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Klage på formannskapets vedtak -kjøp av tomt 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Klage på formannskapets vedtak 

 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet opprettholder sitt vedtak i sak 2/19 om å avslå søknad om å selge 1000 m2 
regulert til lek/park i Sørkjosen på gnr 47/42 til boligformål.  
 
Dette begrunnes med at det ikke har kommet inn nye momenter i saken. 
 
 

Saksopplysninger 
Formannskapet behandlet i sak 2/19 søknad om kjøp av tomteareal til bygging av enebolig i 
Sørkjosen. Det ble gjort følgende vedtak: 
 
Søknaden avslås slik den foreligger. 
Formannskapet mener at kommunen ikke kan selge en enkelttomt til bolig i strid med 
reguleringsformålet. Samtidig ser vi at det kan være ønskelig med boligtomter i området, og at 
deler av reguleringsformålet ikke er i samsvar med dagens bruk og behov. 
Vi oversender saken til MPU og ber dem vurdere ny reguleringsplan for område for å finne 
flere tomer og eventuell avgrensing av nytt planområde der. 
 
Søker har i brev av 24.04.2019 påklaget vedtaket. Han skriver følgende: 
 
Viser til formannskapets vedtak i sak 2/19 hvor det ble fattet følgende vedtak: 
Søknaden avslås slik den foreligger. 
Formannskapet mener at kommunen ikke kan selge en enkelttomt til bolig i strid med 
reguleringsformålet. Samtidig ser vi at det kan være ønskelig med boligtomter i området, og at 
deler av reguleringsformålet ikke er i samsvar med dagens bruk og behov. 
Vi oversender saken til MPU og ber dem vurdere ny reguleringsplan for område for å finne 
flere tomer og eventuell avgrensing av nytt planområde der 
 



Det omsøkte areal er avsatt til park/lek og er på 1000 kvadrat, av et totalareal på omkring 2800 
kvadratmeter. I tillegg er det et areal i tilknytning til dette området på omkring 3700 
kvadratmeter. Det betyr et samlet areal til Park/lek og snø deponi. I denne sammenheng vil et 
tomteareal på mellom 800 – 1000 kvadrat ikke forringe området hverken som lekeplass eller 
plass for deponering av snø. Slik mitt forslag er til plassering, så vil det ikke være til hinder for 
deponering av snø, eller allmenhets tilgang til friområdet ved sjøen. 
I rådmannens vurdering i saken blir det poengtert at området bør ha et areal som i dag for å 
kunne gi mulighet for ulike typer lek. Her vil jeg vise til uttalelsen fra Sørkjosen grendelag som 
ikke har innvendinger til at arealet til park/lek reduseres en del i forhold til opprinnelig plan. 
Grendelaget har prioritert å tilrettelegge for lek på vestsiden av E6, med fotballbane, 
skøytebane, skibakker osv. Det er trafikksikker undergang til lekeområdene. Dette synet blir 
også støttet i formannskapets eget vedtak, hvor det i tillegg er lagt opp til å kunne utnytte mer av 
arealet til boligformål. 
I en liknende sak fra 2013 hadde ikke formannskapet noe innvending om at deler av 
eiendommen 47/426 ved veterinærkontoret i Sørkjosen ble omgjort fra park/lek og til 
boligformål. Dette ble gjort ved en enkel dispensasjonssak uten noen form for høring. Selv ikke 
grendelaget fikk uttale seg i saken. Vegvesenet oppfordret imidlertid kommunen om å sende 
saka ut på høring før vedtak ble fattet. 
Slik jeg ser det er det en urimelig forskjellsbehandling i to like saker og at kommunen har 
forskjellsbehandlet søkerne i to identiske saker. Dette er ikke en akseptabel behandling som er 
utført av kommunen. 
I samtale med leder for MPU er det klart at det kan ta lang tid før formannskapets vedtak om å 
fremme en reguleringsplan for dette område kan iverksettes. Dette er selvsagt beklagelig i og 
med at det ikke er ledig boligareal i Sørkjosen. 
 
Saken er ikke behandlet i Miljø, plan og utviklingsutvalget, men det planlegges å legge fram sak 
så snart som mulig. Utvalget fikk derimot i muntlig orientering om saken i sitt møte 4.april 
2019. 
 

 
Kart med reguleringsplanformål 
 
 



Vurdering 
Søker påpeker at det er et areal på ca 3700 m2 som er avsatt til park i dette området, og at salg 
av en tomt på 1000 m2 ikke vil påvirke muligheten for snødeponi, tilgang til sjøen og lek på 
negativ måte.  
 
Erfaringene de siste åra er at behovene for områder til snødeponi har blitt større grunnet mer 
bruk av hjullastere som skyver snøen foran seg og ikke kaster den opp på veikanten. De gamle 
reguleringsplanene i Sørkjosen tok ikke høyde for egne arealer for snødeponi og snøen blir 
derfor lagret på park og friområder.   
 
