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OMGJØRING AV VEDTAK OM FERDIGATTEST  
 
SAKSBAKGRUNN 
 
Gnr./bnr.: 98/1 
Gjelder: §20-1 Nybygg. Gjødsellager 
Byggested: Sør-Trettenvegen 123, 2635 TRETTEN 
Tiltakshaver: André Holmen 
 
 
Saken er behandlet som sak nr DS-PU  357/19.  
 
 
 
Øyer kommune har utstedt ferdigattest uten at kommunen har tatt stilling til en 
endringssøknad og gitt tillatelse til endring av plassering av tiltaket. Ferdigattesten er utstedt 
på bakgrunn av en tillatelse som er gitt i 2009, og er en tillatelse til tiltak med en plassering 
som ikke er iht. til det som er utført. Kommunen mener at vedtak om ferdigattest må anses 
som ugyldig jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c.  
 
Kommunen tok stilling til søknad om endring av gitt tillatelse den 29.08.19, og ga avslag på 
søknaden. Vedtaket er påklaget, og klagen vil bli sendt til Fylkesmannen i Innlandet dersom 
kommunen ikke finner klagen begrunnet.  
 
Vi sendte deg et forhåndsvarsel den 30.09.19 om at kommunen vurderte å omgjøre vedtaket 
om ferdigattest iht. forvaltningsloven § 16.  
 
Kommunen mottok en uttalelse til forhåndsvarslingen den 11.10.19.  
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Bakgrunn 
Øyer kommune ga tillatelse til oppføring av et gjødsellager den 30.10.09, og godkjente 
plassering iht. situasjonskart datert 02.04.09. 
 
Den 26.03.12 mottok kommunen en klage fra naboer om at gjødsellageret ikke er plassert 
iht. til det som er godkjente tegninger i tillatelsen og naboene er ikke varslet om endringen. 
Øyer kommune v/byggesak sendte et brev til André Holmen datert 31.05.12, og ba om en 
redegjørelse for endret plassering av gjødselkummen uten å søke og varsle naboer. 
Kommunen mottok et svar fra André Holmen den 15.06.2012, der han informerte om at 
plasseringen ble godkjent under en befaring. Det er ukjent for Øyer kommune at det ble gitt 
muntlig tillatelse til ny plassering. Tillatelsen og landbrukskontorets uttalelse tilsier at 
kommunen kun har godkjent plasseringen iht. situasjonskart datert 02.04.09. Det foreligger 
ingen dokumentasjon som tyder på noe annet. 
 
Det skal sendes inn endringssøknad med nabovarsling dersom plasseringen endres med mer 
enn 0,5 m fra omsøkte plassering, iht. kommunens forvaltningspraksis. Øyer kommune ba 
Holmen om å sende inn endringssøknad med tilhørende nabovarsling og underlegge den 
nødvendig ny fagvurdering av luftproblematikk mv., i brev datert 06.05.13. 
Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning ble mottatt her den 31.05.13. 
Kommunen mottok merknader fra 12 naboer den 12.06.13 og 13.06.13. Naboene aksepterer 
ikke ny plassering, både med hensyn til lukt og utsikt. Den godkjente plasseringen var 
trukket lenger opp i terrenget. 
 
Søknad om endret plassering ble behandlet i planutvalget, der planutvalget fattet følgende 
«vedtak» (beslutning); «Saken utsettes til det foreligger et bindende vedtak i kst-sak 11/14». 
 
Vedtak i kst-sak 11/14 (pålegg om retting etter folkehelseloven § 14) ble opphevet av 
Fylkesmannen i Oppland den 01.09.15.  
 
Den 29.08.19 ga Øyer kommune avslag på søknad om endring av gitt tillatelse eller 
godkjenning ang. ny plassering av gjødsellageret, jf. plan- og bygningsloven § 29-4 og 
forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 18 annet ledd.  
 
