
 

Saksbehandler:  Tor Falck Arkiv: GBNR 026/182  
Arkivsaksnr.: 16/1641   

 
 
KLAGE PÅ TILATELSE TIL TILTAK - ETT-TRINNS - GBNR 26/182 - FURTHOLOA 110  
 
 
Vedlegg: 
 Kopi av e-post av 13.09.2016 fra Advokatfirmaet Thallaug v/ advokat Bergsvein Træthaug på 

vegne av Odd Arne Kruke til ansvarlig søker– Nabomerknad. 

 Tilsvar på nabomerknad i E-post 03.10.2016 fra Øyer kommune til advokat Bergsvein Træthaug 
med gjennomgang av bygging langs grense til Odd Arne Kruke, gbnr 28/1, Klage på 
byggetillatelse (Gnr 26 bnr 182 fra Advokatfirmaet Thallaug v/ advokat Bergsvein Træthaug på vegne av 

Odd Arne Kruke) 
 Brev fra Øyer kommune om varsel om klage datert 5.10.2016 

 Klage på byggetillatelse av 10.10.2016 

 Tegninger av fritidsbolig under oppføring på gbnr 26/182, se situasjonsplan i tilsvar 

 Innmålinger fra befaring den 14.09.17 av utstikking for bygg nedsatt på gbnr 26/182 og innmålinger 
av grensesteiner/tomtegrense langs gbnr 28/1 mot reguleringsplanen til Lisætra, 05.10.2016 

 Utsnitt av reguleringsplan for Lisætra 2 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Søknad om tillatelse tiltak, av 15.09.2016 (Komplett søknad med nabovarsel utsendt den 26.08.16) 

 Tillatelse til tiltak, gitt den 29.9.2016 i administrativ sak DS-PU 708/16 

 Kopi av E-post av 13.09.2016 fra advokat Bergsvein Træthaug til ansvarlig søker på vegne av 
Odd Arne Kruke med merknad til nabovarsel 

 Kopi av E-post av 04.10.2016 til ansvarlig søker v/Rindalshytter AS fra advokat Bergsvein 
Træthaug med varsel om påklaging av vedtak. 

 Brev av 05.10.2016 fra Øyer kommune til Advokatfirmaet Thallaug v/ advokat Bergsvein Træthaug 
med orientering om at klage ikke ville bli gitt oppsettende virkning 

 Melding om delegert vedtak – Avslag på klage, av 26.10.2016 i sak 16/1641-11 

 E-post av 07.11.2011 fra advokat Bergsvein Træthaug, ber om oversendelse av vedtak til 
klageinstansen 

 Brev av 09.11.2016 til Advokatfirmaet Thallaug v/ advokat Bergsvein Træthaug med 
orientering om at klagen ville bli lagt fram for planutvalget som klageinstans. 

 E-post av 20.12.2016 fra advokat Bergsvein Træthaug med anmodning om en orientering om 
status i klagesaken 

 E-post av 20.12.2016 til advokat Bergsvein Træthaug. Svar på anmodning om informasjon i klagesak 

 Reguleringsplan 2011 for Lisætra II,  
 

SAMMENDRAG 
Odd Arne Kruke har klaget på vedtak om å gi tillatelse til oppføring av fritidsbolig på gbnr 26/182 
tilhørende Monica Bleivik og Tore Magler Wiggen. Han mener at fritidsboligen skal bygges for 
nærme hans eiendom og viser bl. a til at grensegangen på plankartet til hans eiendom gbnr 28/1 
nord for tomtegrensen er feil. Kommunen har gjennomført kontrollmålinger av byggets forutsatte 
plassering og senere av den aktuelle tomtelinjen i planområdet for Lisætra 2. Klagen ble med dette 
avvist i egen sak 16/1641-11 og tillatelsen til tiltak ble opprettholdt. 



Kruke har påklaget dette vedtaket og kommunen gjennomførte med dette som bakgrunn innmåling 
av grenselinjen til gbnr 28/1. Det kunne med dette stadfestes at det meste av forutsatt 
fristripe/skitrase i området lå inne på gbnr 28/1. Plasseringen av fritidsboligen er imidlertid helt 
korrekt i forhold til planen og pbl og er heller ikke til ulempe for klager så langt rådmannen kan 
vurdere dette. Rådmannen kan derfor ikke se at kommunen har anledning til å avslå omsøkt 
plassering av tiltaket og tilrår at tillatelsen til oppføring av fritidsbolig på gbnr 26/182 gitt i DS-PU 
708/16 opprettholdes.  
 

