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KLAGE PÅ VEDTAK OM OPPHEVELSE AV REGULERINGSPLAN - PLANID 153A - DEL AV 
LISÆTRA 2 SAK 21/1095 
 
 
Vedlegg: 

- Klage, 13.10.21 
- Vedtak, 26.08.21 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Plankart, Del av Lisætra 2 153A 
- Reguleringsbestemmelser, Del av Lisætra 2 153A 
- Plankart, Lisætra 2 153B 
- Reguleringsbestemmelser, Lisætra 2 153B 
- Varsel om oppstart av planarbeid – høring av opphevelse av reguleringsplan 
- Merknad fra Statens vegvesen 
- Merknad fra Statsforvalteren i Innlandet 
- Merknad fra NVE 
- Merknad fra adv. Jarran Dolve på vegne av Dag E. Rognlien 
- Merknad fra Jan Halvor Berg 

 
Sammendrag: 
Øyer kommune fattet vedtak om opphevelse av reguleringsplan del av Lisætra 2 (planid 
153A) i kommunestyret den 26.08.21. Melding om vedtak ble sendt til berørte parter den 
23.09.21. Kommunen mottok en klage på vedtaket fra Dag Eivin Rognlien, heretter kalt 
klager, den 13.10.21. 
 
Klager har rettslig klageinteresse og klagen er mottatt rettidig.  
 
Reguleringsplan Del av Lisætra 2 153A blir i denne saken omtalt som «planid 153A». 
Reguleringsplan Lisætra 2 153B blir omtalt som «planid 153B».  
 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
tilrår at klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  
 
Vurdering: 
I klagen anføres at kommunen ikke ensidig har anledning til å gå fra den overenskomst som 
planbestemmelsene om byggegrense i plan 153A innebærer. Klager mener at kommunen 
ikke fritt kan oppheve en reguleringsplan da det strider mot klagers lovfestede rett til 
kontradiksjon og klage.  
 



Øyer kommune varslet oppstart av planarbeid for å oppheve reguleringsplanen 21.04.21. 
Klager leverte merknader til kommunen den 27.05.21. Merknadene ble vurdert i vedtak om 
opphevelse av reguleringsplanen. Melding om vedtak ble sendt til klager den 23.09.21 der 
klager fikk informasjon om klageadgang. Kommunedirektøren mener at anførsel om klagers 
rett til kontradiksjon og klageadgang i denne planprosessen er ivaretatt. Kommunen har 
hjemmel til å oppheve reguleringsplanen og vi har ikke inngått privatrettslige avtaler med 
klager som gjør at byggegrensen ikke kan endres eller oppheves i fremtiden.  
 
Klager reiser spørsmål til kommunen om hvorfor hensynet bak byggegrensen for å ivareta 
lys og luftighet ikke lenger gjaldt ved planarbeidet i 153B. Kommunedirektøren viser her til 
begrunnelsen i vedtak datert 26.08.21: 

«Kommunedirektøren har forståelse for at opphevelse av planen medfører at byggegrenser 
på 6 meter blir fjernet på to tomter, og at det utgjør en ulempe for gbnr. 18/176 og 18/179. 
På den annen side er tomtene plassert inn et større regulert hytteområde, og det vil alltid 
være en risiko for et regulert område vil kunne bli fortettet eller endret i fremtiden. Ingen 
har et juridisk krav på å få ha 6 meter byggegrense for all fremtid. Kommunedirektøren 
ønsker å se helhetlig i planområdet etter revideringen som ble foretatt i 2019, og mener at 
det ikke er riktig at to av ca. 260 tomter skal ha særskilt byggegrenser mot fritidstomter. 
Derfor ble byggegrensene fjernet i plankartet fra 2019.» 

Kommunedirektøren har forståelse for at klager ønsker at kommunen skal opprettholde en 
byggegrense på 6 meter for at eiendommen hans skal få mer luft, men ved å se på hele 
planområde (planid 153B) ønsker ikke kommunedirektøren at to av ca. 260 skal ha særskilt 
byggegrense. Kommunedirektøren ser det heller ikke tjenlig med å ha to planer som har 
juridisk virkning for det samme området, da bestemmelser og plankart i begge planene må 
til enhver tid tolkes opp mot hverandre for å vurdere hvilken bestemmelse som har juridisk 
virkning.    
 
I klagen anføres at kommunen burde gi direkte beskjed til berørte eiere av bnr. 176 og 179 i 
forbindelse med vedtak av planid 153B. Det er ikke vanlig i en planprosess at involverte 
parter får en særskilt underretning om hvilke konsekvenser en planendring vil få for den 
enkelte eiendom. Endringene skal fremgå av planmaterialet og vedtak som sendes til 
samtlige berørte innenfor planområdet. Videre skriver klager at statsforvalteren i tidligere 
sak har slått fast at det ikke var godt nok at kommunen ikke ga direkte beskjed til berørte 
eiere av bnr. 176 og 179. Slik kommunedirektøren forstår avgjørelsen til statsforvalteren er 
at endringen skulle vært omtalt i planmaterialet, men de mente ikke at hver enkelt part 
skulle få særskilt underretning om hvilken rettsvirkning planendringen har for hver enkelt 
eiendom. Det er beklagelig at kommunen trodde at endringer i plankartet var tilstrekkelig 
for å oppheve byggegrensen i planid 153B. Når vi nå er kjent med at det ikke var 
tilstrekkelig, ønsker kommunen å rydde opp i forholdet.  
 
Klager anfører at opphevelse av reguleringsplanen er for å renvaske en ugyldig 
byggetillatelse. Det er først etter en klagebehandling på en byggesak behandlet av 
statsforvalteren at kommunen ble bevisst på at byggegrensen i plankartet for planid 153B 
ikke er gjeldende. Når kommunen nå er kjent med forholdet, ønsker vi å oppheve planid 
153A slik at byggegrense i plankart med planid 153B får juridisk virkning. 
Kommunedirektøren mener at det er uheldig å ha to avvikende planer som dekker det 
samme området, og planid 153A skulle i sin helhet vært opphevet da det ble foretatt en 
revidering av et større planområde i 2019. 



 
Kommunedirektøren har vurdert samtlige anførsler i klagen og finner ikke grunn til å endre 
eller oppheve vedtak datert 26.08.21, jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 
Kommunedirektøren tilrår at klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 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.  

 
 
 
Åsmund Sandvik Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver


