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KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENASJON FRA SØRLIA HYTTEGREND- GBNR 9/19/2 - SØRLIA 11 
B - TILBYGG  
 
 
Vedlegg: 
Klage, datert 22.5.2019 
Særutskrift, planutvalget 7.5.2019, sak 25/19 
Søknad om dispensasjon, datert 10.1.2019  
Dispensasjon vist til i klage: Særutskrift, planutvalget 13.2.2018, sak 12/18 
Eldre byggesak vist til i klagen, Sørlia 11G – dok1 
Eldre byggesak vist til i klagen, Sørlia 11G – dok2 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune mottok en begrunnet søknad om dispensasjon 10.1.2019. Rådmannen var 
positiv til å gi dispensasjon, men planutvalget avslo søknaden den 07.05.2019. Følgende 
fremgår av vedtaket (saknr. 25/19) til planutvalget; 
«Søknaden om dispensasjon avslås.». Rådmannens forslag til vedtak falt med 6 mot 1 
stemme. 
 
Kommunen mottok 22.5.2019 klage på vedtaket. I klagen anføres blant annet at kommunen 
ikke har begrunnet sitt vedtak.  
 
Planutvalget begikk en saksbehandlingsfeil ved å ikke begrunne vedtaket, noe som 
medfører at vedtaket er ugyldig, jf. forvaltningsloven § 41. Rådmannen mener at 
kommunen ikke kan ta stilling til hele klagen før det blir fattet et nytt vedtak med en 
begrunnelse.  
 
Planutvalget må fatte et nytt vedtak i saken. 
 
Saksutredning: 
Kommunen mottok 22.5.2019 klage på vedtaket. Klagen er fremsatt uten at ansvarlig søker 
har mottatt melding om vedtak. Dette fordi vedtaket er sendt pr brevpost. Ansvarlig søker 
har derimot en kontaktperson her i Øyer som har fått meddelt resultatet muntlig. Det kan 
derfor ansees at vedtaket er kunngjort til søker, klageadgang er opplyst muntlig, klagen er 
mottatt, og at klager har klagerett. Ansvarlig søker ønsker fortgang i saken, siden han 
sendte søknad til Øyer kommune 7.8.2018, og han ønsker å få vedtak i saken så raskt som 
mulig. 
 
I klagen anføres at kommunen ikke har begrunnet sitt vedtak, og for øvrig klages det på 
søknadens resultat. Det vises i tillegg til en dispensasjon gitt på en av nabohyttene, samt en 



byggesak som ikke har vært gjenstand for dispensasjonsbehandling. Det bes om at 
planutvalget kommer på befaring før de fatter nytt gyldig vedtak i saken.  
 
Vurdering: 
Planutvalget fattet et vedtak uten å begrunne vedtaket. Vedtak skal begrunnes, og det skal 
begrunnes samtidig som vedtaket treffes, jf. forvaltningsloven § 24 første ledd. Planutvalget 
brøt forvaltningsloven § 24 da de fattet vedtak i sak nr. 25/19 den 07.05.2019.  
 
Et vedtak kan bli ugyldig dersom forvaltningen ikke har fulgt behandlingsreglene i 
forvaltningsloven, jf. forvaltningsloven § 41. Det fremgår av ulovfestet rett at et vedtak kan 
være ugyldig dersom vedtak ikke begrunnes eller ved en mangelfull begrunnelse, eks. Rt. 
1981 s. 745. Planutvalget har gitt avslag på en søknad, og ansvarlig søker vil i mindre grad 
kunne nå frem med en klage dersom han ikke vet hvorfor forvaltningsmyndigheten ga et 
avslag. Dette taler for at vedtaket er ugyldig, og søknaden må behandles på nytt av 
planutvalget.  
 
Planutvalget må nå fatte et nytt begrunnet vedtak, noe som også gir planutvalget mulighet 
å fatte et vedtak med et annet resultat enn sist. Planutvalget har anledning til å ta stilling til 
hele klagen, selv om rådmannen kun gjør rede for den delen av klagen som angår 
saksbehandlingsfeil. Dersom planutvalget velger å fatte et nytt vedtak om avslag med en 
begrunnelse, vil klager få anledning til å komme med supplerende argumenter i sin klage før 
klagen på nytt må behandles i planutvalget, og deretter sendt til Fylkesmannen i Innlandet 
for endelig avgjørelse. 
 
Rådmannen har lagt ved klagen i sin helhet samt de vedtakene ansvarlig søker viser til.  
 
Konklusjon: 
Planutvalget må fatte et nytt gyldig vedtak, med en begrunnelse, på søknad om 
dispensasjon fra planbestemmelsene i Sørlia Hyttegrend. Dersom søknad om dispensasjon 
innvilges, er en begrunnelse tilstrekkelig vist i saksfremlegget i forrige sak. 
 
 
Rådmannens to alternative forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 
- Søknad om dispensasjon avslås. Avslaget skal begrunnes av planutvalget jf. 
forvaltningsloven § 24. [Begrunnelse settes inn i møtet] 
 
Alternativ 2: 
- Dispensasjonssøknaden innvilges med samme begrunnelse som rådmannens forrige 
saksfremlegg, samt nye opplysninger gitt i klage datert 22.05.2019.  
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann


