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1/17   
KLAGE PÅ GEBYR ETTER OPPMÅLING AV TILLEGGSPARSELLER I ØYER STATSALMENNING   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 

1. Gebyrregulativet er en forskrift og er ikke gjenstand for klage, jf. forvaltningsloven § 28 

første ledd jf. § 2 første ledd bokstav b og ot. prp. nr. 38 (1964-1965). Klagen avvises. 

2. Subsidiært: Gebyret er ilagt i samsvar med gebyrregulativet og kommunen har med dette 

grunnlag til å ilegge gebyr for oppmålingsforretning og fradeling av to teiger (festenr. 873 og 

874) kroner 20 940 og 6 900. Klager gis ikke medhold.  

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

 

1. Gebyrregulativet er en forskrift og er ikke gjenstand for klage, jf. forvaltningsloven § 28 

første ledd jf. § 2 første ledd bokstav b og ot. prp. nr. 38 (1964-1965). Klagen avvises. 

2. Subsidiært: Gebyret er ilagt i samsvar med gebyrregulativet og kommunen har med dette 

grunnlag til å ilegge gebyr for oppmålingsforretning og fradeling av to teiger (festenr. 873 og 

874) kroner 20 940 og 6 900. Klager gis ikke medhold.  

 

 

2/17   
KLAGE PÅ GEBYR - GBNR 37/1-15 - FRADELING OG OPPMÅLINGSFORRETNING   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Gebyrregulativet er en forskrift og er ikke gjenstand for klage, jf. forvaltningsloven § 28 

første ledd jf. § 2 første ledd bokstav b og ot. prp. nr. 38 (1964-1965). Klagen avvises.  

2. Subsidiært: Gebyrene er ilagt i samsvar med gebyrregulativet og kommunen har med dette 

grunnlag til å ilegge gebyr for oppmålingsforretning av gbnr. 37/29 og 37/30 kroner 37 810 

og 21 260. Klager gis ikke medhold.  

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Gebyrregulativet er en forskrift og er ikke gjenstand for klage, jf. forvaltningsloven § 28 

første ledd jf. § 2 første ledd bokstav b og ot. prp. nr. 38 (1964-1965). Klagen avvises.  
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2. Subsidiært: Gebyrene er ilagt i samsvar med gebyrregulativet og kommunen har med dette 

grunnlag til å ilegge gebyr for oppmålingsforretning av gbnr. 37/29 og 37/30 kroner 37 810 

og 21 260. Klager gis ikke medhold.  

 

3/17   
KLAGE - ERSTATNINGSKRAV ETTER ENDREDE BYGGEGRENSER   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 

1. Øyer kommune avviser erstatningskrav fra Øyer Tre AS v/Vidar Nyland fremmet 02.05.2017 

da kravet ikke er fremsatt rettidig, jf. plan og bygningsloven § 15-3 annet ledd.  

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

 

1. Øyer kommune avviser erstatningskrav fra Øyer Tre AS v/Vidar Nyland fremmet 02.05.2017 

da kravet ikke er fremsatt rettidig, jf. plan og bygningsloven § 15-3 annet ledd.  

 

4/17   
KLAGE PÅ GEBYR - OPPMÅLING AV FRADELT AREAL   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Gebyrregulativet er en forskrift og er ikke gjenstand for klage, jf. forvaltningsloven § 28 

første ledd jf. § 2 første ledd bokstav b og ot. prp. nr. 38 (1964-1965). Klagen avvises. 

2. Subsidiært: Gebyret er ilagt i samsvar med gebyrregulativet for 2016 og kommunen har med 

dette grunnlag til å ilegge gebyr for oppmålingsforretning av gbnr. 129/8 og 133/20 stor 

kroner 56 010. Klager gis ikke medhold.  

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Gebyrregulativet er en forskrift og er ikke gjenstand for klage, jf. forvaltningsloven § 28 

første ledd jf. § 2 første ledd bokstav b og ot. prp. nr. 38 (1964-1965). Klagen avvises. 

2. Subsidiært: Gebyret er ilagt i samsvar med gebyrregulativet for 2016 og kommunen har med 

dette grunnlag til å ilegge gebyr for oppmålingsforretning av gbnr. 129/8 og 133/20 stor 

kroner 56 010. Klager gis ikke medhold.  
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