 
Nullitet 
Øyer kommune er i tvil om vedtaket kan anses som en nullitet. Vedtak som anses som en 
nullitet bortfaller i sin helhet, og det ville ikke vært nødvendig å fatte et vedtak om 
omgjøring. Det fremgår av juridisk litteratur at begunstigende vedtak bør settes til side ved 
et nytt forvaltningsvedtak (omgjøringsvedtak), og det har sterke rimelighetsgrunner for seg 
at slike vedtak anses som nulliteter selv om de lider av feil.i Vedtaket om ferdigattest den 
19.10.15 er utstedt på bakgrunn av en tillatelse fra 2009, og tiltaket er ikke oppført i samsvar 
med godkjente tegninger og gitt tillatelse. Kommunen velger å fatte et forvaltningsvedtak 
om omgjøring for å være på den sikre siden.  
VURDERING AV SAKEN 

 
i Forvaltningsrett, 9. utgave, Torstein Eckhoff og Eivind Smith [2009], s. 502 



3 

 
Kommunen har anledning til å omgjøre et vedtak uten klage dersom vedtaket må anses som 
ugyldig jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c. Enkeltvedtak som inneholder feil kan 
bli ugyldig, jf. fast og langvarig rettspraksis. Hovedregelen er at vedtaket er ugyldig dersom 
behandlingsmåten for saksbehandling ikke er fulgt. Det fremgår av forvaltningsloven § 41 at 
visse vedtak likevel er gyldige, til tross for sine feil. Hvorvidt et vedtak er gyldig/ugyldig beror 
på en helhetsvurdering av om det er en sammenheng mellom feilen og innholdet i vedtaket 
og om det er andre grunner til at vedtaket blir gyldig eller ugyldig. Adgangen til å omgjøre på 
bakgrunn av alminnelig forvaltningsrettslige regler er snever, og det må foreligge 
tungtveiende allmenne hensyn og en kvalifisert interesseovervekt som taler for omgjøring.ii  
 
Hovedregelen er at vedtak som mangler materiell hjemmel fører til ugyldighet, noe 
Høyesterett har uttalt i flere avgjørelser, blant annet i HR-2017-2428-A og Rt. 2015 s. 1388. I 
HR-2016-2017-A avsnitt 73 understreker Høyesterett at hovedregelen ikke er unntaksfri;  

«Forvaltningsrettens klare utgangspunkt er at slike innholdsmangler medfører ugyldighet. 
Noen helt unntaksfri regel er dette likevel ikke, og det enkelte vedtak må vurderes konkret. 
Når det er aktuelt å statuere ugyldighet til ugunst for parten, har det blant annet 
betydning hvor lang tid som har gått og i hvilken grad parten har innrettet seg etter 
vedtaket, se Eckhoff/ Smith, Forvaltningsrett, 10. utgave, 2014 side 463.» 

 
Øyer kommune har utstedt en ferdigattest uten å ta stilling til en endringssøknad først. Vi 
har ikke materiell kompetanse til å utstede ferdigattest uten å ta stilling til en søknad først. 
Ferdigattesten knytter seg uansett til tillatelsen som ble gitt i 2009, og tillatelsen er ikke 
utført i samsvar med godkjente tegninger. Vilkårene som ble gitt i tillatelsen er heller ikke 
oppfylt, som i seg selv taler for at ferdigattesten bør trekkes tilbake.  
 

 Sammenheng mellom feilen og innholdet i vedtaket  
Det er på det rene at feilen har en sammenheng med innholdet i vedtaket. Dersom 
saksbehandler hadde vært oppmerksom på at kommunen ikke har behandlet søknad om 
endring av gitt tillatelse, hadde vedkommende ikke ustedt ferdigattest før en evt. 
endringstillatelse hadde blitt gitt. Øyer kommune har aldri gitt tillatelse til tiltaket der det er 
plassert i dag, og tiltaket har derfor vært ulovlig oppført siden 2011.  
 
Øyer kommune mottok en melding om at bygget er ferdigstilt den 12.10.15. Ferdigattest ble 
utstedt av kommunen den 19.10.15. I vedtaket fremgår følgende; 
«Tillatelse til tiltak er gitt i sak DS-PU 327/09 den 04.09.09». Saksbehandler i kommunen har 
ikke fått med seg at det foreligger en ubehandlet endringssøknad, og gir ferdigattest på 
bakgrunn av tillatelsen som ble gitt i 2009.  
 
