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Klageavgjørelse - detaljreguleringsplan for Kringelåslia nedre - Øyer 
kommune 

Fylkesmannen viser til oversendelse av klagesak fra Øyer kommune i brev datert 03.06.2020. 
Fylkesmannen beklager at saksbehandlingen har tatt lenger tid enn forutsatt.  
 
Saken gjelder  
 
Øyer kommune vedtok detaljregulering for Kringelåslia nedre, FB12 og FB13, plan-ID 201710 den 
12.12.2019. Informasjon om planvedtaket og klageadgangen ble sendt ut fra kommunen den 
23.03.2020.  
 
Advokatfirmaet Mageli ANS representerer Bukkespranget hytteeierforening som er klager. Mageli 
klaget på vedtaket den 07.04.2020. De anfører at vedtaket lider av en rekke saksbehandlingsfeil og 
mener at feilene både hver for seg og i hvert fall samlet anses å ha virket bestemmende på 
vedtakets innhold på en slik måte at vedtaket anses ugyldig jf. fvl. § 41. Mageli anfører videre at 
vedtaket lider av innholdsmangler og anmoder om at vedtaket gis utsatt iverksetting jf. fvl. § 42. 
 
Kommunen behandlet klagen og tok den ikke til følge den 03.06.2020. Kommunen ga klagen utsatt 
iverksetting.  
 
Bukkespranget hytteeierforening har inngitt tilleggskommentarer i brev av 10.07.2020. 
Kommentarene tar i hovedsak opp forhold som er belyst i klagen. 
 
Saken forutsettes kjent av sakens parter, og Fylkesmannen har kun gjengitt hovedtrekkene.  
 
Fylkesmannen sin avgjørelse  
 
Fylkesmannens kompetanse og formelle forhold  
Fylkesmannens kompetanse som klagemyndighet er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9 og 
rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet. Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken jf. fvl. § 34 
annet ledd. Klagebehandlingen skal omfatte både de rettslige og de skjønnsmessige sidene ved 
reguleringsvedtaket, med de begrensninger som følger av pbl. § 12-13 og departementets rundskriv 
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T-8/86. Fylkesmannen skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det 
frie skjønn jf. fvl. § 34.  
 
Vedtakelse av en reguleringsplan er et enkeltvedtak som kan påklages jf. pbl. § 12-12.  
 
Fylkesmannen konstaterer at klager har rettslig klageinteresse og at klagen er inngitt rettidig jf. fvl. § 
28 flg. og pbl. § 1-9.  
 
Planstatus  
I kommunedelplanen for Øyer Sør 2006-2015 pkt. 8 heter det at «Områder som er unntatt fra denne 
plans rettsvirkninger fordi tidligere vedtatt reguleringsplan eller bebyggelsesplan skal gjelde (jfr. PBL § 20-
6, tredje ledd)». Blant disse planene er reguleringsplanen for Hafjelltoppen Fjellgrend. I plan- og 
bygningsloven av 1985 § 20-6 tredje ledd heter det at «Når ikke annet er bestemt, gjelder 
kommunedelplanens arealdel foran eldre rikspolitiske bestemmelser, reguleringsplan og bebyggelsesplan, 
men faller bort i den utstrekning den strider mot slike bestemmelser som senere blir gjort gjeldende.» Det 
betyr at kommunedelplanen for Øyer Sør ikke gjelder for området som er regulert som 
Hafjelltoppen Fjellgrend. Planen som gjelder for området som nå detaljreguleres, er derfor 
reguleringsplanen for Hafjelltoppen Fjellgrend. 
 
Generelt om systemet med reguleringsplaner  
Fylkesmannen vil bemerke at det er kommunestyret som er gitt kompetanse til å være 
planmyndighet i den enkelte kommune jf. pbl. § 3-3. Lovens system er slik at kommunen selv kan 
regulere dersom dette anses nødvendig. Kommunen må ut fra en helhetsvurdering, og i samråd 
med berørte fagmyndigheter, avgjøre hvilke arealer som skal reguleres, og til hvilke formål. 
Grunneiere, beboere og andre med rettigheter eller interesser i området har rett til å komme med 
innspill i planprosessen. De har ikke krav på at reguleringen gjennomføres slik de ønsker det. Det 
tilligger kommunestyret å vurdere de ulike interesser og behov opp mot hverandre, og å foreta de 
avveininger som er nødvendige for å oppnå de ønskede resultater jf. pbl. § 12-12. Når 
saksbehandlingsreglene er fulgt og vurderingene er forankret i planmessige hensyn, er vedtaket 
gyldig. Denne avgjørelsen ligger innenfor det frie kommunale reguleringsskjønnet. Fylkesmannen 
skal primært påse at saksbehandlingsreglene er fulgt og at det ikke knytter seg noen urimelighet 
eller vilkårlighet til de vurderingene som er foretatt.  
 
