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Vedlegg: 
Klage, 11.03.21 
Særutskrift, 16.02.21 
Særutskrift, 15.12.20 
 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune fattet vedtak om avslag på søknad om dispensasjon i plan- og miljøutvalget 
den 16.06.20. Vedtaket ble påklaget og opphevet av Fylkesmannen i Innlandet den 
12.11.20. Kommunen fattet et nytt vedtak om avslag i plan- og miljøutvalget den 15.12.20. 
Øyer kommune mottok en klage på vedtak om avslag den 22.12.20 fra Anders Ledum, 
heretter kalt klager. I klagebehandlingen fant kommunen det nødvendig å endre sin 
begrunnelse. Det ble fattet et nytt vedtak den 16.02.21, og orientering om vedtak ble sendt 
19.02.21. Kommunen mottok en ny klage den 11.03.21. 
 
Klager har rettslig klageinteresse og klagen er mottatt rettidig.  
 
Klager anfører i hovedsak at saksbehandlingen har vært mangelfull, og at kommunen ikke 
har gjort konkrete, reelle vurderinger eller undersøkelser av hvorvidt tillatelse vil medføre 
fare for lignende tiltak/presedens.  
 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
tilrår at saken sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  
 
 
Vurdering: 
Det foreligger ingen nye opplysninger i klagen som medfører at kommunedirektøren tilrår å 
endre begrunnelse eller resultat i vedtak datert 16.02.21. Kommunedirektøren mener at 
saksbehandlingen ikke er mangelfull og at kommunen har gjort konkrete og reelle 
vurderinger av presedensfaren.  
 
Kommunedirektøren tilrår at det fattes vedtak etter alternativ 1 nedenfor.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Alternativ 1: 



 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, 
og klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  

 
Alternativ 2: 

 Øyer kommune finner klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd.  
 
(Plan- og miljøutvalget må her redegjøre for sin begrunnelse samt utforme tekst til 
nytt vedtak der vedtaket kan endres eller oppheves.) 
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