
TENDEN ADVOKATFIRMA ANS
Telefon +47 33 35 46 00
Org.nr. 959 704 996 MVA

Tønsberg · Sandefjord 
Postboks 423, N-3101 Tønsberg

post@tendenadvokat.no
www.tendenadvokat.no

Gausdal kommune

Sendt til postmottak@gausdal.kommune.no

8. juli 2020

Ref.: 478590/32874/CW
Saksansvarlig advokat: Kjersti Schiøtz Thorud

KLAGE OVER TILLATELSE TIL FRADELING AV GNR 220 BNR 59 OG 60 I GAUSDAL 
KOMMUNE

1 INNLEDNING

Tenden Advokatfirma bistår Ane Line og Hans Ivar Solberg, eiere av gnr 220 bnr 8 og 10 i 
Gausdal kommune. Vi viser til tillatelse til fradeling gitt 16. mars 2020. 

Solbergs eiendom har rett til adkomst over gnr 220 bnr 1, tinglyst 13. desember 1966. 
Adkomsten har siden rettsstiftelsen gått over arealene som nå er tillatt fradelt, se fotografi 
under.

Fradelingsvedtaket lider av saksbehandlingsfeil som medfører at vedtaket er ugyldig, jf. fvl § 
41. Videre foreligger det ikke hjemmel for fradeling etter pbl § 26-1.
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2 OPPREISNING FOR OVERSITTELSE AV KLAGEFRIST

Vedtaket ble fattet 16.mars 2020 og klagefristen etter fvl § 29 er utløpt. Etter fvl § 30 kan 
klager likevel gis oppreisning for oversittelse av klagefristen etter § 31.

Solberg har ikke mottatt nabovarsel om søknad om fradeling av hyttetomtene på gnr 220 bnr 
1. De er heller ikke blitt underrettet om at det var gitt tillatelse til fradeling og de har dermed
heller ikke fått orientering om klageadgang. Da de mottok varsel om oppmåling av
hyttetomtene etter matrikkellova 26. mars 2020 reagerte de med å sende e-post til kommunen
2. april 2020 og ba om stans av oppmålingsforretningen som følge av at fradelingen er i strid
med deres adkomst til gnr 220 bnr 8. Vedtak om fradeling ble tilsendt undertegnede 1. juli
2020, etter henvendelse til Gausdal kommune.

Solberg kan ikke lastes for å ha oversittet fristen, eller for å ha drøyd med å klage etter at de 
ble kjent med vedtaket, jf. fvl § 31 første ledd bokstav a). Videre er det av særlige grunner 
rimelig at klagen blir prøvet, jf. fvl § 31 første ledd bokstav b) ettersom fradelingen er i strid 
med tinglyst rett til adkomst.

3 VEDTAKET OM FRADELING ER UGYLDIG

Søknad om fradeling av hyttetomter ble ikke nabovarslet slik det er krav om etter pbl § 21-3. 

"Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles av søker hvis ikke disse 
skriftlig har meddelt at de ikke har merknader til søknaden […]"

Det kan gis fritak fra kravet til nabovarsling etter pbl § 21-3 andre ledd.

"Varsel etter første ledd kan unnlates når arbeidet ikke, eller i liten grad, berører 
interessene til naboer og gjenboere."

Vi er ikke kjent med om det er søkt om fritak fra krav til nabovarsling, men anser at vilkåret 
for å frita fra nabovarsling for alle tilfelle ikke er oppfylt da det er klart at fradelingen av 
hyttetomtene berører Solbergs interesser.

Dersom nabovarsling hadde vært gjennomført i tråd med pbl. § 21-3 første ledd ville Solberg 
ha inngitt merknad og opplyst om at fradeling ville komme i strid med deres tinglyste 
adkomstrett. Det er grunn til å anta at den manglende nabovarslingen og fraværet av 
merknader til søknad om fradeling har virket inn på vedtakets innhold og at vedtaket om 
fradeling dermed er ugyldig, jf. fvl § 41.

Vedtaket er videre fattet på feilaktig og ufullstendig grunnlag, kommunen har et selvstendig 
krav til å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Enkle undersøkelser 
av eiendommen ved f.eks. flyfoto, eller krav om nabovarsling ville avdekket at saken ikke var 
tilstrekkelig opplyst. Vi legger til grunn at også denne saksbehandlingsfeilen også kan ha virket 
inn på vedtakets innhold og fører til ugyldighet, jf. fvl § 41.

4 FRADELINGEN ER I STRID MED PBL § 26-1

Vilkår for å kunne tillate fradeling av ny grunneiendom fremkommer i pbl § 26-1

"Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller 
opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, jf. 
matrikkellova, eller endring av eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres på en 
slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller plan. 
Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke gjøres slik at det 
dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov."
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Opprettelsen av hyttetomtene fra gnr 220 bnr 1 i strid med den tinglyste adkomstretten for gnr 
220 bnr 8 innebærer at eiendommene ikke kan bebygges uten at gnr 220 bnr 8 mister sin 
adkomst og kommer i strid med pbl. § 27-4, hvor det oppstilles krav om at eiendommer skal 
være sikret rett til adkomst. Forutsetningen for å fradele eiendommene er å bebygge dem med 
hytter og så lenge gnr 220 bnr 8 har rett til adkomst over disse eiendommene er forutsetningen 
for å fradele fraværende.

I vår anmodning om stans av oppmålingsforretning har vi påpekt dette forholdet, Gausdal 
kommune har på sin side vist til at det ikke er fastsatt i det tinglyste dokumentet hvor på 
eiendommen gnr 220 bnr 1 skal gå og at den tinglyste retten dermed ikke er til hinder for 
oppmåling.

Bilag 1: Anmodning om stans av oppmålingsforretning, 1. juli 2020

Bilag 2: Brev fra Gausdal kommune, 2. juli 2020

Bilag 3: Krav om stans av oppmålingsforretning, 3. juli 2020

Til dette har vi svart at det ikke var vanlig på denne tiden at det var stedfestet hvor adkomsten 
skulle utøves. Det er likevel klart hvor adkomsten går, og har gått siden retten ble stiftet. 
Adkomsten må også løses innenfor arealet til tomtene som fradeles ettersom arealet utenfor er 
regulert til LNFR.

Eier av gnr 220 bnr 1 ønsker å endre adkomsten til gnr 220 bnr 8 til gnr 214 bnr 6. Det 
forutsetter omskiping av adkomstretten etter servituttlova. Inntil omskiping er gjennomført er 
adkomstretten over eiendommene som fradeles gjeldende med den traseen den har i dag, og 
verken søknad om fradeling eller søknad om oppføring av bebyggelse skal tas til behandling jf. 
pbl § 21-6.

Solberg har mottatt nabovarsel for oppføring av fritidsbolig på gnr 220 bnr 60. Det er inngitt 
merknad til nabovarselet 3. juli 2020. Merknaden vedlegges for ordens skyld.

Bilag 4: Merknad til nabovarsel, 3. juli 2020

5 AVSLUTNING

Vi anmoder Gausdal kommune om å gjøre om fradelingsvedtaket av eget tiltak. I motsatt fall 
forutsetter vi at klagen oversendes Fylkesmannen i Innlandet for endelig behandling.

Med vennlig hilsen
TENDEN ADVOKATFIRMA ANS

Caroline Waller
advokat
cw@tendenadvokat.no
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ANMODNING OM STANS AV OPPMÅLING AV HYTTETOMTER - GNR 220 BNR 1

Tenden Advokatfirma bistår Line Solberg og Hans Ivar Solberg, eiere av gnr 220 bnr 8 i Gausdal 
kommune.

Vi viser til varsel om oppmålingsforretning datert 15. juni 2020 samt Gausdal kommunes brev 
av 23. juni 2020 der det fremkommer at oppmålingsforretningen av to hyttetomter på gnr 220 
bnr 1 i Gausdal kommune utsettes. Solberg har opplyst at de er blitt kontaktet av saksbehandler 
per telefon 30. juni 2020 som opplyser at oppmålingsforretning for tomt D (gnr 220 bnr 60) 
likevel skal avholdes som planlagt 7. juli 2020.

Vår oppfatning er at kommunens beslutning om å utsette oppmålingsforretningen på ubestemt 
tid er korrekt. Bakgrunnen for utsettelsen er at eiendommen gnr 220 bnr 8 har tinglyst rett til 
adkomst over de to tomtene som skal måles opp, se fotografi under. Den tinglyste 
adkomstretten er til hinder både for fradeling og for senere byggesøknad.

Bilag 1
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Plan- og bygningsloven § 26-1 oppstiller krav for opprettelse og endring av eiendom.

"Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller 
opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde med enn 10 år, jf. 
matrikkellove, eller endring av eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres på en 
slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov. Forskrift eller plan. 
Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke gjøres slik at det 
dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse."