SAKSBAKGRUNN 
Rindalshytter AS søkte den 15.09.2016 på vegne av tiltakshaver Monica Bleivik og Tore Magler 
Wiggen om tillatelse til oppføring av fritidsbolig på gbnr 26/182, i Øyer kommune, innenfor 
reguleringsplanområdet Lisætra 2. Nabovarsel ble utsendt rekommandert den 26.08.2016. 
Nabomerknad fra Odd Arne Kruke som nabo og eier av gbnr 28/1 v/advokat Bergsvein Træthaug 
forelå til ansvarlig søker, den 13.09.2016. Det ble anført at det kunne se ut som om det skulle 
oppføres et bygg på gbnr 26/182, nærmere hans eiendom enn det planen tillater, noe Kruke ikke 
kunne akseptere. Det ble bedt om at tiltakshaver eventuelt sammen med Øyer kommune skulle 
finne ut av det. Ansvarlig søker påpekte i sin kommentar til nabomerknaden at tiltaket var plassert 
iht til gjeldene reguleringsplan og litt i overkant av 4 meter fra nabogrense i nord. Det ble også 
bemerket at nabomerknaden var innkommet for sent i forhold til gjeldene frister. 
 
Rett nord for tiltakshavers eiendom er det innregulert en langsgående fristripe med bredde på 5 m 
og vel 380 m lang. I planen er det angitt at denne i sin helhet ligger på Hafjell Nord sin eiendom 
gbnr 26/118. Klager er eier av gbnr 28/1, nord for denne eiendommen. 
 
Vedtaket i sak 16/1641-11 ble påklaget av advokat Bergsvein Træthaug på vegne av Odd Arne 
Kruke som nabo og eier av gbnr 28/1. Klagen ble journalført den 10.10.2016. I forhold til vedtak om 
tillatelse til tiltak, er klagen innkommet rettidig. I klagen ble det vist til at det aktuelle byggetiltaket 
og øvrige i byggeområdet i Furtholoa, var kommet nærmere reguleringsplanens yttergrense enn 
det planen tillater. Det ble vist til at dette måtte rettes, før det kunne iverksetters byggetiltak. I 
klagen var det vedlagt bilder av grensesteiner. 
 
Klagen ble behandlet administrativt og i saksbehandlingen ble det vist til at tiltaket og 
tomtegrensene i området er plassert og utformet i samsvar med reguleringsplanen for Lisetra 2, 
der planens ytre grenser også er bestemt. Planen ble vedtatt av kommunestyret 01.09.2005 og 
med senere mindre endringer den 19.5.2009 og 08.12.2OO9. De siste endringene av planen med 
endring av bl.a område H10 i østlig del av planområdet, forelå den 27.01.2011 i K-sak 2/11. Planen 
er nå under ny revidering. 
 
I vurderingen ble det vist til at både søknad og tillatelse forutsatte oppføring av en fritidsbolig vel 4 
meter fra grensen til naboeiendommen gbnr 26/118, som eies av Hafjell Nord. Eventuell 
innskrenkning av det regulerte område for skiløype/fristripe, ville ikke endre på dette. Vedtaket 
innsettes her: 
 

 
Vedtaket ble påklaget 07.11.2016. 
 



 

VURDERING 
«Naboklagen» på nabovarslet i byggesøknaden innkom om lag en uke over lovbestemt minimumfrist 
og bygget er oppført helt ut i samsvar med reguleringsplanen og er ellers ikke i strid med plan- og 
bygningsloven på noen måte. Klagen kan derfor avvises med dette som grunnlag alene. Klagen 
inneholder imidlertid elementer som er av generell interesse i reguleringsplansammenheng og 
spesielt i forhold til reguleringsplanen for Lisetra 2. Rådmannen vurderte det derfor som 
hensiktsmessig å underlegge klagen utvidet behandling og framlegge den til behandling i planutvalget. 
 
Tomten og byggets plassering. 
Byggetomten gbnr 26/192 ble befart av Øyer kommune den 14.09.2016 og nedsatte merkepinner 
for utplassering av omsøkt fritidsbolig ble innmålt. Innmålingen viste at forutsatt plassering av 
bygget var som omsøkt omlag 4,1 m fra nabogrensen til gbnr 26/118 eid, av Hafjell Nord AS. Vedtak 
om tillatelse til tiltak kunne med dette bli gitt av Øyer kommune den 29.9.2016 i sak DS-PU 708/16, 
for oppføring av en fritidsbolig med BYA på 98,37 m

2
 og med BRA på 76.8 m

2 
på gbnr 26/182.  

 
Tomtelinjen mot fristripe/skitrase 
Tomtelinjen ble kontrollert ved innmåling av nordlig grensemerke mellom tomt 26/178 og 26/179 
og ved nordvestlig grensemerke ved tomt gbnr 26/207. Det vises her til innmålingskart av 
05.10.2016. Grenselinjen her er eksakt riktig som inntegnet på både Web-kart og plankart. Klagers 
henvisning til at byggetiltaket kommer for nærme reguleringsplanens yttergrense antas å måtte 
bero i en feiltolkning av plangrunnlaget. Planens yttergrense befinner seg vel 80 m fra den nordlige 
tomtelinjen. 
 
Klagers eiendomsgrense 
Fra rådmannens side er en kjent med at reguleringsplanen for Lisætra 2 er beheftet med en rekke 
feil og det har også tidligere vært påvist grenseavvik som har medført uheldige konsekvenser for 
framføring av turveier og skiløyper. I forbindelse med denne saken ble det derfor gjennomført 
kontrollmåling av grensen til gbnr 26/118 tilhørende Hafjell Nord som regulant og mot gbnr 28/1 
tilhørende klager. 
 
