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DISPENSASJON FOR Å TILEGNE SEG KOMMUNALT EIET FRIAREAL - GBNR 102/50  
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon med situasjonskart, mottatt 2.3.2018.  
- Tilsynsrapport, datert 2.11.2017. 
- Søknad om garasje og adkomstvei, mottatt 7.4.2010. 
- Svar på søknad, datert 15.5.2010. 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsplan for Øvre Stav, plan-id 352a. 
 
Sammendrag: 
Dispensasjonssøknad fra Roger Heimkollen og Silje Bruem ble mottatt av Øyer kommune 
2.3.2018. Heimkollen ønsker å etablere adkomstvei, til gbnr.102/1/23, over kommunal 
grunn med gbnr. 102/50. Området er i reguleringsplanen for Øvre Stav med plan-id 352a et 
felles lekeområde. Tiltaket det søkes om innebærer flytting av innregulert adkomstvei til 
eiendommen. Det er i søknaden begrunnet med uegnet og trafikkfarlig adkomstvei, noe 
kommunen bekrefter etter befaring av tomten den 13.7.2017. 
 
Imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra formål som felles lekeområde og 
deretter fradeling av kommunal grunn. Formannskapet har gitt rådmannen fullmakt til å 
fradele arealet i salgsøyemed.  
 
Området brukes hyppigst i forbindelse med vinteraktiviteter da terrenget er ujevnt og svært 
bratt. Bruken til akebakke blir ikke forringet av omsøkt adkomstvei da det er tale om et lite 
areal plassert langs Tuterudvegen og inn mot tomten. Det gjøres oppmerksom på at det 
ikke foreligger noen krav om opparbeidelse av lekeområdet og det er per i dag ikke 
opparbeidet. Det foreligger heller ikke per i dag planer for fremtidig opparbeidelse.  
 
Arealet til adkomstveien estimeres til 500 m2 og beliggenheten er langs Tuterudvegen. Med 
bakgrunn i økt trafikksikkerhet og liten påvirkning av lekearealets funksjon vurderer 
rådmannen det som hensiktsmessig og nødvendig å imøtekomme dispensasjonssøknaden. 
Rådmannen foreslår videre fradeling av dette området.  
 
Saksutredning: 
Roger Heimkollen og Silje Bruem (begge omtales heretter som Heimkollen) søker om 
dispensasjon for å etablere adkomstvei til gbnr. 102/1/23. Øyer kommune mottak 2.3.2018 
en dispensasjonssøknad om endring av adkomstvei over kommunalt lekeareal med gbnr. 
102/50, se vedlegg. Søknaden kommer som et resultat av veiledning fra kommunen på 
grunn av sakens utvikling siden 2010.  
 



Øyer Kommune mottok den 7.4.2010 søknad på oppføring av garasje samt mulighet for å 
utbedre adkomstvei med overskuddsmasse. Til søknad var det vedlagt et situasjonskart 
over eiendommen. Søknaden ble behandlet og innvilget 15.5.2010 i tråd med innsendt 
tegning, stemplet mottatt 7.4.2010, se vedlegg. 
 
Heimkollen var i dialog med Øyer kommune og fikk klarsignal til utfylling og opparbeidelse 
av adkomstvei. Det bekreftes at Heimkollen har fått muntlig beskjed om at fjerning av skog, 
utfylling og planering til adkomstvei er greit så fremt det ikke er til hinder for vedlikehold av 
avløpsledning som går over arealet. Det ble ikke kommentert at dispensasjonssøknad for å 
disponere kommunalt friareal til annet formål er påkrevd. Videre skulle det blitt informert 
om at imøtekommelse av slik søknad er grunnleggende for kommunens søknadsprosess om 
fradeling av det kommunale lekeområdet, gbnr. 102/50. Da kommunen ved 
byggesaksavdelingen i juli 2017 ble gjort oppmerksom på bruken av felles lekeområde ble 
saken tatt opp til ny vurdering.  
 
Den 17.7.2017 ble det foretatt befaring på tomten, Tuterudvegen 45 A, 2635 Tretten, se 
vedlegg. Tilsynet avdekket en uegnet og trafikkfarlig innregulert adkomstvei til festetomten 
gbnr. 102/1/23 som skapte behov for en ny adkomstvei. På bakgrunn av godkjent søknad 
om tiltak i 2010 samt muntlig tillatelse fra Øyer kommune ble adkomstveien etablert 
samme år. At saken tas opp åtte år senere skal ikke legges Heimkollen til last da de ikke har 
opptrådt klanderverdig. Manglende dispensasjonsbehandling fra reguleringsplanen samt 
søknad om fradeling av arealet er en følge av intern saksbehandlingssvikt i kommunen.  
 
