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Møtedato: 07.11.2017 Tid: 08:30  
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KLAGE: AVKLARING AV VEIRETT - SÆTERBERGET 
 
 

Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: Q10  
Arkivsaksnr.: 17/1402     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/17 Kommunal klagenemnd 07.11.2017 
 
 
Vedlegg: 

- Klage over vedtak om tillatelse til tiltak, datert 23.08.2017 
- Liesetra Infra AS, datert 25.01.2012 
- Reguleringsplan Sæterberget, 18.06.2017 
- Veirett i forbindelse med utbygging av Seterberget, datert 16.05.2017 
- E-post fra Stein Plukkerud og vedlagt begjæring om veiskjønn, datert 21.06.2017 
- Liesetra Infra AS – Veirett for utbygging av «Seterberget», Øyer (e-post), datert 

19.06.2017 
- Departementet besvarer spørsmål om behandling av bygge- og delesaker der det 

foreligger tvist om vegrett, datert 09.10.2017 
- Kart som viser eierforhold av vegen  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Tillatelser gitt innenfor reguleringsplanen Sæterberget, herunder kommunens saksnr. 
17/1181, 17/997, 17/1295, 17/1359, 17/530, 16/1251, 17/907, 17/908, 16/2066, 
17/1017 og 16/2067. 

- Brev fra Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett, datert 09.10.2017 
 
 
Sammendrag: 
Den 23.08.2017 mottok Øyer kommune en klage over vedtak om tillatelser til tiltak. I klagen 

fremmes det krav om at Øyer kommune skal oppheve samtlige tillatelser som er gitt 

innenfor reguleringsplanen Sæterberget, da tomteområdet mangler lovlig adkomst til veg jf. 

plan og bygningsloven § 27-4.  

Liesetra Infra AS har påklaget vedtakene i brev av 23.02.17, 16.05.17 og 23.08.17. Det første 

brevet ble ikke mottatt og journalført hos kommunen. Brev av 16.05.17 ble ikke behandlet 

som en klage da kommunens saksbehandler ikke oppfattet brevet som en klage. Øyer 

kommune beklager ulempene dette har medført. Brev av 16.05.17 blir nå vurdert sammen 

med klage mottatt 23.08.17.  

Liesetra Infra AS gjør i hovedsak gjeldende at Øyer kommune har begått saksbehandlingsfeil 

og fremmer krav om at samtlige vedtak skal kjennes ugyldig og omgjøres jf. 

forvaltningsloven § 41.  
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Saksutredning: 

- Liesetra Infra AS tildeler Hafjell Maskin AS og dets rettetterfølgere (derav Vestsia 

Eiendom AS) «fulle veiretter på området» i brev datert 25.01.2012.   

Liesetra Infra AS påstår i samme brev at de har ervervet vegretter fra grunneierne.  

 

- Hafjell Nord AS og Liesetra Infra AS gir merknader i forbindelse med offentlig 

ettersyn av reguleringsplan på Sæterberget i brev datert 18.06.2015. Det fremgår av 

brevet at Liesetra Infra AS ikke har kommentarer til utbyggingen og de «forutsetter 

at arealet skal nyttiggjøre seg den private infrastruktur som Liesetra Infra AS har 

opparbeidet».  

 

- Liesetra Infra AS opplyser i brev datert 16.05.2017 til Øyer kommune at Liesetra Infra 

AS ikke har gitt Vestsia Eiendom AS tillatelse til å benytte det veganlegget som 

Liesetra Infra AS har bekostet opparbeidet. Øyer kommune behandlet ikke brevet 

som en klage.  

 

- Vestsia Eiendom AS sender inn begjæring om vegskjønn til Vestoppland og Sør-

Gubrandsdal jordskifterett den 07.06.2017. 

 

- Liesetra Infra AS v/Kai Thorkildssen sender mail til Øyer kommune den 19.06.2017 

vedrørende Vestsia Eiendom AS manglende samtykke fra grunneiere til å benytte 

vegen samt det økonomiske oppgjøret mellom partene.   