Du skriver i uttalelsen at manglende oppfyllelse av formkravet til utstedelse av skriftlig 
vedtak om byggetillatelse er en feil som ikke har innvirkning på vedtaket. Kommunen er 
uenig i dette. Ferdigattesten tilsier at det skal stå et gjødsellager iht. situasjonskart 02.04.09, 
noe som ikke er gjennomført. Det ble fattet vedtak om avslag på endringssøknad den 
29.08.19, og hadde kommunen tatt stilling til søknaden i 2015 før ferdigattest ble utstedt, 
ville kommunen ikke ha utstedt ferdigattest.  
 

 
ii Sivilombudsmannen, sak 2009/2923 den 15.04.10 
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Du har heller ikke oppfylt vilkår som ligger til grunn for den første tillatelsen; «Det skal 
plantes en le-skjerm av busker og trær ved grensen mot boligeiendommene i sør». Ved å 
levere søknad om ferdigattest til kommunen, gir du en bekreftelse om at tillatelse, tegninger 
og vilkår er utført. Når du ikke har etterkommet et vilkår i tillatelsen, taler dette for at 
ferdigattesten bør trekkes tilbake. Det fremgår av vedtak om ferdigattest at det ikke er 
avholdt ferdigbefaring, og at ferdigattest er utstedt på grunnlag av innsendt 
sluttdokumentasjon.  
 
Øyer kommune mener at det foreligger sammenheng mellom feilen og innholdet i vedtaket, 
hvilket taler for at vedtaket er ugyldig.  
 
 

 Andre grunner til at vedtaket blir gyldig/ugyldig 
 
Er ugyldighet til gunst eller til skade for borgeren?  
Ugyldighet ikke er til gunst for Holmen, men kommunen finner det tvilsomt at det utgjør en 
betydelig skade for ham. Kommunen mener her at det må skilles mellom å omgjøre et 
vedtak om tillatelse til tiltak og vedtak om ferdigattest. Du har oppført et tiltak i strid med 
gitt tillatelse, og kommunen ha utstedt ferdigattest uten å ta stilling til endringssøknaden. 
Gjødsellageret hadde vært tatt i bruk i fire år før du søkte om ferdigattest og i åtte år uten 
tillatelse. Du har hatt et gode i åtte år ved å benytte gjødsellageret, og det er det ikke gitt at 
det bør fortsette. Ettersom gjødsellageret har vært tatt i bruk i fire år uten ferdigattest, kan 
ikke kommunen se at en omgjøring vil ramme deg urimelig hardt.  
 
Betydningen av ferdigattest  
Et vedtak om ferdigattest er en formalitet som gir tiltakshaver en godkjenning til å ta i bruk 
et omsøkt tiltak, og ugyldighet vil ikke medføre en større økonomisk belastning.  
Følgende fremgår av plan- og bygningsloven § 21-10 første ledd; 

«Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen når det 
foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver eller 
ansvarlig søker… Sluttdokumentasjonen skal vise at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen 
og bestemmelser i eller i medhold av denne lov…» 

Som det fremgår av denne bestemmelsen skal kommunen gi ferdigattest når tiltakshaver 
innehar nødvendig sluttdokumentasjon. Dokumentasjonen skal vise at tiltaket er utført i 
samsvar med tillatelsen. Etter flere befaringer og flyfoto viser det seg at tiltaket ikke er 
utført i samsvar med godkjente tegninger og vilkår gitt i tillatelse er heller ikke utført. 
Kommunen kan ikke se at det vil være urimelig å omgjøre vedtaket ettersom tiltaket på to 
punkter ikke er utført i samsvar med gitt tillatelse, da vedtak om ferdigattest baserer seg på 
denne.   
 