Saksbehandlingen 
Detaljreguleringsplanen, plankartet og risiko- og sårbarhetsanalysen er utarbeidet av Structor 
Lillehammer AS jf. pbl. § 12-3 fjerde ledd jf. pbl. § 4-3. Planen er vedtatt med hjemmel i pbl. § 12-12. 
Det ble varslet oppstart av planarbeidet den 02.10.2017 jf. pbl. § 12-8 første ledd. Planforslaget lå ute 
på offentlig ettersyn i perioden 06.12.2018-31.01.2019. Det kom inn 6 merknader ved varslingen. Det 
ble foretatt en del endringer av planen som følge av de innkomne merknadene. Både NVE og 
Fylkesmannen hadde varsel om innsigelser. Disse ble tatt til følge og er avklart med de respektive 
etatene. Resultatene av dette er oppdatering av ROS-analyse, supplerende bestemmelser om 
vannhåndtering, samt utvidet hensynssone for flom og vegetasjonssone når det gjelder vassdrag.  
 

(1) Utredning av atkomstveg og trafikkløsning  
 
Klager anfører at atkomstløsningen ikke er tilstrekkelig utredet. Klager understreker at en økning på 
375 nye enheter vil medføre negative konsekvenser for de myke trafikantene. Videre mener klager 
at atkomstløsningen ikke er tilstrekkelig utredet når det gjelder beredskap, støy og luftforurensning. 
Etter klagers syn tilsier den mangelfulle utredningen at saken er befattet med en saksbehandlingsfeil 
som kan ha påvirket vedtakets innhold slik at vedtaket må anses ugyldig.  
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Om atkomst heter det i planbeskrivelsen at  

«5.4 Hovedadkomst: Standard, beredskap og kapasitet 
I tråd med gjeldende plan har området adkomst via Storsteinvegen som i sin helhet eies 
av Kringelåslia AS, i likhet med øvrig vegsystem i området. Storsteinvegen har avkjøring 
fra Hundersætervegen som er bomveg åpen for alminnelig ferdsel, denne er tilknyttet 
fylkesveg. Begge disse vegene er tofelts veger med god standard, Hundersætervegen har 
fast dekke. 
 
Ift beredskap er dette som tidligere vurdert gjennom de gjeldende planene for området. 
Hundersætervegen er eneste adkomst fra offentlig vegnett om vinteren og er også eneste 
hovedadkomst til Pellestova, Ilsetra, Gaiastova, Hafjelltoppen, Hafjell Panorama, 
Sandstulen mv. Dette prinsippet er fastlagt i gjeldende kommuneplan og planen er 
således i tråd med denne på dette punktet. 
 
5.5 Internt hovedvegsystem og parkering 
Bebyggelsen får adkomst via internt vegsystem plassert som i gjeldende reguleringsplan. 
Hovedvegen blir en forlengelse av den eksisterende Storsteinvegen, som er bygd ferdig 
helt fram til plangrensen i medhold av gjeldende plan. Internt hovedvegsystem innen 
planområdet er vist på plankartet med formålet Veg (V). Hovedveg er planlagt med 
vegbredde 6m inn i området. Mer sekundære veger er planlagt med 5 og 4 meters bredde, 
avhengig av antall tilknyttede boenheter. 
 
Hovedadkomsten skal også fungere som hovedadkomst til tilliggende byggeområder sør 
og vest for planområdet, der det vil bli fremmet egne reguleringsplaner. Kringelåslia har 
inngått avtaler om dette med grunneierne av disse områdene, og utformingen av 
hovedvegen er i samsvar med disse avtalene. 
 
