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KLAGE PÅ AVSLAG OM ETABLERING AV NY ADKOMST TIL FRITIDSBOLIG PÅ BLÅSENBORG 
VED DJUPEN - GNR. 155 BNR. 1 FNR. 19  
 
Vedlegg: 
 Klage på avslag om imøtekommelse av dispensasjon i Planutvalgets sak 56/15, den 10.11.2015 i 

brev av 14.11.2015 fra advokat Thomas Kobberdal v/KPMG Law på vegne av Trine-Lise og Ole 
Håkon Stai 

 PU-sak 56/15 Gnr 155, Bnr 1. Fnr 19 Tilbygg fritidsbolig + ny atkomst 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
-  Sakens øvrige dokumenter 
 

Sammendrag: 
Ole Håkon Stai fikk i 2010 tillatelse til å gjennomføre ulike byggetiltak på sin fritidsbolig på gbnr 
155/1/19. I forbindelse med byggevirksomheten fikk han dispensasjon for inn og utfrakt av 
materialer og utstyr. Som en konsekvens av dette ble det dannet et traktorfar om lag 150 m langt. 
Det ble søkt om dispensasjon for å oppgradere dette til atkomstvei for bil fram til fritidsboligen. 
Ved behandling av søknaden den 10.11.2015 i PU-sak 56/15, ble det gitt avslag. Vedtaket ble 
påklaget av advokat Thomas Kobberdal v/KPMG Law på vegne av Trine-Lise og Ole Håkon Stai i brev 
av 10.11.2015. Rådmannen har gjennomgått klagegrunnlaget men kan ikke se at det er framført 
noe nytt i saken, som tilsier endring av vedtaket og foreslår derfor at dette opprettholdes. 
 

Saksbakgrunn: 
Ole Håkon Stai søkte om tillatelse til tiltak i 2010 for å gjennomføre ulike byggetiltak på sin  
fritidsbolig Blåsenborg ved Djupen i periode fram til 2012. Det ble også samtidig søkt om etablering 
av ny atkomstvei til fritidsboligen. Denne ble ikke realitetsbehandlet da slik etablering av 
atkomstvei ville kreve egen forutgående dispensasjonsbehandling. 
 
I forbindelse med byggearbeidene ble det søkt om inn- og utfrakt av byggematerialer og byggavfall 
med traktor etter motorferdselloven. Etter ferdigstilling av tiltaket var det etablert et markert 
kjørespor på om lag 150 m fram til fritidsboligen. Det ble i etterkant av byggeperioden søkt om 
dispensasjon etter pbl for varig etablering av dette som fast innkjøringsvei. Søknaden ble begrunnet 
med behov for mer skjermet parkering og foreldre med bruksrett til fritidsboligen. Disse hadde i 
følge søker ikke lenger like lett for å ta seg fram til denne til fots.  
 
Bl.a med bakgrunn i at kjøretraseen alt var etablert langt på vei, fremmet rådmannen følgende 
forslag til vedtak;  
 

1. Med bakgrunn i at det alt er etablert et kjørefar langs omsøkt veistrekning som en følge av 
tidligere gitte dispensasjoner etter motorferdselloven og kjøring av materialer og byggavfall i 
forbindelse med byggevirksomhet, vurderes det framfor å kreve tilbakeføring som mer 
hensiktsmessig å gi dispensasjon for en meget enkel form for videre opparbeiding av 
kjøretraseen med hjemmel i pbl § 19.2. Dette vil hindre en framtidig ukontrollert innkjøring og 
bruk av en delvis ferdig kjøretrase som kan medføre ytterligere sår og skader på terrenget. 
Fordelene ved å gi dispensasjon vil med dette være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  

 



2. Som vilkår for imøtekommelse etter pbl 19-2 tillates det ved opparbeidingen kun fjerning av 
enkeltsteiner som umuliggjør kjøring og oppfylling av grus i gropene etter disse eller i andre 
ujevnheter som hindrer kjøring. Det tillates ingen grøfting eller generell heving av veibanen, 
slik at veibanen ikke lenger følger plant i terrenget. I det myrlendte området kan myrjord 
fjernes og erstattes med grov pukk for å etablere bærelag og for å muliggjøre 
gjennomstrømning av vann og enkel oppgrusing kan tillates her. Det kan ikke stikkes ut noen 
ny trase som medfører endring av den etablerte kjøretrase og kjøretraseen må være åpen for 
alle slik Statskog stiller krav om. Før opparbeiding finner sted må det søkes om tillatelse etter 
pbl § 20-1 pkt L der vilkårene gitt i dispensasjonen innarbeides i vedtaket. Den endelige 
opparbeidingen gis ikke godkjenning, før det er gjennomført befaring og kommunen har gitt 
sitt samtykke til at arbeidene er i samsvar med dispensasjonen og byggetillatelsen.  

 
Endelig vedtak ble som følgende:  
 

1. Det bør ikke gis dispensasjon, da dette vil skape presedens samt et brudd med Øyer 
kommunes tradisjon om en restriktiv holdning til inngrep i våre indre fjellområder.  Det skal 
heller ikke være slik at tillatelse til å frakte materialer skal føre til vegrett.  