Det er knyttet flere problemstillinger til den nye adkomstveien. For det første er det ikke 
blitt behandlet som en søknad om dispensasjon fra formål som felleslekeområde. For det 
andre er den etablerte adkomstveien «større og bredere» enn hva som fremgår av den 
opprinnelige søknaden fra 7.4.2010. Siden lekearealet ikke er dispensert fra 
reguleringsplanens formål utgjør dagens bruk en urettmessig bruk av dette arealet. 
Heimkollen kan ikke legges til last alene da internsvikt i kommunen ikke har fanget opp 
problemstillingen tidligere og følgelig bidratt til å rette opp i forholdene.  
 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 
(3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 



planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om 
planer samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Vurdering: 
Det er gjort analyse av området gjennom ulike kartbaser i GeoMedia Webmap (GLOInnsyn). 
Relevante forhold gjennomgås i det følgende. 
 
Utfylling av adkomstvei: 
Etablering av adkomstveien krever fradeling på 500 m2 av lekeområdet, med andre ord et 
relativt lite areal.  
 
Trafikksikkerhet: 
Adkomstvei i tråd med planen er mindre egnet enn den omsøkte på grunn av skrå og bratt 
avkjøring fra Tuterudvegen som ender tett opp til bygning. Ny adkomstvei vil gi økt 
trafikksikkerhet, spesielt om vinteren ved glatte kjøreforhold.  
 
Trafikksikkerhet er svært viktig og forringelsen av lekeområdet skal være svært stor for at 
dispensasjonen skal anses som en større ulempe enn fordel i denne saken.  
 
Formål som lekeareal:  
I henhold til reguleringsplanen for Øvre Stav punkt 3, plan-id 352a, er det ingen krav om 
opparbeidelse av lekearealet. Lekeområdet er per i dag ikke opparbeidet og det foreligger 
per i dag heller ingen planer opparbeidelser. 
 
Terrenget i området består av bratte skråninger som gjør at lekeområdet er hyppigst brukt 
som akebakke om vinteren. Barn som benytter området som akebakke kan starte 
aktiviteten både fra Tuterudvegen eller lenger inn på lekeområdet. Ved å tillate etablering 
av adkomstvei vil barn og de som benytter seg av området kunne starte aktivitetene inntil 
adkomstveien fremfor Tuterudvegen. Adkomstveien antas å være mindre trafikkert enn 
Tuterudvegen og er følgelig mer trafikksikkert for brukerne av lekeområdet. Bedre 
trafikksikkerhet i forbindelse med bruk av lekeområdet gjør det mer attraktiv og kan bidra til 
økt bruk av området. Dette underbygger formålet med arealet, nemlig som felles 
lekeområde.   
 
Det gjøres oppmerksom på at adkomstveien allerede er etablert og ingen direkte negativ 
berøring av lekeområdet er registrert. Det omsøkte området er heller ikke det bratteste 
området i terrenget og det vurderes dithen at aktivitetsmuligheter derfor ikke er 
innskrenket.  
 
 
 
 
Kulturvernminne og arkeologiske funn: 
På vestsiden av lekeområdet er det registrert en kullgrop merket «R2» som er automatisk 
fredet kulturminne. På grunn av stor avstand mellom «R2» og det omsøkte arealet vurderer 



Øyer kommune det slik at adkomstveien ikke påvirker kullgropen R2. Øyer kommune ønsker 
likevel å gjøre oppmerksom på dette i forbindelse med høringen.  
 
Andre hensyn: 
Heimkollen har innrettet seg etter godkjennelse om tiltak i 2010 samt muntlig uttalelse fra 
kommunen samme år. Videre er manglende dispensasjonssøknad og fradeling ikke fanget 
opp av systemet. Heimkollen har ikke opptrådt klanderverdig og det anses urimelig å legge 
de til last for intern rutinesvikt.  
 
Dispensasjonsgebyr: 
Etter veiledning fra Øyer kommune leverte Heimkollen inn ny dispensasjonssøknad 
2.3.2018. 
 
Grunnet rutinesvikt i kommunen har ikke søknaden om utfylling til adkomstvei i 2010 blitt 
behandlet, men innsendt situasjonskart stemplet og godkjent. Det har også vært dialoger 
mellom kommunen og søker angående etablering av adkomstveien uten at forhold som 
dispensasjonssøknad og fradeling er kommentert.   
 
Det legges til grunn at innvilget tiltak i 2010 også omfatter utfylling, således etablering av 
adkomstvei. Krav om dispensasjons- og fradelingsgebyr er vurdert til urimelig av to grunner. 
For det første var dispensasjonsgebyret lavere i 2010 og for det andre forutberegnelighet på 
grunn av tidsperspektivet. Det gikk syv år før kommunen ble gjort oppmerksom på forholdet 
og saken har ligget hos kommunen i nærmere ett år. Ileggelse av dispensasjons- og 
fradelingsgebyr åtte år etter at søknaden første gang ble sendt kommunen skaper utrygghet 
og lite forutsigbarhet for brukerne. 
 
Subsidiært: 
Subsidiært anses dispensasjonsgebyret bortfalt etter SAK10 § 7-6 grunnet lang 
saksbehandlingstid. Saksbehandlingstid for dispensasjonssøknader er lovregulert til 12 uker, 
jf. SAK10 §7-4. Dersom fristen ikke overholdes skal gebyret nedskrives med 25 % per uke. 
Gebyret anses nedskrevet til 0 kr da det har gått 8 år.   
 