Det ble gjort innmålinger ved 6 grensesteiner. Disse lå klart og tydelig i terrenget og plasseringen av 
grenselinjen ble med disse vurdert som sikker og med minimale avvik. Innmålingen viser at 
avstanden mellom eiendomsgrensene til gbnr 28/1 er om lag 1-1,5 m fra den nederste vestlige 
delen av oppmålt tomteområdet ved gbnr 26/178 til om lag 2,5-3 m ved gbnr 26/207 lengst øst for 
disse. Det vises her til innmålingskart datert 05.10.2016. I planen skal avstanden langs hele linjen 
være 5 m fra tomtelinjen til gbnr 28/1 tilhørende klager. Grenselinjen er på Web-kartet er stiplet, 
noe som i utgangspunktet angir usikker eller ukontrollert grenselinje. Med dette som utgangspunkt 
betyr det i dette tilfellet en ukontrollert grenselinje i forhold til planen. 
 
Planmessige og andre konsekvenser 
Hoveddelen av fristripen/skitraseen langs det aktuelle tomteområdet ligger på Krukes eiendom 
gbnr 28/1. I utgangspunktet er dette begrenset til en ren planmessig vurdering ingen feil, med 
bakgrunn at et slikt planelement gjerne kan ligge på flere eiendommer. Det har heller ikke tidligere 
innkommet protester på dette. I praksis vil en likevel stå ovenfor et betydelig gjennomførings-
problem, da det ikke er mulig å etablere noen funksjonell fristripe/skitrase uten samtykke fra 
grunneier, eller ved erverv av nødvendig grunn inn på grunneiers eiendom. 
 
Et annet alternativ vil være å ta i bruk nødvendig tomtegrunn fra de oppmålte tomtene, slik at 
bredden på fristripen/skitraseen økes i sydlig retning. Det er også mulig å tenke seg at fristripen 
fjernes helt og legges til tomtene langs det aktuelle området. Dette er noe som kun kan avgjøres 



etter full gjennomgang av planspørsmålet. Ekspropriering av grunn er også mulig med hjemmel i 
PBL. Slikt erverv vurderes av rådmannen som uheldig og svært lite aktuelt i dette tilfellet. 
 
Fra kommunens side er det ikke tatt standpunkt til hva som er mest hensiktsmessig, men det er 
varslet bygge- og deleforbud overfor regulanten, med henvisning til at dette forholdet må avklares 
på en slik måte at forutsatt gjennomføringen av planen ikke hindres. Andre forhold tilknyttet 
planen vil da også bli tatt opp til nærmere vurdering. 
 
Overfor utbygger av det påklaget tiltaket ble det vurdert som uriktig å stanse utbyggingen, da slik 
stans ofte følges av økonomiske og andre negative og byrdefulle konsekvenser. Øyer kommune kan 
også bli stilt til ansvar overfor dette. Tiltaket er også helt ut i samsvar med både planen og ulike 
forutsetninger og bestemmelser gitt i planen og Pbl. Hverken tiltakshaver eller ansvarlig søker kan 
lastes for det oppståtte forholdet. I forhold til klager betyr feilen med grensen at det føres opp en 
fritidsbolig noe nærmere klagers skogeiendom enn forutsatt. Rådmannen kan ikke se at dette vil gi 
noen ulemper av vesentlig nevneverdig betydning. Det kan også vanskelig sees at det foreligger 
hjemmelsgrunnlag, for å nekte tiltakshaver oppføring av sin fritidsbolig på omsøkt plassering. 
 
Videre oppfølging 
Med bakgrunn i at øvrig er utbygging er forutsatt stanset, vil det fortsatt være tilstede muligheter 
for å etablere funksjonsmessig gode alternativer, eller å få gjennomført en god vurdering av 
behovet for denne fristripen, slik den er innlagt i planen. Rådmannen vurderer det derfor som riktig 
å opprettholde vedtaket om tillatelse til tiltak og det administrative vedtaket av 26.10.2016 om å 
avslå klagen. Øvrige planforhold må gis egen oppfølging. 
 
 

Rådmannens forslag vedtak: 
 

1. Planutvalget i Øyer viser til at omsøkt tiltaket på gbnr 26/182 er helt ut i samsvar med 
reguleringsplanen for Lisætra 2, senest revidert 2011 i K-sak 2/11. Det er heller ikke er i strid 
med noen bestemmelser gitt i Plan- og bygningsloven.  

 
2. Planutvalget i Øyer opprettholder med dette rådmannens vedtak om tillatelse til tiltak, gitt i 

sak DS-PU 755/16, den 29.09.2016. Det samme gjelder for rådmannens vedtak den 26.10.2016 
om ikke å gi klagen oppsettende virkning i sak 16/1641-11 

 
3. Saken oversendes til Fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse. 

 
 
 
Eli Eriksrud Tor Falck 
Konstituert rådmann Seniorrådgiver 


