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AVVISNING AV KLAGE- PLANID 153B - LISETRA 2  
 
 
Vedlegg: 
Klage datert 1.7.2020 
Bekreftelse på klage, 9.7.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift KST-sak 27/19, 28.3.2019 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune avviser klager da den ikke er fremsatt rettidig, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 
31 tredje ledd.  
 
 
Saksutredning: 
 

Dag Eivind Rognlien og Unni Ryden har hytte 
på Lisetra, gbnr 18/179. Ved mottak av 
nabovarsel for oppføring av hytte på  
naboeiendom gbnr 23/46, innga de merknad 
om avstand fra nabogrense og viste til 
plankart som tilhørte planID 153A, vedtatt 
25.8.2016. Plankartet for planID 153A viste 
naboeiendommen med byggegrense 6 m fra 
deres eiendom. Nabovarselet viste en hytte 
plassert 4 m fra deres eiendomsgrense.  
 
Kommunen har i dialog etter dette vist til at 
planen for Lisetra har blitt revidert enda en 
gang, og at gjeldende plan for Lisetra nå er 
plan-ID 153B, vedtatt 28.3.2019. 
Naboeiendommen har søkt om byggetillatelse 
i tråd med de avstandsgrenser som er gitt i 
gjeldende plan med planID 153B. Revisjon B 

av Lisetraplanen gjaldt hele plankartet og ikke kun en liten teig, slik A-revisjonen 
omhandlet. 
 
Klager har framsatt at de ikke var klar over at byggegrensen ble fjernet i revisjonen og at de 
derfor nå ønsker å klage på planvedtak som ble vedtatt av Øyer kommunestyre 28.3.2019 i 
KST-sak 27/19. De begrunner manglende klage tidligere med at de ikke har mottatt særskilt 
varsel om at byggegrensen ble tatt bort i revisjonsarbeidet. 
 



I klagen fremføres at klagen er fremsatt rettidig, da klager oppfatter kommunens e-post av 
18.6.2020 som start på klagefristen. Klagen er fremmet av advokat Jarran Dolve i Help. 
 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren finner ikke at klagen er fremsatt rettidig og foreslår for 
kommunestyret at klagen avvises.  
 
Ved gjennomgang av planprosessen for revidering av detaljreguleringsplan for Lisetra, 
153B, fremgår at klager er tilskrevet med høringsbrev på begge høringene. Det første er 
sendt pr. post og det andre er sendt digitalt. Saksbehandlersystemet viser at klager har lest 
meldingen om at han har mottatt høringsbrev. 
 
Det er opp til mottagere av høringsbrev om de velger å lese brevet og se på vedlegg eller 
følge link til informasjon tilsendt. Kommunedirektøren forholder seg i denne saken til at 
brev er sendt og plankart er vedlagt/lagt i link. Det er ikke vanlig å kommentere alle 
endringer i slike brev, men det forventes at berørte og interesserte setter seg inn i 
materialet som gjøres tilgjengelig. Plankartet har også vært tilgjengelig i høringsperioden i 
kommunens kartløsning på internett. 
 
Planvedtaket er kunngjort i tråd med prosedyrebeskrivelsen i kommunen. Vedtaket er 
formidlet til regionale myndigheter og ellers de som har inngitt høringsuttalelse eller 
merknad. Videre er planen kunngjort i en lokal avis og på kommunens hjemmeside. Planen 
vises også i kommunens kartløsning. 
 
Klager har ikke inngitt høringsuttalelse/merknad. Derfor mottok han ikke brev om 
planvedtak. Kommunedirektøren finner at prosedyrene for formidling av vedtaket er fulgt. 
Planvedtaket ansees kunngjort til klager via kommunens hjemmeside.  
 
Grunnlaget for å avvise klagen 
Klagefrist fremgår av forvaltningsloven § 29, og er i utgangspunktet 3 uker fra vedtaket er 
kommet frem, ved offentlig kunngjøring eller fra det tidspunktet de har fått eller burde fått 
skaffet seg kunnskap om vedtaket.  Melding om vedtak ble annonsert i Lillehammer byavis 
4.4.2019. I 2019 var påsken i siste halvdel av april. Kommunen ville trolig ha ansett at en 
klage fremsatt i løpet av de første dagene i mai måned som akseptabelt innenfor lovens 
bestemmelser om tre ukers klagefrist. Øyer kommune mener derfor at klagefristen er 
overskredet, da klagen er fremsatt 1.7.2020.  
 
Forvaltningsloven § 31 åpner for at klagen likevel kan tas til behandling selv om fristen er 
overskredet. I tredje ledd fremgår følgende; «Klagen kan ikke tas under behandling som 
klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet.» 
 
Vedtaket ble truffet 28.3.2019.  Det gikk ca. 1 år og 3 mnd fra vedtak ble fattet til 
kommunen mottok brev fra dere. Øyer kommune kan derfor ikke ta klagen til behandling, 
jf. forvaltningsloven § 31 tredje ledd.  
 



I pbl § 1-9, annet ledd står det; «Det kan i byggesaken ikke klages på forhold som er avgjort 
i bindende reguleringsplan, ved dispensasjon eller i tidligere vedtak i byggesaken, og hvor 
klagefristen for disse vedtakene er utløpt. Dersom det finnes hensiktsmessig, kan klagen 
realitetsbehandles i stedet for å avvises.» 
 
Dette gjør at forhold som ble vedtatt i reguleringsplanen ikke kan påklages i en byggesak. 
Anledning til å plassere bygninger på gbnr 23/46 nærmere enn 6 m fra eiendomsgrense, 
dog ikke nærmere enn 4 m, ble avgjort i planvedtaket fattet i KST-sak 27/19. Dette til 
informasjon. 
 
Advokat Dolve fremfører at klagen er fremsatt innenfor fristen, fordi det vises til en e-post 
fra Øyer kommune av 18.6.2020. Denne e-posten til klager oppsummerer kun saksgangen i 
planprosessen for revidering av detaljreguleringsplan for Lisetra, planID 153B. Som en 
forklaring på at klager har mottatt informasjon om planprosessen og likevel valgt å ikke 
inngi merknad. Kommunedirektøren finner ikke at dette kan ansees som informasjon om 
planvedtaket. Planvedtaket ble kunngjort 4.4.2019. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune avviser klager da de ikke er fremsatt rettidig, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 
31 tredje ledd.  
 
Avvisning av en klage er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 tredje 
ledd jf. § 28. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må fremsettes skriftlig, 
jf. forvaltningsloven §§ 29 og 32. 
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