Interne vegadkomster og parkering innenfor de enkelte delfelt skal vises i situasjonsplaner 
som iht bestemmelsene skal følge byggesak. Parkering der det reguleres enkelttomter 
skal ivaretas på hver enkelt tomt.» 

 
Da planen var på høring hadde klager flere kommentarer. Flere av poengene er også tatt opp i 
klagen. Klager etterspør blant annet 

«oppdaterte trafikk- og støyanalyser og det stilles spørsmål om saken er tilstrekkelig utredet for en 
forsvarlig behandling av saken. Det vises til planbeskrivelsens pkt. 7.14 hvor det gis uttrykk for at 
det ikke er nødvendig med utredninger under henvisning til at planen er i tråd med 
kommunedelplan og gjeldende regulering. (…) Det fremstår som nødvendig at alternative 
adkomstløsninger vurderes. Saken kan vanskelig anses å være tilstrekkelig opplyst for en forsvarlig 
behandling av den om ikke alternative adkomstløsninger vurderes.»  

 Kommunen kommenterer at 
«Adkomst er godkjent i gjeldende plan. Planområdet er avsatt som byggeområde. 
Planforslaget er endret av forslagsstiller med angitt øvre ramme for tillatt m2 BRA og 
maksimalt antall enheter angitt til 375 enheter. Etter rådmannens forståelse er dette 
innenfor endringer som kommer ved planrevisjon og ligger innenfor øvre rammer for 
utbygging (m2 BRA).» 

Kommunen argumenterer med at atkomsten er godkjent i gjeldende plan. I planbeskrivelsen til 
reguleringsplanen for Hafjelltoppen Fjellgrend fra 2005 heter det i pkt. 6.1 at  
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«Planområdene Hafjelltoppen Fjellgrend og Bjørgeseter var begge i de vurderinger som ble gjort i 
forbindelse med transportanalysen i Hovedplanen. I transportanalysen beskrives hovedlinjene 
mht. trafikkutvikling ved aktuell utbygging, konsekvenser for offentlig og privat vegnett, m.m. (…) 
Transportanalysen konkluderer med at både Hundersetervegen og offentlig vegnett har 
tilstrekkelig kapasitet til å håndtere aktuell utbygging. Utbyggingen som planlegges i 
reguleringsplanen anses derfor ikke å utløse behov for tiltak på offentlig vegnett eller 
Hundersetervegen. På bakgrunn av dette er det ikke gjennomført detaljerte studier av trafikkvekst 
generert av planlagt utbygging og konsekvenser av denne.» 

Etter det Fylkesmannen kan se foretok kommunen en inngående vurdering av atkomstløsningen i 
reguleringsplanen for Hafjellltoppen Fjellgrend. Vi finner derfor at det er tilstrekkelig at kommunen 
nå viser til at adkomstveier er vurdert tidligere og at de er i samsvar med reguleringsplanen. 
 
Til klagen har Structor Lillehammer AS kommentert at  

«Adkomstløsningen med hovedveg inn i planens utbyggingsområder er fastsatt både i 
gjeldende reguleringsplan (2006) og stadfestet i kommunedelplanen (2007). Begge deler 
forelå ved regulering av «klagerens planområde», Reguleringsplan for Kringleåslia (Fb12- 
Tun3) fra 2012. Denne lå til grunn for utbyggingen av Bukkespranget. Det er derfor 
åpenbart at klageren burde og måtte være klar over at adkomstløsningen med hovedveg 
forbi området var vedtatt før bygging, og før klagerne ervervet sine eiendommer. Planen 
som nå er vedtatt er derfor i tråd med både reg.plan fra 2006, kommunedelplan fra 2007 
og sågar detaljreguleringen av klagerens eget byggeområde. Adkomstløsninger er derfor 
ikke et nytt forhold, men i tråd med gjeldende planer… 
Det vises til ROS-analysen til planen, som er godkjent av Fylkesmannen, kfr også 
behandling av Fylkesmannens innsigelse. Videre vises til reg.planen fra 2006 og 
kommunedelplanen som adkomstløsningen er i tråd med..» 