Hvem kan bebreides for at feilen er oppstått?  
Forvaltningen er delvis å bebreide for at feilen har oppstått. Saken har hatt flere 
saksbehandlere, og det er uheldig at kommunen ustedte ferdigattesten uten å ta stilling til 
en endringssøknad først. Luktproblemene fra gjødsellageret har resultert i to omfattende  
sakeriii med nesten 200 journalposter, noe som antakeligvis er årsaken til at det ble oversett 
at endringssøknaden var ubehandlet.  

 
iii Pålegg etter folkehelseloven og byggesaken  
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Holmen kan bebreides for at vilkår gitt i tillatelse ikke er utført, men han kan ikke bebreides 
for at kommunen utstedte ferdigattest uten å ta stilling til endringssøknaden først.  
 
Tidsaspektet 
Jo lenger tid det går fra vedtaket ble fattet, jo mer taler for at vedtaket er gyldig. Du skriver i 
uttalelsen at det er flere år siden gjødselkummen ble tatt i bruk og at det har gått lang tid 
siden kommunen utstedte ferdigattest. Det har gått fire år siden ferdigattest ble utstedt. Det 
kan ikke tillegges vekt at gjødsellageret ble tatt i bruk allerede i 2011, da ble tatt i bruk uten 
ferdigattest. Fire år er relativt lang tid, noe som taler for gyldighet.   
 
Innrettelseshensynet 
Du anfører at du innrettet deg i god tro etter vedtaket om ferdigattest. Gjødsellageret ble 
ferdigsstilt i 2011 og ble tatt i bruk det samme året. Det tok fire år fra gjødsellageret ble tatt 
bruk til du ga en melding om at bygget er ferdigstilt, og kommunen ga ferdigattest få dager 
senere. Kommunen mener at dersom du hadde lest innholdet i vedtaket, ville du ha forstått 
at ferdigattesten ble utstedt på bakgrunn av en tillatelse som ble gitt i 2009. Ferdigattesten 
viser til en tillatelse med et vedtaksnr. som ble gitt i 2009. 
 
Kommunen stilte krav om at du måtte sende inn en endringssøknad den 06.05.13, og du ble 
orientert per brev om at planutvalget ønsket å utsette behandlingen av endringssøknaden 
frem til det forelå endelig vedtak om pålegg etter folkehelseloven. Følgende fremgår av 
beslutningen fra planutvalget; 

«Saken utsettes til det foreligger et bindende vedtak i kst-sak 11/14» 
Vedtak om pålegg etter folkehelseloven ble opphevet av Fylkesmannen i Oppland den 
01.09.15. Kommunen mener at innrettelseshensynet ikke kan tillegges like stor vekt da du er 
klar over at endringen er søknadspliktig, at kommunen utsetter behandlingen av saken og at 
du ikke har mottatt en tillatelse for endringen av ny plassering. Du vet også at det foreligger 
merknader fra 12 naboer som ikke er behandlet i en byggesak.   
 
Kommunen mener på bakgrunn av de to avsnittene ovenfor at du ikke kan ha vært i god tro 
og at du visste at vedtaket skyldtes en feil. Hensynet til innrettelse og tidsforløpet kan derfor 
ikke gjøre seg gjeldende i samme grad.iv 
  
I tillegg er dette en sak hvor det er utført flere ulovligheter, som er et moment som må 
tillegges vekt i vurderingen. Øyer kommune viser her til en avgjørelse fra 
sivilombudsmannen i sak 2014/3496 den 20.05.15;  

«En står ovenfor et tiltak som var ferdigstilt allerede på søknadstidspunktet. Tiltakshaver 
tok en risiko ved ikke å innhente de nødvendige tillatelsene på forhånd. Arbeidsinnsatsen 
ble nedlagt og de økonomiske investeringer foretatt allerede før han fikk tillatelse. 
Gjennomføringen av tiltaket er ikke utslag av en innrettelse etter den ugyldige tillatelsen. 
Tiltakshavers innrettelse og forventninger er mindre beskyttelsesverdige når det er tale om 
en ulovlighetsoppfølging».  

