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KLAGE PÅ VEDTAK - DISPENSASJON - BYGGESAK -  SAK 19/2154 - GBNR 141/106  
 
 
Vedlegg: 

- Klage på vedtak, 11.11.20 
- Særutskrift, 13.10.20 
- Uttalelse fra tiltakshaver, 12.11.20 
- Søknad om dispensasjon, 15.07.20 

 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune innvilget dispensasjon fra gesimshøyde i plan- og miljøutvalget den 
13.10.20. Orientering om vedtak ble sendt til partene 20.10.20. Den 11.11.20 mottok 
kommunen en klage fra nabo Trond Johansen, heretter kalt klager.  
 
Klagen er mottatt rettidig og klager har rettslig klageinteresse. 
 
Øyer kommune sendte orientering om klage på vedtak til tiltakshaver der han fikk 
anledning til å uttale seg om klagen før kommunen tok stilling til klagen. Kommunen mottok 
en uttalelse fra tiltakshaver den 12.11.20.  
 
Kommunedirektøren finner klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og tilrår 
at vedtak om dispensasjon omgjøres til vedtak om avslag på søknad om dispensasjon med 
samme begrunnelse som kommunedirektørens forslag til vedtak i sak 98/20.  
 
Vurdering: 
 
Klager mener at det svært underlig og overraskende at kommunen innvilget dispensasjon, 
og anfører at tiltakshaver har med viten og vilje villedet klager og kommunen med sine 
tegninger i byggesaken. Klager anfører at det ikke er relevant for saken at tiltakshaver har 
holdt seg innenfor mønehøyden i reguleringsplanen. Videre mener klager at det er 
vanskelig å forstå at Øyer kommune argumenterer med at en omgjøring av hytta vil 
medføre store ulemper for han. Avslutningsvis ber klager kommunen om å vurdere saken 
på nytt.  
 
I brev datert 12.11.20 skriver tiltakshaver at klager fremsetter grove påstander som er 
uriktig, utilbørlig og krenkende.  
 
Kommunedirektøren mener at evt. villedende tegninger som ble innsendt i byggesaken ikke 
er en del av dispensasjonsvurderingen etter pbl. § 19-2. Hvorvidt det er sendt inn 
villedende tegninger til kommunen er et forhold som må vurderes i byggesaken eller en evt. 
tilsynssak. Derimot er kommunedirektøren enig med klager om at det ikke er relevant i 



dispensasjonsvurderingen at tiltaket er innenfor mønehøyde. Møne- og gesimshøyde er to 
forskjellige bestemmelser i reguleringsplanen. Tillatt høyde betyr at ikke at man trenger å 
bygge maksimalt tillatt høyde. Bestemmelsen sier at man kan bygge inntil tillatt høyde jf. 
ordlyden i bestemmelsen; «kan maksimalt ha en[…]». Den ene bestemmelsen kan ikke 
overskrides med grunnlag av at den andre bestemmelsen ikke er fullt «utnyttet». Videre er 
kommunedirektøren enig med klager om at ulemper for tiltakshaver ved å omgjøre hytta 
ikke skal tillegges vekt i en dispensasjonsbehandling. Kommunen skal ikke legge vekt på at 
tiltaket er oppført ved behandling av en dispensasjon, da tiltaket i utgangspunktet ikke 
skulle vært oppført før en dispensasjon ble innvilget.  Klager ber kommunen om å vurdere 
vedtaket på nytt. Kommunedirektøren opprettholder sitt forslag til vedtak i sak 98/20 i 
plan- og miljøutvalget den 13.10.20. 
 
Kommunedirektøren ser for øvrig bort fra «påstandene» til klager som tiltakshaver 
kommenterer i sitt brev, da de ikke er relevante i en sak om dispensasjon etter pbl. § 19-2.  
 
 
Konklusjon: Kommunedirektøren finner klagen delvis begrunnet, og tilrår at det fattes 
vedtak etter alternativ 1 nedenfor.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Alternativ 1 

 Øyer kommune finner klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 
Vedtak om dispensasjon omgjøres til avslag på søknad om dispensasjon jf. pbl. § 19-
2, med begrunnelsen som fremgår av kommunedirektørens saksfremlegg til plan- og 
miljøutvalget i sak 98/20.  

 
Alternativ 2 

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