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FAKTUM 
 
Eiendomsmegler Peder Ås eide eiendommen “Vannkanten”, gnr 5 bnr 10, i Lillevik Kommune. Det 

var en stor strandeiendom i Lillevika, kort vei utenfor Lillevik by. Eiendommen grenset til byens 

badestrand. “Vannkanten”, liksom badestranden, var regulert til friluftsformål i den kommunale 

reguleringsplanen. Det var ikke oppført hus på eiendommen “Vannkanten”.  

Peder Ås sin kompis advokat Lars Holm tok kontakt med Peder og foreslo at han skulle søke om å få 

bygge to boliger der. De kunne finansiere hvert sitt hus og flytte dit sa Lars. Peder var enig i at det 

kunne bli et fancy sted for feit festing i sommertiden. Gutta var på hugget.  

Byggetillatelse ville kreve enten omregulering til boligformål, eller dispensasjon fra kommunens 

reguleringsplan. Omregulering ville ta for lang tid, og bli en omstridt politisk sak, trodde Lars. På vegne 

av Peder søkte Lars om byggetillatelse, jf Pbl § 20-1 a) og samtidig om dispensasjon fra 

reguleringsplanen, jf Pbl § 19-2. Lars leverte søknadene til rådmannen under en middag de to hadde på 

utestedet Nattens Ravner. Lars kjente godt rådmannen. Han hadde i mange år ført rettsaker for Lillevik 

Kommune. Rådmannen så positivt på søknaden, og sa til Lars at “Dette blir et kjempested, Lars. Her 

skal vi slå oss løs. Det er gitt mange dispensasjoner til bygging i friluftsområder i kommunen de siste 

årene, så dette må gå greit. Sett i gang med prosjekteringen. Jeg vil være med på innvielsesfesten.”  

Rådmannen leverte søknadene til byggesaksavdelingen i kommunen dagen etter. De ble behandlet som 

èn sak i kommunen, og lagt fram for formannskapet til avgjørelse, som sak 77/2013. Formannskapet 

fungerte også som hovedutvalg for plansaker. Administrasjonen hadde laget positiv innstilling, 

anbefalte at det ble gitt byggetillatelse og at det ble dispensert fra reguleringsplanen.  

Formannskapet diskuterte saken i møte. Marte Kirkerud, som representerte Fredspartiet, foreslo at 

søknaden skulle avslås. Hun mente at om Peder skulle få bygge boliger der ville forholdene på 

badestranden bli helt utålelige. “Meklere har vi nok av i byen. De får holde seg der, og lang unna 

familiestrendene, disse gutta med sjampisen sin”, sa Marte fra talerstolen. “Ingen vil ta barna med på en 

strand hvor det flyter av tomflasker og fulle folk”, hevdet hun. Det var det flere 

formannskapsrepresentanter som var enig med henne i.  

Etter en kort diskusjon voterte man over rådmannens og Martes forslag. Martes forslag ble vedtatt 

enstemmig.  
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Peder synes det var trist at eiendommen ikke kunne bebygges. Han hadde håpet han kunne bosette seg 

der. I stedet innså han nå at den var nesten verdiløs.	Han ba Lars ta ut stevning mot kommunen. Lars 

stevnet kommunen for ELSAs allvitende rett med påstand om at vedtak i formannskapet skulle kjennes 

ugyldig. Han anførte at vedtaket bygget på utenforliggende hensyn siden formannskapet åpenbart ikke 

likte meklere, at det var urimelig overfor Peder at han ikke kunne utnytte verdien som lå i eiendommen, 

og at det “sydet av forskjellsbehandling”. Lars refererte også til samtalen med rådmannen, og mente 

rådmannens uttalelser forpliktet kommunen til å innvilge søknaden. Han nedla slik påstand:  
 

I) Lillevik kommune vedtak i sak 77/2013 kjennes ugyldig. 

II) Lillevik kommune utsteder byggeløyve i samsvar med søknaden  

Kommunen hadde funnet seg en ny advokat, Lasse Lur. Han hevdet at kommunen måtte kunne legge 

vekt på hva den mente ville skje om søknaden ble innvilget. Det var i samfunnets interesser. 

Formannskapet skulle ivareta samfunnsinteresser. Avslaget var slett ikke urimelig, siden Peder ikke 

kunne ha noen beskyttelsesverdig forventning om å få bygge, Plan og bygningsloven selv slår fast i § 1-

8 at det er byggeforbud i en hundremeters sone langs vannet. Dessuten var det ikke opp til retten å 

vurdere om det var urimelig. Et formannskap kan godt treffe urimelige vedtak, hevdet Lur. 

Forskjellsbehandling hadde ikke funnet sted. Det hadde ikke vært andre dispensasjonssaker akkurat på 

stedet. Riktignok var det gitt flere dispensasjoner fra byggeforbudet etter Pbl § 1-8 lengre ute i Lillevika, 

men det var i et uregulert område. Rådmannens uttalelse var irrelevant, skrev advokat Lur. Til Påstand 

II bemerket han at denne “formentlig var utslag av en grunnleggende faglig svikt hos kollega Lars 

Holm”.  

Advokat Lur nedla slik påstand: Lillevik kommune frifinnes.  

  