 
Du har oppført gjødsellageret i strid med godkjent situasjonskart og du har ikke nabovarslet 
endringen. Du har tatt i bruk gjødsellageret i fire år uten ferdigattest. Du har heller ikke 

 
iv Sivilombudsmannen, sak 2019/12 den 30.08.19 
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utført vilkår gitt i tillatelse. Du sendte inn melding om ferdigattest, som gir en bekreftelse om 
at tiltaket er uført i samsvar med tillatelsen. Vilkåret er ikke utført, og du skulle derfor ikke 
sendt inn søknad om ferdigattest. Kommunen mener at din innrettelse og forventninger er 
mindre beskyttelsesverdig.   
 
Betydningen for samfunnet 
Et vedtak som er til ugunst for en annen privat part eller påvirker allmenne interesser 
negativt, taler for at vedtaket er ugyldig.v Det må foretas en interesseavveining mellom 
naboer og tiltakshaver.vi Sammen med søknaden om endring av gitt tillatelse (plassering) ble 
det levert flere nabomerknader som ikke er vurdert av kommunen i en byggesak, og 
kommunen har heller ikke godkjent plasseringen der den er i dag etter plan- og 
bygningsloven § 29-4 og gjødselvareforskriften § 18.  
 
Generelt er det viktig at kommunen behandler søknader og gir tillatelser før det blir utstedt 
ferdigattester, og kommunen går utenfor sin materielle kompetanse dersom det ikke gis 
tillatelse først. Det er viktig at kommunen foretar en fullstendig behandling av en søknad og 
sørge for at vilkår og hensyn gitt plan- og bygningsloven er oppfylt og at naboers rettigheter 
blir i ivaretatt, før et søknadspliktig tiltak avsluttes med en ferdigattest.  
 
Kommunen behandlet søknad om endring av gitt tillatelse den 29.08.19 og ga avslag på 
søknaden. Årsaken til at kommunen ga avslag var av hensyn til 12 naboer. Kommunen ga 
avslag på søknad da den nye plasseringen medfører kvalifiserte ulemper for flere naboer jf. 
plan- og bygningsloven § 29-4. Tillatelse kunne heller ikke gis da plasseringen medfører 
luktproblemer jf. gjødselvareforskriften § 18. Kommunen viser til vurderingene som ble gitt i 
vedtak om avslag på søknad datert 29.08.19; 

«Nabomerknader i byggesaken samt andre klager viser at naboene opplever flere og betydelige 
ulemper ved tiltakets plassering. Kommunen anser det å ikke kunne lufte i huset, oppholde seg 
utendørs fra april-september og verdiforringelse av eiendommer som særlig tyngende ulemper. 
Kommunen har grunn til tro at samtlige anførsler fra naboene er reelle ulemper som i større eller 
mindre grad oppleves som tyngende. De nærmeste boligtomtene har vært bebygd i lang tid, og 
naboene har vært de samme også fra tiden før kummen ble bygget. Dette betyr at dagens naboer 
har vært kjent med lukt fra husdyrproduksjonen også før kummen ble bygd. Dette underbygger at 
luktproblematikken trolig ikke var til stede utover normal luktulempe fra husdyrproduksjon før 
kummen ble bygget. Det er ikke kjent at det var fremsatt klage på lukt fra Holmen 
husdyrproduksjon før kummen ble bygd.» 

Avslaget som ble gitt og hensyn til naboene som er berørt av dette vedtaket, taler for 
vedtaket om ferdigattest bør kjennes ugyldig. 
 
Videre er vedtaket til ugunst for flere naboer da vilkåret gitt i tillatelse om at det skal 
etableres en le-skjerm av busker og trær mot boligene i sør ikke er utført. Dette vilkåret ble 
satt for å minske ulempene til naboene. Naboene har levd med en intens lukt fra 
gjødsellageret i snart 10 år, og tilstanden ville vært noe bedre dersom trær og busker hadde 
blitt etablert for 10 år siden. Dersom vedtak om ferdigattest er gyldig, vil ikke kommunen 
kunne kreve gjennomføring av dette vilkåret.  
 

 
v Sivilombudsmannen, sak 2019/12 den 30.08.19 
vi Sivilombudsmannen, sak 2014/3496 den 20.05.15 
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Tiltakshaver har en interesse om at vedtak om ferdigattest blir stående. Han slipper da å 
oppfylle vilkåret i tillatelsen samt forholde seg til avslaget om vedtak som kommunen fattet 
den 29.08.19. Kommunen mener at tiltakshavers interesser ikke kan tillegges større vekt enn 
ulempene naboene vil bli påført dersom vedtaket blir stående.  
 
