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Grensegjerde/sikring av eiendom 
 
Etter ønske ble det den 02.07.2020, kl 09.30, foretatt en befaring på Ilhuagberget som er en del av 
gnr/bnr 3/14. 
 
Årsaken til befaring var at hjemmelshaver til gnr/bnr 34/5 har uttrykt bekymring for økt aktivitet på 
friområdet i forbindelse med at det ble bygget en grillhytte i løpet av 2019. Aktiviteten dertil inn på 
privat eiendom. Det bemerkes videre av hjemmelshaver at det ikke er foretatt tilstrekkelig sikring med 
gjerde for adskillelse mellom privat og offentlig eiendom. Hvorav den største bekymringen er sør på 
gnr/bnr 34/5 hvor det er etablert en liten platting med bratt helling mot garasjetak og skrent ved 
garasje.  
 

 
 Bilde tatt ved befaring 
 
Etter å ha kikket på forholdene fra friområdet måtte en på nedsiden av friområdet for å få den hele 
oversikt. Bekymringsmelderen var hjemme og sa det var greit at kommunen foretok en befaring. 
Generelt er gnr/bnr 34/5 stigende mot det kommunale friområdet. Helningen har noe varierende 
stigningsforhold, men er ikke å anse som fare for noen. 
 
Sør på eiendommen, helt i eiendomsgrensen, inn mot friområdet er det bygget en platting en gang 



 

mellom 2006 og 2009. Ifølge hjemmelshaver var den bygget før de kjøpte eiendommen, som var i 
slutten av 2008. 
 

 
Bildene er tatt under befaring 
 
Nedenfor plattingen er det en bratt skråning mot taket på garasjen etterfulgt en rett vegg etter 
utgravning/sprenging for plassering av bygningen. Tillatelsen for dette bygget er fra 1982, men det kan 
dokumenteres å ha vært et bygg på tilnærmet samme plassering siden 1964. 
 
En av bekymringene var at barn oppholdt seg på plattingen og benyttet rekkverk til å klatre på. Hvis en 
ser på bildene over er rekkverket noe lavt i forhold til kravene gitt i lov med forskrifter fra tiden 
plattingen ble bygget. Kravet var 0,9 meter på rekkverk på det tidspunkt tiltaket var utført og dagens 
krav er 1 meter. Hvis en sammenligner bordet som står på platten kan en utlede at høyden på 
rekkverket er mellom 0,7-0,8 meter ut fra standard høyde på bord. 
 
Hjemmelshaver av gnr/bnr 34/5 opplyste også at det tidligere hadde gått et gjerde langs eiendommen 
mot friområdet. Det ble også opplyst at dette ble fjernet av vedkommende under opprydding for 1 til 2 
år siden på grunn av gjerdets tilstand. En kan finne rester av dette gjerdet i form av antatt to 
gjerdestolper. En kan også se konturene av gjerdet i flybilder fra 2011. Ut fra gjerdets lengde ser det ut 
til at dette har vært privat da det var avsluttet i grensen mellom gnr/bnr 34/5 og 34/7. Hjemmelshaver 
gnr/bnr 34/5 delvis bekreftet dette også gjennom å opplyse at det ikke ble funnet eller ryddet 
ytterligere rester av gjerde i forbindelse med dugnad på friområdet. Gikk selv rund for å se i om det 
forelå spor etter gjerde, men fant ikke noe. 
 
 
 
 



 

 
Bilde tatt under befaring                    Flyfoto fra 2011 
 
Konklusjon 
En har forståelse for at det kan være frustrerende med trafikk og benyttelse av privat grunn, men en er 
selv ansvarlig for å sikre egen eiendom hvis dette skulle være et problem eller fare. Dette jf. plan og 
bygningsloven § 31-3 første ledd. 
 
 
 
Med hilsen 
Teknisk kontor 

 

 
Svein Ivar Espås 
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