 
Som nevnt har klager anført at saken ikke er tilstrekkelig utredet når det gjelder beredskap. I 
klagebehandlingen viser kommunen til at saken er sendt på høring og at det ikke har kommet 
innsigelser eller merknader om at det er nødvendig med annen atkomstveg av hensyn til beredskap. 
Klager anfører også at luftforurensningen i forbindelse med atkomsten burde utredes. Kommunen 
svarer at det ikke er vanlig å vurdere luftforurensning i reguleringsplaner for fritidsbebyggelse på 
fjellet fordi utbyggingen ligger under grenseverdiene. Fylkesmannen finner at kommunen har 
vurdert luftforurensning og støy tilstrekkelig i planen.  
 
Klager mener også at det burde foretas vurderinger av støyen fra vegen. Kommunen viser til at dette 
er vurdert i planbeskrivelsen. I planbeskrivelsens pkt. 7.4.1. heter det at  

«Ift støy er det økt trafikkstøy langs eksisterende vegnett som kan være relevant 
ift planlagt utbygging. Vegtrafikkstøy som følge av planlagt utbygging innen 
gjeldende plan ble utredet gjennom kommunedelplan for Øyer sør og 
forarbeidene til denne. Planlagt utbygging er i tråd med kommunedelplan og 
gjeldende reguleringsplan. 
 
Ved offentlig ettersyn ble det foreslått en økt arealutnytting med ca. 130 
enheter. Dette er nå frafalt, slik at det planlegges med færre enheter enn 
gjeldende plan tillater. Ovenstående vil da gjelde. 
 
(Økningen i vegtrafikkstøy som følge av tidligere foreslått økt antall enheter 
dette ble da undersøkt og det ble vist at en slik økning i antall enheter ville gitt 
mye mindre enn 0,5 dB(A) økning i støynivå, iht gjeldende beregningsmetode og 
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retningslinje T-1442, dvs ubetydelig.)» 
 
Det er ikke foretatt en ny vurdering av støysituasjonen ved den nye planen. Siden 
detaljreguleringsplanen er i samsvar med reguleringsplanen finner Fylkesmannen at støysituasjonen 
er tilstrekkelig vurdert. 
 
Samlet sett finner Fylkesmannen at kommunen foretok en inngående vurdering av 
atkomstløsningen i reguleringsplanen Hafjelltoppen Fjellgrend og følgelig at det må anses 
tilstrekkelig at kommunen viser til at atkomstløsningen i denne planen er i samsvar med 
reguleringsplanen. Klager får derfor ikke medhold i anførslene.  
 

(2) Utredning av virkningen for omgivelsene. Utforming og tilpasning til landskap, terreng og eks. 
bebyggelse  

 
Klager mener også at utbyggingens konsekvenser for eksisterende bebyggelse og øvrige omgivelser 
anses mangelfullt utredet på flere punkter jf. fvl. § 17.  
 
I klagebehandlingen skriver kommunen at  

«I detaljreguleringsplanen er det tillatt med saltak og en takvinkel på 14 grader. Klager viser til 
tillatt takvinkel i overordnet plan er 22-30 grader. Klager mener at endringen innebærer at 
utbyggingen vil få en annen estetisk utforming sammenlignet med annen bebyggelse i området. 
Tillatt takvinkel, samt andre lignende bestemmelser, kan avvike i 
detaljreguleringsplaner. Kommunedirektøren mener at avviket ikke utløser krav til 
konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Kommunen kan heller ikke se at det foreligger en saksbehandlingsfeil ved at byggehøyden er 
endret fra 8,8 meter i tidligere vedtatt plan til 10,5 meter. Klager viser her til at endringene utgjør 
krav til konsekvensutredning. Kommunedirektøren viser i helhet til vurderinger foretatt i 
planbeskrivelsen under pkt. 6.2. Endringen har vært på høring, og kommunen har anledning til å 
endre byggehøyder når planer revideres. 
 
Klager mener at utbyggingens forhold til eksisterende bebyggelse ikke er tilstrekkelig 
utredet og vurdert, og viser til siktlinjer og utsiktsforhold. Lys og utsyn er regulert i TEK17 §§ 13-7 
og 13-8, og er forhold som skal følges opp i en byggesak. Kommunen har forståelse for at enkelte 
beboere i Bukkespranget hytteeierforening ikke imøtekommer at forhold i reguleringsplanen kan 
endre deler av utsikten deres, samt gi noe redusert solforhold. Likevel er dette forhold som skal 
vurderes i en byggesak. På et generelt grunnlag vil tap av utsikt for naboer ikke gi grunnlag for å 
avslå en byggesøknad. Kommunedirektøren viser for øvrig til vurderingene som er foretatt i 
planbeskrivelsen under pkt. 7.1.1, der planens virkninger for miljøet er vurdert og utredet.» 

 
Etter det Fylkesmannen kan se har kommunen vurdert utformingen og tilpasningen til landskap og 
omgivelser. Følgelig kan vi ikke se at det er begått saksbehandlingsfeil. Klager får derfor ikke 
medhold i sin anførsel.  
 

(3) Utredning av avfallshåndtering 
 

Klager anfører også at avfallshåndteringen ikke er tilstrekkelig utredet og løst i planen og at den 
manglende utredningen må anses som en saksbehandlingsfeil.  
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I klagebehandlingen svarer kommunen at «Areal for renovasjonsanlegg er avsatt i reguleringskartet, 
omtalt som BRE. I reguleringsbestemmelse pkt. 1.9 fremgår følgende; «Det skal legges til rette for 
kildesortering i forbindelse med renovasjon i området.» Kommunedirektøren anser at det er avsatt et stort 
nok areal for renovasjonsanlegg, og at det ikke er behov for en nærmere utredning.» 
 
Etter vårt syn har kommunen vurdert denne problemstillingen på en slik måte at den tilfredsstiller 
kravene i fvl. § 17. Vi finner derfor ikke at det foreligger en saksbehandlingsfeil når det gjelder 
utredning av avfallshåndteringen. Klager får ikke medhold i anførselen.   
 

(4) Føringer i kommunedelplanen er ikke fulgt 
 
Klager viser til at kommunedelplanens pkt. 1.6.11 og pkt. 1.1.6 ikke er fulgt og at dette utgjør 
saksbehandlingsfeil. Fylkesmannen viser til det vi skrev innledningsvis om at kommunedelplanen 
ikke gjelder for området. Klager får derfor ikke medhold i anførslene om at føringer i 
kommunedelplanen ikke er fulgt.    
 

(5) Detaljreguleringen ligger utenfor rammene av overordnede planer på flere punkter  
 
Klager anfører også at reguleringen ligger utenfor de overordnede planene på flere punkter og at 
tiltaket skulle vært konsekvensutredet iht. KU-forskriften.  
 
I klagebehandlingen svarer kommunen at  

«Kommunedirektøren mener at planinitiativet ikke utløste krav til konsekvensutredning. 
Begrunnelse for dette var at området allerede var regulert til det samme formålet, se 
reguleringsplan for Hafjelltoppen fjellgrend. Videre vurderte kommunedirektøren vedlegg 1 
og 2 til forskrift om konsekvensutredninger ved oppstartsmøte. Planinitiativet falt ikke inn 
under pkt. 25 og 30 i vedlegg 1. Konklusjon i oppstartsmøtet var at planinitiativet ikke 
utløste krav om en konsekvensutredning, se referat fra oppstartsmøte. Dette er heller ikke 
påpekt som mangel i planprosessen fra regionale myndigheter. At planforslaget gjør noen 
mindre endringer fra gjeldende og/eller overordnet plan utløser ikke en 
konsekvensutredning, dersom endringen ikke er vesentlig for miljø og samfunn. 
(...) 
Planforslaget utløser ikke krav til konsekvensutredning jf. forskrift om 

konsekvensutredninger.» 
 

Fylkesmannen viser igjen til at kommunedelplanen ikke gjelder for området. Vi kan ikke se at tiltaket 
skulle ha vært konsekvensutredet. Klager får derfor ikke medhold.  
 

(6) Planforslaget er vesentlig endret uten at forslaget er lagt ut til ny offentlig høring 
 
Klager har også anført at planforslaget er vesentlig endret uten at forslaget er lagt ut på ny høring og 
nytt offentlig ettersyn. Klager viser til flere endringer som er gjort etter at planen var på høring og 
offentlig ettersyn.  
 
Kommunestyret kan kun vedta et planforslag etter at det har vært ute på høring og offentlig ettersyn 
jf. pbl. § 12-10.  
 