Den tinglyste retten til adkomst for gnr 220 bnr 8 går over de to eiendommene som nå skal 
måles opp og det er sannsynlig at adkomsten vil vanskeliggjøre plassering av byggverk på 
eiendommene. Etter pbl. § 21-6 andre setning skal bygningsmyndighetene avvise byggesøknad 
dersom det fremstår som åpenbart at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter 
søknaden forutsetter.

Det er klart at adkomsten til gnr 220 bnr 8 går over gnr 220 bnr 1, og at søknad om oppføring 
av bebyggelse hindrer bruk av den tinglyste retten til adkomst. Søknaden skal derfor ikke 
behandles, jf. pbl. § 21-6 andre setning.

Dette medfører at vilkåret om at opprettelsen av eiendommene ikke må stride mot 
bestemmelser i plan- og bygningsloven ikke er oppfylt. Tillatelse til fradeling må således anses 
å være ugyldig og forutsetningen for oppmålingen er dermed falt bort.

Solberg har ikke mottatt nabovarsel og har derfor ikke hatt anledning til å sende inn merknad 
til kommunen og opplyse om at fradelingen er i strid med deres tinglyste adkomstrett. Det 
innebærer at kommunens vedtak er fattet på et ufullstendig faktum. Det underbygger 
muligheten for at vedtaket er ugyldig. 

For at fradeling skal kunne godkjennes og oppføring av bygninger skal kunne gjennomføres på 
de nye eiendommene er det en forutsetning at den tinglyste adkomsten omskipes, jf. servituttl. 
§§ 5-7. Inntil omskiping av adkomsten er gjennomført kan verken fradeling, oppmåling eller
behandling av byggesøknad gjennomføres.

Vi ber om bekreftelse på at oppmålingsforretningen utsettes på ubestemt tid slik det er forutsatt 
i brevet datert 23. juni 2020. 

Med vennlig hilsen
TENDEN ADVOKATFIRMA ANS

Caroline Waller
advokat
cw@tendenadvokat.no



TENDEN ADVOKATFIRMA ANS 

Postboks 423 

3101 Tønsberg  Gausdal 2. juli 2020 

VEDR. ANMODNING OM STANS AV OPPMÅLING AV HYTTETOMTER – G/BNR.220/1. 

Vi viser til ordlyden i skjøte for g/bnr.220/8: «Eieren av Vibu har rett til å benytte veien som tar av fra 

hovedveien og går over hovedbølets seterløkke, men plikter å delta i vedlikehold av denne. Han har 

også rett på vei fram til parsellen». Her fremgår ingen angivelse av hvor vegen skal gå, bortsett fra at 

det er over hovedbølets seterløkke. 

Vedtaket om fradeling er i tråd med reguleringsplanen som ble vedtatt i 2014. Gausdal kommune 

mottok ingen merknader på denne reguleringsplan fra tidligere eier av g/bnr.220/8. 

Gausdal kommune vil derfor gjennomføre oppmålingsforretningen som tidligere varslet. 

Mvh Espen Vintervold 

Ingeniør – oppmålingsavdelingen 

Tlf.: 954 51 832 

Bilag 2
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Ref.: 478590/32849/CW
Saksansvarlig advokat: Kjersti Schiøtz Thorud

KRAV OM STANS AV OPPMÅLING AV GNR 220 BNR 60

Vi viser til vårt brev datert 1. juli 2020 og Gausdal kommunes brev av 2. juli der kommunen 
opprettholder dato for gjennomføring av oppmålingsforretning 7. juli 2020. Brevene vedlegges 
for ordens skyld.

Bilag 1: Brev fra Tenden Advokatfirma 1. juli 2020

Bilag 2: Brev fra Gausdal kommune 2. juli 2020

I brevet av 2. juli 2020 viser Gausdal kommune til tinglyst skjøte der retten til adkomst 
fremkommer. Det vises videre til at det er ikke angitt trasé for adkomstretten i det tinglyste 
dokumentet. Dette er også bakgrunnen for at kommunen vil gjennomføre oppmåling av gnr 
220 bnr 60.

Vi er av den oppfatning at kommunen legger til grunn en feil rettsoppfatning og en uriktig 
oppfatning av faktum når de nå velger å gjennomføre oppmåling til tross for at den er i strid 
med tinglyst rett til adkomst.