 
2. Planutvalget ber rådmannen om å sørge for at utbygger besørger snarest mulig istandsetting 

og revegetering.  
 
Etter å ha bedt om utsatt klagefrist innkom det klage på avslaget om imøtekommelse av 
dispensasjon i brev av 14.11.2015 fra advokat Thomas Kobberdal v/KPMG Law, på vegne av Trine-
Lise og Ole Håkon Stai. Klagen vurderes med dette å være innkommet rettidig. 
 
Klagen er oppsummert bygget opp rundt fire forhold; 
 
1. Hensynet til tilgjengelighet for eier/brukere av fritidsboligen 

Det vises her til kravet om tilgjengelighet gitt i pbl §3.1, § 12.7 og § 27-4. Det vises også til pbl § 
19.2 3. ledd. Klager har også vist til formålsbestemmelsene i pbl § 1.1 og forbud mot 
diskriminering. 

 
2. Likebehandlingsprinsippet 

Det vises til at klagers fritidseiendom er den eneste av i alt 8 nærliggende fritidseiendommer i 
området som ikke har vei helt fram. Det vises også til at det blir markedsført med vei helt fram 
i hytteområdene ved Hafjell, Vålsjøen og Svarthaugen. 

 
3. Henvisning til avgitte vurderingene fra Fylkesmannen, fylkeskommunen, Øyer Fjellstyre, 

Statskog og rådmannen 
Det vises til at ingen av høringsinstansenes eller rådmannen gikk imot at det skulle gis 
dispensasjon. Planutvalget bør derfor begrunne sitt vedtak med tungtveiende og gode 
grunner. Begrunnelsen synes i hovedsak å være knyttet til presedens Slik foreligger alt i 
betydelig grad i kommunen i forhold til veiadkomst til fritidsboliger. Det vises også til at e-post 
av 21.10.2015 fra Øyer Fjellstyre ikke var vedlagt saken og at rådmannen kun har vist til at 
denne e-posten ikke har noe å tilføye saken. Dette vedlegget forklarer imidlertid synspunktene 
som var grunnlag for tillatelsen fra Statskog om å få anlegg vei. Klagerne stiller seg undrene til 
om alle sakspapirer var framlagt korrekt og oppfattet av representantene i Planutvalget. 

 
4. Forvaltningsloven grunnprinsipper i forhold til saksbehandling og offentlig saksbehandling 

Offentlig saksbehandling skal være forsvarlig med tanke på rettsikkerhet, grundighet og 
upartiskhet, herunder utøvelse av et forsvarlig skjønn. Det kan i denne saken se ut som om en 
vurdering av et bredt sett av momenter bør kunne føre til et annet resultat. 



 

Vurdering: 
Det har av ulike årsaker tatt svært lang tid å gjennomføre behandlingen av både den opprinnelige 
søknaden og den påfølgende klagesaken. Dette er uheldig og rådmannen beklager dette uansett 
årsak, på det sterkeste.  
 
I forhold til de enkelte klagepunktene anføres det følgende.  
 
Pkt 1. Hensynet til tilgjengelighet for eier/brukere av fritidsboligen 
Pbl § 3.1 viser til oppgaver og hensyn som skal tas ved planlegging etter loven. Pbl 12.7 viser til 
ulike bestemmelser som kan legges inn i en reguleringsplan. Pbl 27.4 viser til at opprettelse av 
eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygg ikke kan skje før atkomst er sikret. De nevnte 
paragrafene er dels beskrivende og dels veiledende og forhold til utarbeiding av og oppgaver 
tilknyttet kommunal planlegging. De inngår ikke i hva som skal underlegges en søknad om 
dispensasjon i et LNF område i kommuneplanens arealdel. Pbl § 19.2 tredje ledd knytter seg til 
vurderinger som skal vektlegges i en dispensasjon. I denne saken foreligger det ikke noen 
dispensasjon. Krav om sikring av atkomst, knytter seg ikke til eksisterende fritidsboliger i veiløse 
områder. 
 
Formålet med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, er i henhold til § 1.1 å fremme likestilling 
uavhengig av funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmede 
barrierer og hindre at nye skapes. Diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt. 
Med henvisning til at det finnes et betydelig antall fritidsboliger i de indre fjellområdene i Øyer og i 
andre tilsvarende steder i landet, kan rådmannen vanskelig se at Diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven hjemler rett til bygging av veier inn til disse, når man har gangbesvær, dårlig 
helse eller pga høy alder. En henvisning til helse og alder, er heller ikke noe avgjørende begrunnelse 
som tilsier imøtekommelse av en søknad om dispensasjon etter Pbl. 
 

Konklusjon. 
Lovbestemmelsene det vises til er dels av generell karakter og dels uten relevans for 
søknaden om dispensasjon og eventuell imøtekommelse eller avslag på søknaden. 