Tinglysning og heftelser: 
Da gbnr. 102/1/23 er en festetomt er det å foretrekke samt anbefalt at Heimkollen overdrar 
tomten fra eier Hilde Gunn Fonstad. En overdragelse av tomten vil legge til rette for 
sammenføying av det fradelte arealet av gbnr. 102/50 med gbnr. 102/1/23.   
 
Dersom overdragelse ikke er aktuelt, må ønsket fradelt areal fra gbnr. 105/50 tinglyses med 
heftelse som begrenser salg av festetomten gbnr. 102/1/23 uten grunnen til omsøkt 
adkomstveien. Heftelsen vil tydeliggjøre at selv om disse to tomtene ikke sammenføyes kan 
de ikke separert selges eller overdras til andre alene. Dette er for å unngå at lignende tilfelle 
senere skal oppstå.  
 
 
Vurdering etter høring av regionale myndigheter: 
Oppland fylkeskommune svarer i epost 2.5.2018 at de ikke er kjent med at tiltaket kommer 
i berøring med hittil kjente kulturminner, men gjør oppmerksom på at dersom det i 



forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredede kulturminner som ikke er 
kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres 
sikringssone på 5 m. Melding om funn skal snarest sendes kulturminnemyndigheten for å 
avklare om tiltaket kan gjennomføres og evt. vilkår for gjennomføring. 
 
Rådmannen ser ingen grunn til å legge denne informasjonen ut i vedtaket, da utfyllingen 
allerede er gjennomført. Nå gjenstår kun oppmåling.  
 
Fylkesmannen i Oppland svarer i epost 21.6.2018 at de savner vurdering av tiltaket sett 
hen til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, pkt. 
5d. Dette punktet omhandler kommunens plikt til fullverdig erstatning for omdisponert 
fellesareal eller friområde i bruk eller egnet for lek. 
 
I rpr for å styrke barn og unges interesser i planleggingen lyder pkt. 5d):. «Ved 
omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk 
eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved 
utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller 
dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b 
ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.» 
 
Rådmannen er av den oppfatning at lekearealet ikke er degradert til noe med mindre verdi 
for frilek, selv om det fradeles 0.5 daa. Som det er nevnt over i saksfremlegget er ikke 
området pr i dag opparbeidet. Det er tilvokst med lauvkjerr, og egner seg best til aking 
vinterstid. Rådmannen legger vekt på at akingen kan fortsette, og at utgangspunktet for 
akeleken trekkes noe vekk fra adkomstvegen inn i boligfeltet. Barn i lek bør ikke være i 
umiddelbar nærhet til trafikken. At det da ligger til rette for at de kan ake fra innkjørselen 
snarere enn fra vegen er bra. For å leke i området sommerstid trengs det noe tilrettelegging 
ved å fjerne vegetasjon. Fradelingen forringer ikke resterende areal, og vektlegges ikke her. 
 
Rådmannen legger til grunn at det ikke er nødvendig å skaffe erstatningsareal for 0,5 daa da 
den totale vurderingen er at lekeområdet, og spesielt akeområdet vintertid, blir tryggere 
med dette tiltaket.  
 
Oppsummering: 
Med bakgrunn i det som er fremlagt og innspill fra regionale myndigheter vurderes det 
dithen at fordelene er klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningsloven § 19-2 (2)-(4).  
 
Imøtekommelse av søknaden betyr dispensasjon fra formål som felles lekeareal til 
adkomstvei for det omsøkte arealet. Dette vil kreve at Øyer kommune søker fradeling av 
500 m2 på lekeområdet med gbnr. 102/50. Kommunen finner det derfor hensiktsmessig at 
dispensasjonssøknaden og søknad om fradeling behandles sammen på høring.   
 
Fradelingssøknad: 
Formannskapet besluttet 10.4.2018 at rådmannen har fullmakt til å overdra det aktuelle 
arealet på gbnr. 102/50 til Heimkollen.  
 



Øyer kommune er positivt innstilt til fradeling av det omsøkte arealet på 500 m2, se vedlegg 
1. 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å 
gi dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplanen for Øvre Stav, plan-id 352a. 
Innvilget dispensasjon skal være i tråd med situasjonskart og området det gjelder 
er estimert til 500 m2. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 vedtar planutvalget i Øyer kommune 
å fradele ca. 500 m2 fra gbnr. 102/50 og overdra arealet til Roger Heimkollen og 
Silje Bruem. Fradelt tomt skal benyttes som adkomstvei til festetomten gbnr. 
102/1/23. Det kreves enten at  
a. Festetomten, gbnr. 102/1/50, innløses til Roger Heimkollen og Silje Bruem, 

slik at fradelt areal kan sammenføyes med denne.  
Eller 

b. at fradelt areal tinglyses med heftelse. Heftelsen innebærer at fradelt areal 
alene ikke kan overdras til andre uten gbnr. 102/1/23 og motsatt.  

3. Dispensasjons- og fradelingsgebyr bortfaller. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 