Et vedtak om ferdigattest vil være til ugunst for flere naboer, og vedtaket vil påvirke 
naboeiendommene negativt. Betydningen for samfunnet tilsier at vedtaket er ugyldig. 
 
Avslag på søknad 
Et annet moment som taler for at vedtaket er ugyldig er at kommunen tok stilling til 
endringssøknaden den 29.08.19, og ga avslag på søknad om den plasseringen der 
gjødsellageret står i dag. 
 
 
Kommunens kommentarer til øvrige anførsler i uttalelsen; 

 Du skriver i uttalelse til forhåndsvarslingen at kommunen har vurdert 
endringssøknaden og at kommunen ikke hadde negative merknader til den nye 
plasseringen i sak 69/13. Kommunen vurderte i sak 69/13 pålegg etter 
folkehelseloven, og om hva slags påvirkning lukten hadde i forhold til den nye og den 
opprinnelige plasseringen. Øyer kommune har ikke tatt stilling til endringssøknaden 
etter en konkret vurdering av plan- og bygningsloven § 29-4, gjødselvareforskriften § 
18, nabomerknader og kommunen har heller ikke fattet vedtak om tillatelse til tiltak 
jf. plan- og bygningsloven § 20-2. Kommunen ønsker å minne om at forutsetningene i 
2009 og ikke er de samme som ved behandling av endringssøknaden; det forelå 
ingen nabomerknader i 2009 og landbrukskontoret godkjente da en plassering etter 
en vurdering av gjødselvareforskriften § 18. 

 
 Du anfører at kommunen ikke kan trekke tilbake en ferdigattest som er gitt på uriktig 

grunnlag, og viser til eksempler i forarbeidene som gir kommunen adgang til å trekke 
tilbake en ferdigattest. Som regel vil tilbaketrekking av ferdigattest skje når det 
oppstår eksempler som gitt i forarbeidene, eksempelvis uriktig faktisk grunnlag eller 
ufullstendige kontrollerklæringer. Det er rent unntaksvis at forvaltningen står 
ovenfor en slik situasjon som denne; at ferdigattest er utstedt før en ubehandlet 
endringssøknad ble behandlet. Eksempler gitt i forarbeidene betyr ikke at kommunen 
er avskåret til å omgjøre vedtak om ferdigattest. 

 
 Videre skriver du at kommunen har vurdert nabomerknadene før 29.08.19, og viser 

til vedtak i kommunestyret den 27.03.14. Naboene har levert flere klager, og de 
leverte nabomerknader ifm. søknad om endring av gitt tillatelse. Kommunen har 
vurdert klagene og nabomerknadene iht. et vedtak om pålegg etter folkehelseloven, 
men kommunen har ikke vurdert nabomerknadene iht. plan- og bygningsloven.  

 
 På side 4 skriver du at fylkesmannen opphevet vedtaket fordi kommunen ikke hadde 

adgang til å til knytte slike vilkår i tillatelsen. Kommunen knyttet ikke vilkår til en 
tillatelse i vedtak 27.03.14, men ga et pålegg etter folkehelseloven. Dette må ikke 
blandes med en byggetillatelse med vilkår. Det er ikke på det rene at du har krav på å 
få godkjent byggesøknaden slik du anfører, og kommunen viser her til avslag gitt den 
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29.08.19 som viser at plasseringen ikke kan godkjennes etter en vurdering av plan- 
og bygningsloven § 29-4 og gjødselvareforskriften § 18.  
 

 Kommunen har aldri ment å unngå å gi tillatelse ved å gå direkte til vedtak om 
ferdigattest, slik du anfører. Vi har ikke materiell kompetanse til å unngå å gi 
tillatelser.  