Det var tidligere ikke vanlig å stedfeste trasé for adkomst i dokumentet som ble tinglyst, det 
var heller ikke krav om dette. Adkomstretten har blitt benyttet i samme trasé siden retten ble 
tinglyst, en flytting at adkomsten er avhengig av omskiping etter servituttlova. For alle tilfelle 
er det ikke anledning til å legge adkomsten utenfor arealet som er regulert til bebyggelse. 

At tidligere eier av gnr 220 bnr 8 ikke innga merknad til reguleringsplanen i 2014 er etter vårt 
syn underordnet all den tid opprettelsen av eiendommene og evt. oppføring av bebyggelse er i 
strid med den tinglyste adkomstretten og det ikke er gjennomført omskiping av denne 
adkomstretten.

Solberg har mottatt nabovarsel for oppføring av fritidsbolig på fremtidige gnr 220 bnr 60. Vi 
vedlegger vår merknad til nabovarselet.

Bilag 3: Merknad til nabovarsel 3. juli 2020

På denne bakgrunn kreves stans i oppmålingen av gnr 220 bnr 60. 

Med vennlig hilsen
TENDEN ADVOKATFIRMA ANS

Caroline Waller
advokat
cw@tendenadvokat.no

Bilag 3
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Ref.: 478590/32849/CW
Saksansvarlig advokat: Kjersti Schiøtz Thorud

MERKNAD TIL NABOVARSEL - GNR 220 BNR 60 I GAUSDAL KOMMUNE

Tenden advokatfirma bistår Ane Line og Hans Ivar Solberg, eiere av gnr 220 bnr 8 i Gausdal 
kommune. Vi viser til nabovarsel for oppføring av hytte på gnr 220 bnr 60 i Gausdal kommune 
mottatt 1. juli 2020.

Solbergs eiendom har rett til adkomst over gnr 220 bnr 1 i Gausdal kommune, tinglyst 
13. desember 1966, markert med pil på flyfoto under. Atkomsten går over eiendommen som
vil få gnr 220 bnr 60 og som nabovarselet gjelder. Vi bemerker for ordens skyld at tinglyst rett
til adkomst overføres til fradelte eiendommer og at den dermed også vil påhvile og gjelde
tilsvarende for gnr 220 bnr 60.

Ved å sammenholde flyfotoet og situasjonsplanen som er vedlagt nabovarselet er det tydelig 
at det foreslåtte tiltaket kommer i strid med den tinglyste retten til adkomst.

Bilag 4



2/2

For å kunne gjennomføre det planlagte byggetiltaket er det en forutsetning at den tinglyste 
retten til adkomst endres, jf. servituttlovens bestemmelser om omskiping av servitutter§§ 5 og 
6. Hovedregelen ved omskiping er at rettighetshaver til den tinglyste servitutten skal få en
minst like god adkomstrett som den opprinnelige. Den som krever endringen av den tinglyste
rettigheten, må bære kostnaden ved omskipingen.

Grunneier til gnr 220 bnr 1 har fremsatt krav om veiskjønn for Vestoppland og Sør-
Gudbrandsdal Jordskifterett for å oppnå rett for blant annet gnr 220 bnr 8 til å benytte adkomst 
på gnr 214 bnr 6. Benyttelsen av en adkomstrett på gnr 214 bnr 6 forutsetter imidlertid at også 
krav om omskiping av den eksisterende adkomstretten over gnr 220 bnr 1 (59 og 60) er avgjort.

Inntil omskiping er gjennomført er den tinglyste adkomstretten over gnr 220 bnr 1/ gnr 220 
bnr 60 gjeldende. Adkomstretten vil virke byggehindrende for tiltak på gnr 220 bnr 60.

Følgen av at omskiping ikke gjennomført for adkomstretten for gnr 220 bnr 8, er at tiltakshaver 
ikke har de nødvendige privatrettslige rettigheter til å gjennomføre det planlagte tiltaket, jf. 
plan- og bygningsloven § 21-6 andre setning. Dette innebærer at kommunen skal avvise søknad 
om tillatelse til oppføring av hytte dersom den sendes inn før omskiping er gjennomført.

Innsending av søknad om oppføring av hytte på gnr 220 bnr 60 bør derfor avventes til 
omskiping er gjennomført.

Kopi av merknaden til nabovarsel sendes til Gausdal kommune.

Med vennlig hilsen
TENDEN ADVOKATFIRMA ANS

Caroline Waller
advokat
cw@tendenadvokat.no
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