringen ikke vil ha noen vesentlige konsekvenser for 
naboer eller viktige hensyn som planen skal ivareta, og vil derfor anbefale at den godkjennes. 
 

Administrasjonens innstilling: 

Rådmannen vil råde Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å fatte slikt vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-17, og delegert myndighet, godkjennes mindre 
endring av kommunedelplan Synnfjell syd som vist i kartutsnitt ovenfor. 
 
Vedtaket kan ikke påklages. 

  
NORDRE LAND KOMMUNE, den 1.8.2017 
 
 
Jarle Snekkestad 
rådmann 
        Håvard Telstø 
 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk den 23.08.2017 sak 

43/17 
 

Behandling: 

 

Vedtak: 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-17, og delegert myndighet, godkjennes mindre 
endring av kommunedelplan Synnfjell syd som vist i kartutsnitt ovenfor. 
 
Vedtaket kan ikke påklages. 
  
Rett utskrift: 
7. september 2017 
 
……………………………… 
 


