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Bjørn Bredvold

Fra: Borghild Simengård <bsi@statskog.no>

Sendt: onsdag 27. april 2022 09.29

Til: Bjørn Bredvold

Emne: SV: Gnr/bnr 88/62 - adkomstveg

Hei  

 

Viser til mottatt forespørsel om adkomstveg til 89/8 i Lillehammer gjennom 202/1 Fåberg Østfjell statsallmenning. 

 

Etter det i har funnet ut ble veien til tre hytter 82/15, 89/8 og 88/62 etablert på 1960-tallet, og det skal ha blitt gott 

muntlig tillatelse til å bruke disse. Statskog har ingen dokumenter på at dette er tilfelle, men velger å anse dette som 

en hevd gjennom flere ti-talls års bruk.  

 

Vi har godkjent dette som adkomst til de tre eiendommene, men det skal ikke tinglyses. 

 

Med vennlig hilsen 

Borghild Simengård 
regionansvarlig eiendom - drift | 951 68 563 
 

 

 

 

 

 

 

Fra: Ola Idar Løkken <oio@statskog.no>  

Sendt: tirsdag 26. april 2022 09:39 

Til: Borghild Simengård <bsi@statskog.no> 

Emne: VS: Gnr/bnr 88/62 - adkomstveg 

 

 

 

Fra: Bjørn Bredvold <bjorn@innur.no>  

Sendt: tirsdag 26. april 2022 09:38 

Til: Ola Idar Løkken <oio@statskog.no> 

Emne: VS: Gnr/bnr 88/62 - adkomstveg 

 

Hei 

 

Viser til hyggelig telefonsamtale nå. 

Oversender som avtalt korrespondanse som har vært med Lillehammer kommune. 

 

Det er inngått avtale om makeskifte med Heståsen Hytteeierforening i forhold til parsellen av 82/23. 
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Jeg har påtatt med å søke Lillehammer kommune om å få godkjent adkomstvegene til 88/62 og 89/8, jf. vedlagte 

kart. 

Statskog har godkjent veg til 88/62, jf. vedlegg.  Jeg vil gjerne ha avklart om det er godkjent tilsvarende veg til 89/8 

før jeg sender ut nabovarsel. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 
 

Innur AS, Bjørn Bredvold 

 

Tlf. 977 75 053 

E-post: bjorn@innur.no 

 

 

 

Fra: Mona Edland <mona.edland@tine.no>  

Sendt: torsdag 24. juni 2021 14.39 

Til: Bjørn Bredvold <bjorn@innur.no> 

Kopi: Kristian Oudenstad <kr.oudenstad@gmail.com> 

Emne: SV: Gnr/bnr 88/62 - adkomstveg 

 

Hei, 

Kristian Oudenstad, eier i nr. 4, setter pris på at det søkes dispensasjon for han også. 

Setter han på kopi, han har også fått kopi av epost fra Lillehammer kommune og kartutsnttet. 

 

Takk, mvh Mona 

 

 

Med vennlig hilsen 

Mona Edland  
Kunderådgiver| TINE Medlemsstøtte og Innsikt  

90 60 62 15 | www.tine.no          

  

  
 

 

Fra: Bjørn Bredvold <bjorn@innur.no>  

Sendt: torsdag 24. juni 2021 09:18 

Til: Mona Edland <mona.edland@tine.no> 

Emne: SV: Gnr/bnr 88/62 - adkomstveg 

 

Hei 

 

Viser til telefonsamtale i går. 

• Fint om du sender meg tillatelsen du har fra Fjellstyret og kartskisse av vegen. 

• Tar du kontakt med eier av Øvre Heståsen 4 og avklarer om vi skal søke dispensasjon for han samtidig.  
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• Vi bør også ha en avklaring av hvordan vi håndterer hytteforeninga og 82/23 før vi sender ut nabovarsel 

(avtale om at det kan etableres veg over 82/23 eller kjøp av 82/23). Det kan fort bli oppfattet som et 

overtramp som vanskeliggjør situasjonen hvis hytteforeninga får nabovarsel uten at dette er avklart på 

forhånd. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 
 

Innur AS, Bjørn Bredvold 

 

Tlf. 977 75 053 

E-post: bjorn@innur.no 

 

 

 

Fra: Mona Edland <mona.edland@tine.no>  

Sendt: onsdag 23. juni 2021 16.20 

Til: Bjørn Bredvold <bjorn@innur.no> 

Emne: Fwd: Gnr/bnr 88/62 - adkomstveg 

 

Til info..bare å ringe eller var dette greie innspill som er kurant å svare på raskt. Vh Mona 

Last ned Outlook for iOS 

Fra: Trond Røneid <trond.roneid@lillehammer.kommune.no> 

Sendt: Wednesday, June 23, 2021 3:35:45 PM 

Til: Mona Edland <mona.edland@tine.no> 

Emne: Gnr/bnr 88/62 - adkomstveg  

  

Hei, viser til din kommunikasjon med byggesaksavdelingen forrige uke.  

  

Undertegnede har fått opplyst er at det er etablert en adkomstveg til fritidsboligen over gnr/bnr 82/23 og 202/1. 

Gnr/bnr 202/1 er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område (Landbruk, natur og friluftsliv). Vegen er ikke 

omsøkt og adkomstveg til fritidsbolig er ikke i tråd med gjeldende regulering av området. Slik vi ser det må det søkes 

om dispensasjon for tiltaket. Hvordan en dispensasjonssøknad skal skrives og hva den skal inneholde finner du 

under denne linken: https://www.lillehammer.kommune.no/dispensasjon.447160.no.html  

  

Vi ser også at det er etablert en mindre adkomstveg til gnr/bnr 89/8, Øvre Heståsen 4. Anbefaler således at dere 

retter en felles dispensasjonssøknad for å få rettet opp i disse forholdene.  

  

Behandling av dispensasjon er underlagt saksbehandlingsgebyr. En dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med 

politisk behandling har i 2021 et gebyr på 36.310,-. Hvis saken kan behandles administrativt er 

saksbehandlingsgebyret 19.530,-. Vi kan ikke ta stilling til saksbehandlingsgebyr før det foreligger en søknad om 

dispensasjon.  

  

Videre prosess hvis dere sender inn en dispensasjonssøknad: 

1. Kommunen gir et foreløpig svar hvor det fremgår hvordan vi stiller oss til saken og redegjør for 

saksbehandlingsgebyr.  

2. Hvis dere bekrefter at dere ønsker at saken skal behandles sender vi saken på høring til berørte parter og ev. 

statlige/regionale myndigheter. Hvis dere nabovarsler tiltaket som dispensasjon er vår foreløpige vurdering 

at det ikke er nødvendig med egen høringsprosess, men her må vi ta et lite forbehold.  
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3. Det fattes vedtak i saken, enten administrativt ved Byplansjefen eller gjennom politisk behandling ved 

planutvalget. (Hvem som fatter vedtak i saken henger sammen med om saken er av prinsipiell karakter eller 

ikke. Er også dette som styrer saksbehandlingsgebyret). 

4. Et vedtak kan påklages. Klagen vil bli framlagt for planutvalget og hvis de ikke tar klagen tilfølge vil den bli 

oversendt til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse.  

  

Behandling av dispensasjon tar vanligvis 3-6 mnd.  

  

Hvis det ikke søkes om å få rettet opp i tiltaket må kommunen følge opp saken som et ulovlig tiltak.  

  

Hvis det er noe som var uklart så er det bare å ta kontakt.  

  

  

Med hilsen  

  

Trond Røneid 

Planrådgiver 

  

 
Storgata 51  - Serviceboks – N-2626  Lillehammer 

Tel: + 47 61 05 05 00  

Dir: + 47 61 10 54 72 

trond.roneid@lillehammer.kommune.no 

www.lillehammer.kommune.no 
  

  

 

 

**** Bemerk: Denne e-post kan inneholde fortrolig informasjon. Hvis du har mottatt forsendelsen feilaktig, 

vennligst gi avsender beskjed og tilintetgjør forsendelsen inkl. alle evt. vedlegg uten å lese, kopiere, lagre eller 

offentliggjøre innholdet. Vennligst merk at TINE SA og avsender fraskriver seg ethvert ansvar for virus, og andre evt. 

feil ved e-posten, samt for skade eller tap som meldingen måtte medføre. 

 

*** NOTICE: This e-mail may contain privileged or other confidential information. If you have received it by an error, 

please notify the sender and immediately delete the message and any attachments without reading, copying, saving 

or disclosing the contents. Please note that neither TINE SA nor the sender accepts any responsibility for any viruses, 

errors and losses incurred by this e-mail.  

 

 

**** Bemerk: Denne e-post kan inneholde fortrolig informasjon. Hvis du har mottatt forsendelsen feilaktig, 

vennligst gi avsender beskjed og tilintetgjør forsendelsen inkl. alle evt. vedlegg uten å lese, kopiere, lagre eller 

offentliggjøre innholdet. Vennligst merk at TINE SA og avsender fraskriver seg ethvert ansvar for virus, og andre evt. 

feil ved e-posten, samt for skade eller tap som meldingen måtte medføre. 

 

*** NOTICE: This e-mail may contain privileged or other confidential information. If you have received it by an error, 

please notify the sender and immediately delete the message and any attachments without reading, copying, saving 

or disclosing the contents. Please note that neither TINE SA nor the sender accepts any responsibility for any viruses, 

errors and losses incurred by this e-mail.  