 
 
 
Konklusjon  
For det første har kommunen ikke en materiell kompetanse til å gi ferdigattest uten at det 
foreligger en tillatelse etter en endringssøknad, og denne manglende kompetansen utgjør et 
tungtveiende argument for en omgjøring. Vilkår gitt i tillatelse er heller ikke utført. Det 
foreligger en klar sammenheng mellom feilen og innholdet i vedtaket, som taler for at 
vedtaket er ugyldig. 
 
Tidsaspektet er et moment som taler for at vedtaket er gyldig da det har gått nesten fire år 
fra vedtaket ble fattet frem til vedtaket blir omgjort. Ferdigattest ble utstedt 19.10.15, og du 
ble orientert om feilen for første gang den 20.06.19. Innrettelseshensynet gjør seg ikke like 
gjeldende ettersom kommunen mener at du ikke har vært i god tro og at du visste at 
vedtaket skyldtes en feil. 
 
Begge parter er å bebreide for at kommunen må trekke ferdigattesten. Du har ikke utført 
nødvendig vilkår i tillatelsen, og kommunen skulle ikke utstedt ferdigattest før vi tok stilling 
til endringssøknaden.  
  
Betydningen av et vedtak om ferdigattest iht. drøftelsen ovenfor, og at du ikke vil bli påført 
betydelig skade eller et økonomisk tap, taler for at vedtaket bør kjennes ugyldig. Et vedtak 
om ferdigattest vil være til ugunst for flere naboer, og vedtaket vil påvirke 
naboeiendommene negativt. Betydningen for samfunnet tilsier derfor at vedtaket er ugyldig.  
 
Videre har kommunen gitt avslag på søknad om endring av gitt tillatelse, og gjødsellageret er 
allerede oppført i tråd med denne søknaden, noe som taler for vedtaket er ugyldig.   
 
Når tiltakshaver søker om ferdigattest gir han kommunen en bekreftelse om at tiltaket er 
utført iht. gitt tillatelse og i medhold av plan- og bygningsloven med forskrifter. Når 
kommunen ikke har gitt tillatelse til søknad om endring av gitt plasseringen, og ferdigattest 
blir utstedt på bakgrunn av den første tillatelsen, vil ferdigattesten tilsi at plasseringen er iht. 
til den første tillatelsen. Det vil derfor være helt urimelig å la vedtaket om ferdigattest bli 
stående. Kommunen legger stor vekt på dette forholdet, som taler for at vedtaket er ugyldig.  
 
Etter en helhetsvurdering har kommunen kommet frem til at vedtak om ferdigattest må 
anses som ugyldig, og at vedtaket må omgjøres.  
 
VEDTAK 
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Øyer kommune omgjør vedtak om ferdigattest DS-PU 805/15 datert 19.10.15 da vedtaket i 
helhet må anses som ugyldig, jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c.  
 
 
 
Dette er et enkeltvedtak og det kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 
uker fra vedtaket er mottatt og klagen må fremsettes skriftlig, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 
32. 
 
 
 
 
Øyer, den 16.10.19 
 
 
 
Ådne Bakke  Synne Graue Emmerhoff 
Rådmann  Rådgiver byggesak 
 
  
  

  

Kopi: 
Eiliv Kummen, Fonstadvegen 9, 2635 TRETTEN 
Jorun og Erling Fossum, Fonstadvegen 3, 2635 TRETTEN 
Anne Grete og Ivar Bergum, Sør-Trettenvegen 154, 2635 TRETTEN 
Martin og Laila Fonstad, Sør-Trettenvegen 156, 2635 TRETTEN 
Arne Finn og Ena Brekke, Fonstadvegen 15, 2635 TRETTEN 
Knut Thomas og Mai-Britt Granerud, Fonstadvegen 17, 2635 TRETTEN 
Synnøve Anne Solbakken Fonstad, Fonstadvegen 2, 2635 TRETTEN 
Advokat Christian Wefling AS, Tomtegata 4A, 2615 LILLEHAMMER