Det har blitt foretatt flere endringer etter offentlig ettersyn og høring. Blant disse er endringer i 
bestemmelser om takutforming, arkitektur, byggeskikk, terrenginngrep, tillatt BYA, antall enheter, 
maksimalt tillatt BRA og endringer i arealformål. Dette er endringer som er foretatt for å tilpasse 
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merknadene som kom inn. Endringene er i hovedsak til gunst for berørte parter. Merknadene fra 
offentlig ettersyn skal svares ut og innarbeides i planen. Etter Fylkesmannens syn tilsier derfor ikke 
endringene at planen skulle vært på ny høring og nytt offentlig ettersyn før den ble godkjent av 
kommunestyret. Klager får følgelig ikke medhold i anførselen.   
 

(7) Planen er vedtatt uten at innsigelser til planen er avklart 
 

Klager anfører også at planforslaget ikke skulle blitt vedtatt av kommunestyret før innsigelser fra 
regionale myndigheter ble frafalt. 
 
På dette svarer kommunen at 

«Grunnlaget for at regionale myndigheter (NVE og Fylkesmannen i Innlandet) skulle trekke 
innsigelsene var avklart med disse partene og innarbeidet i plandokumentene ved 
sluttbehandling av planen i planutvalget og i kommunestyret. Når planen formelt er vedtatt 
vil regionale myndigheter ha det juridiske grunnlaget for å kunne trekke innsigelsene. 
Kommunen har ved sluttbehandling og vedtak av planen ivaretatt disse premissene. NVE 
frafalt sin innsigelse i brev datert 10.02.20, og Fylkesmannen i Innlandet frafalt sin 
innsigelse i brev datert den 19.03.20. 
 
Konklusjon: Kommunedirektøren mener at det ikke er begått en saksbehandlingsfeil, og det 
var riktig å fatte vedtaket før innsigelser fra regionale myndigheter ble frafalt.» 

 
Etter det Fylkesmannen kan se var innsigelsene allerede avklart da planen ble vedtatt, og det var 
følgelig ikke behov for formell tilbaketrekking av innsigelsene. Slik Fylkesmannen ser det ble planen 
rettskraftig før innsigelsene ble trukket. Fylkesmannen finner ikke at vedtaket er befattet med 
saksbehandlingsfeil på dette punktet og klager får ikke medhold i sin anførsel.  
 
Planens innhold  
De prosessuelle og de materielle sidene ved vedtaket overlapper til en viss grad. Klager har blant 
annet anført at det foreligger både saksbehandlingsfeil og materielle feil knyttet til 
atkomstløsningen. Klager har trukket frem at det er for omfattende utbygging i bratt terreng. Videre 
har klager anført at atkomsten ikke er trafikksikker, hvilket vil innebære negative konsekvenser for 
barn og unge. Det er ikke lagt opp til atskilte gangforbindelser. Klager trekker også frem at det burde 
ha vært en helt ny atkomstveg. I klagebehandlingen viser kommunen til de vurderingene som er 
gjort av de prosessuelle sidene og fastholder at planvedtaket ikke lider av innholdsmangler. Etter 
Fylkesmannens syn knytter det seg ikke noen urimelighet eller vilkårlighet til de vurderingene som er 
foretatt. Følgelig kan vi ikke se at kommunen har begått saksbehandlingsfeil når det gjelder planens 
innhold.  
 
Videre blir det trukket frem at planen vil medføre betydelige negative konsekvenser for tilgrensende 
bebyggelse. Fylkesmannen har forståelse at utbyggingen vil kunne medføre ulemper for 
omkringliggende bebyggelse. Vi vil likevel understreke at det er kommunen som er planmyndighet. 
Det vil si at kommunen er tildelt myndighet til å avgjøre hvordan de ulike områdene skal reguleres.  
 
Fylkesmannen finner at klager ikke får medhold i anførslene om materielle feil.  
 
Fylkesmannen sitt vedtak 
Øyer kommune sitt vedtak av 12.12.2019, detaljregulering for Kringelåslia nedre, FB12 og FB13, plan-
ID 201710, som ble sendt ut fra kommunen den 23.03.2020, stadfestes.  
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Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 34 og plan- og bygningsloven § 1-9.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Jo Bjørner Haugen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Kristin Veflen  
rådgiver 
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