Søker tar videre opp sak fra 2013 der gnr 47/426 ble delt. Denne tomta ble gjennom arealplanen 
endret fra grøntområde til boligformål. Det innbefatter at den var på høring til både grendelaget 
og regionale myndigheter.  
 
En omregulering, reguleringsendring av området slik formannskapets vedtak legger opp til vil ta 
tid. Det er riktig, men det er også en konsekvens av en reguleringsplan. En vedtatt 
reguleringsplan er et juridisk dokument som blir lagd gjennom formelle prosesser og da er 
terskelen jf plan- og bygningsloven for å endre den også høy. 
 
Det er mangel på boligtomter i Sørkjosen. Gjeldene reguleringsplaner er bygd ut. I arealplanen 
er det satt av et nytt område ovenfor Sørkjosen skole. Dette er pr nå ikke detaljregulert.  
Fradeling av tomt fra park/grøntareal vil ikke løse etterspørselen etter tomter i Sørkjosen. Det er 
kun en utbygging av nytt område som vil løse tomtesituasjonen i Sørkjosen. 
 
Oppsummert så finner administrasjonen ikke at det har kommet fram nye momenter i saken og 
foreslår at formannskapets tidligere vedtak opprettholdes.
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KLAGE PÅ VEDTAK PÅ FORMANNSKAPETS VEDTAK OM KJØP AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL 
 
Viser til formannskapets vedtak i sak 2/19 hvor det ble fattet følgende vedtak: 
 
Søknaden avslås slik den foreligger.  
Formannskapet mener at kommunen ikke kan selge en enkelttomt til bolig i strid med 
reguleringsformålet. Samtidig ser vi at det kan være ønskelig med boligtomter i området, og at 
deler av reguleringsformålet ikke er i samsvar med dagens bruk og behov.  
Vi oversender saken til MPU og ber dem vurdere ny reguleringsplan for område for å finne flere 
tomer og eventuell avgrensing av nytt planområde der 
 
Det omsøkte areal er avsatt til park/lek og er på 1000 kvadrat, av et totalareal på omkring 2800 
kvadratmeter. I tillegg er det et areal i tilknytning til dette området på omkring 3700 
kvadratmeter. Det betyr et samlet areal til Park/lek og snø deponi. I denne sammenheng vil et 
tomteareal på mellom 800 – 1000 kvadrat ikke forringe området hverken som lekeplass eller 
plass for deponering av snø. Slik mitt forslag er til plassering, så vil det ikke være til hinder for 
deponering av snø, eller allmenhets tilgang til friområdet ved sjøen. 
 
I rådmannens vurdering i saken blir det poengtert at området bør ha et areal som i dag for å 
kunne gi mulighet for ulike typer lek. Her vil jeg vise til uttalelsen fra Sørkjosen grendelag som 
ikke har innvendinger til at arealet til park/lek reduseres en del i forhold til opprinnelig plan. 
Grendelaget har prioritert å tilrettelegge for lek på vestsiden av E6, med fotballbane, 
skøytebane, skibakker osv. Det er trafikksikker undergang til lekeområdene. Dette synet blir også 
støttet i formannskapets eget vedtak, hvor det i tillegg er lagt opp til å kunne utnytte mer av 
arealet til boligformål. 
 
I en liknende sak fra 2013 hadde ikke formannskapet noe innvending om at deler av 
eiendommen 47/426 ved veterinærkontoret i Sørkjosen ble omgjort fra park/lek og til 
boligformål. Dette ble gjort ved en enkel dispensasjonssak uten noen form for høring. Selv ikke 
grendelaget fikk uttale seg i saken. Vegvesenet oppfordret imidlertid kommunen om å sende 
saka ut på høring før vedtak ble fattet. 
 
Slik jeg ser det er det en urimelig forskjellsbehandling i to like saker og at kommunen har 
forskjellsbehandlet søkerne i to identiske saker. Dette er ikke en akseptabel behandling som er 
utført av kommunen.  
 
I samtale med leder for MPU er det klart at det kan ta lang tid før formannskapets vedtak om å 
fremme en reguleringsplan for dette område kan iverksettes. Dette er selvsagt beklagelig i og 
med at det ikke er ledig boligareal i Sørkjosen. 
 



For at kommunen skal kunne ha tilnærmet likebehandling av søkere som henvender seg til 
kommunen, oppfordrer jeg formannskapet til å vurder min søknad på nytt, og fatte et positivt 
vedtak på min søknad. Det er ønskelig med byggestart denne sommeren. 
 
 
 
 
 
 
Med Hilsen  
 
Jan Roger Birkelund 
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