 

- Liesetra Infra AS klager på samtlige vedtak Øyer kommune har fattet innenfor 

reguleringsplan Sæterberget i klage datert 23.08.2017. Klager gjør gjeldende at 

Vestsia Eiendom AS ikke har vegrett til Sæterberget jf. plan og bygningsloven § 27-4 

og fremmer krav om at samtlige vedtak som er fattet kjennes ugyldig og omgjøres jf. 

forvaltningsloven § 41.   

 

- Øyer kommune mottar en tolkningsuttalelse fra kommunal- og 

moderniseringsdepartement i brev datert 09.10.2017. 

 
- Øyer kommune mottar informasjon fra Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal 

jordskifterett i brev datert 09.10.2017 vedrørende sak om vegskjønn. «Sak 

Sæterberget er et vegskjønn. Vegskjønn i seg selv gir ikke jordskrifteretten mulighet 

til å forhindre/stoppe fradeling fra det tidspunktet skjønnet er krevd og fram til 

skjønnet er avholdt. (…) Skal det ikke skje deling i området, som det er krevd skjønn 

for, må det skje ved at kommunen selv avslår slike søknader, f.eks. etter plan- og 

bygningsloven.»  
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Vurdering: 
Det fremgår av plan- og bygningsloven § 27-4 første ledd at kommunen ikke skal gi bygge- 

og deletillatelser før byggetomta er «sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig 

ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret vegforbindelse som 

kommune godtar som tilfredsstillende». 

Liesetra Infra AS anfører at «VE har verken ved kjøpet av Tomteområdet (som tilhører en 

servitutt), ved avtale eller hevd fått rett til å benytte Atkomstvegen.» 

Videre anfører Liesetra AS: «For det tilfellet at andre skal ha rett til å benytte Atkomstvegen 

krever det derfor en eksplisitt godkjenning fra LI. VE har aldri fått slik godkjenning.» 

I vurderingen av plan og bygningsloven § 27-4 første ledd legger Øyer kommune avgjørende 

vekt på Hafjell Nord AS` kommentarer til planforslaget for Sæterberget i brev datert 

18.06.2017. I brevet fremgår følgende; 

«På vegne av Hafjell Nord AS som hjemmelshaver til naboeiendommen og Liesetra 

Infra AS, har jeg fått i oppdrag å fremføre naboens infrastruktureier sitt syn på 

planforslaget. 

I utgangspunktet har Hafjell Nord AS ingen kommentarer til utbyggingen i det man 

forutsetter at arealet skal nyttiggjøre seg den private infrastruktur som Liesetra Infra 

har opparbeidet… 

Vi… avslutter med å hilse den nye planen / utbyggingen velkommen.» 

 

Som det fremgår av brevet har Liesetra Infra AS ingen kommentarer til Sæterbergets behov 

for adkomstveg. Tvert imot forutsetter de at Sæteberget benytter den private infrastruktur 

som Liesetra Infra AS har opparbeidet. Øyer kommune tolker vegen som er anlagt/opprustet 

inn mot plangrensen mellom de to reguleringsplanene som en del av infrastrukturen som 

Liesetra Infra AS forutsetter at skal tas i bruk. 

Øyer kommune mener at det er stor sannsynlighet for at et en domstol vil anse vegretten 

som sikret mellom Liesetra Infra AS og Vestsia Eiendom AS. Kommunen vil derfor fortsette å 

behandle bygge- og delesaker frem til saken blir avgjort i jordskifteretten evt. av de 

ordinære domstolene.  

Øyer kommune anser striden mellom Liesetra Infra AS og Vestsia Eiendom AS som en 

økonomisk tvist av privatrettslig karakter. Det økonomiske forholdet vil antakeligvis bli 

avklart i jordskifteretten i 2018.   
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Kommunen har ikke begått en saksbehandlingsfeil ved å gi deling- og byggetillatelser på 

Sæterberget. Kommunen anser vegrett etter pbl § 27-4 tilstrekkelig dokumentert.  

Forvaltningsloven § 41 kommer derfor ikke til anvendelse.  Øyer kommune vil fortsette å 

behandle deling- og byggesaker.  

 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Øyer kommune gir ikke klager medhold i klage fremsatt 23.08.2017 og 19.06.2017. 
2. Etter forvaltningsloven § 28 sendes saken til fylkesmannen i Oppland for endelig 

avgjørelse.  
 
 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Rådmann 
 
 