 
Pkt 2. Likebehandlingsprinsippet 
Henvisningen til Hafjell, Vålsjøen og Svarthaugen som eksempel på at klager må få vei helt fram til 
sin fritidsbolig blir feil. Alle fritidsboliger og veiframføringer her er forhåndsgodkjent gjennom egne 
planer og planvedtak, der grunnlaget for så vel tomter, fritidsboliger og veier har vært igjennom 
egne godkjenningsprosesser før utbyggingen kunne starte. Fritidsboliger og veier innen 
Svarthaugen ble etablert gjennom egen disposisjonsplan etter pbl fra 1965 og den vesentligste 
delen av utbyggingen fant sted på 1970 tallet. Det er ellers ikke nødvendig å gå lenger enn til Ner-
Åstvatnet ca 2 km unna for å finne en rekke veiløse hytter.  
 

Konklusjon 
Klagers fritidsbolig ligger ikke innenfor et reguleringsplanområde eller en 
dipsposisjonsplanområde, der både hyttebygging og veiframføringer er godkjent i egne 
planprosesser og etter egne vedtak i kommunestyret. Klager gis ingen rett til veiframføring 
ved å vise til at fritidsboliger i regulerte områder har vei fram til døra. 

 
Pkt 3. Henvisning til avgitte vurderingene fra Fylkesmannen, fylkeskommunen, Øyer Fjellstyre, 

Statskog og rådmannen 
 
Med bakgrunn i at eksisterende kjøretrase delvis var en konsekvens av at kommunen ikke stilte 
andre og strengere vilkår når dispensasjon etter motorferdselloven for inn- og utkjøring av 



materialer ble gitt, vurderte rådmannen det ved forutgående saksbehandling som hensiktsmessig å 
tillate en meget enkel for opparbeiding av kjøretraseen. Formålet var å hindre en framtidig 
ukontrollert kjøring og bruk av en delvis ferdig kjøretrase, som kunne medføre ytterligere sår og 
skader på terrenget. Rådmannen mener fortsatt at dette er den mest hensiktsmessige 
tilnærmingsformen, ut fra det som faktisk har skjedd. Det foreligger imidlertid ingen plikt til å 
imøtekomme søknaden om etablering av vei med bakgrunn i at det ble etablert et i utgangspunktet 
uønsket kjørefar til klagers fritidsbolig i forbindelse et byggetiltak. Det er heller ikke behov for å 
påvise tungtveiende grunner for ikke å imøtekomme søknaden. Søker har en fritidsbolig innen LNF-
område 2, som i utgangspunktet er et forbudsområde i forhold til nyetableringer og med en streng 
holdning til arealdisponeringer. 

 
Konklusjon 
I denne sammenhengen blir det uvesentlig om Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Øyer 
Fjellstyre og Statskog ikke har innvendinger mot etableringen av en atkomstvei slik 
rådmannen forslo i PU-sak 56/15. Det er søker selv som må legge fram begrunnelsen for at 
dispensasjon skal kunne gis og gi denne tilstrekkelig «tyngde», men planutvalget behøver 
ikke å imøtekomme en slik søknad.  

 
Pkt 4. Forvaltningsloven grunnprinsipper i forhold til saksbehandling og offentlig saksbehandling 
 
Rådmannen kan ikke se at det foreligger noen brudd på noen grunnprinsipper innen 
forvaltningsretten med tanke på saksbehandlingen, rettssikkerhet, grundighet, upartiskhet og 
anvendelse av skjønn. Saksbehandlingen har tatt lang tid men dette beror dels i behov for å vurdere 
veisøknaden i forbindelse med pågående arbeide med revideringen av arealplanen og dels i 
utilstrekkelig saksbehandlingskapasitet i forhold til saksmengde. Sistnevnte er nå under klar bedring 
etter flere nytilsettinger av saksbehandlere. 
 
Klager viser ellers til at en forvaltningsrettslig vurdering av et bredt sett av momenter burde kunne 
ført til et annet resultat. For rådmannen er det uklart hva det det siktes til her, da saksbehandlingen 
er gjennomført etter vanlig prosedyre og innhenting av vanlig informasjon og etter vanlig vurdering 
av ulike forhold. All innhentet og relevant informasjon  er også gjennomgått og benyttet som 
grunnlag i saksbehandlingen. 
 
Konklusjon 
Det foreligger ikke noe brudd på grunnprinsippene om forsvarlig saksbehandling.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Planutvalget viser til vedtak i PU-sak 56/15 og klage på vedtaket i brev av 14.11.2015 fra 
advokat Thomas Kobberdal v/KPMG Law på vegne av Trine-Lise og Ole Håkon Stai. 
Planutvalget kan ikke se at det er framført noe nytt i saken som tilsier endring av vedtaket. 

 
2. Vedtaket i PU-sak 56/15 blir med dette å opprettholde og saken oversendes Fylkesmannen 

i Oppland til endelig avgjørelse. 
 
Ådne Bakke Tor Falck 
Rådmann Seniorrådgiver 


