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Hei.
 
I den grad kommunen fastholder at det for aktuell eiendom ikke er 6-meters byggegrense, og at det følger av planvedtaket
for Lisætra 2 (planID 153 B), så påklages planvedtaket på dette punkt. Rognlien ble orientert om dette i kommunens e-post
av 18.6.2020 og klagen av 1.7.2020 er således rettidig.
 
Ad selve byggesaken er det selvsagt ingen grunn til å klage dersom våre merknader blir hensyntatt og kommunen gir
tillatelse med byggegrense satt til 6 meter. Dersom kommunen skulle gi tillatelse til å bygge nærmere enn dette, altså
som omsøkt av tiltakshaver, vil det bli sendt inn klage der merknadene vil danne grunnlaget. Denne vil i så fall sendes av
Ryden og Rognlid og vi forutsetter at disse orienteres om et vedtak i byggesaken på vanlig måte.
 
 
Vennlig hilsen
 

Jarran Dolve
Advokat MNA

 
Tlf. +47 22 99 98 35
help.no

 

 
 
Følg saken din på Min side
 
Denne meldingen er kun ment for den eller de person(er) som er navngitt ovenfor. Meldingen kan inneholde konfidensiell eller taushetsbelagt
informasjon. Dersom du ved en feil har mottatt denne meldingen, vennligst gi beskjed til avsender og tilintetgjør meldingen og eventuelle
utskrifter av denne umiddelbart. Vær også oppmerksom på at bruk av e-post har flere svakheter som gjør at opplysninger kan komme på avveie.
Send derfor ikke sensitive opplysninger på e-post. Takk.

 

Fra: Gunn‐Anita Eide <gunn‐anita.eide@oyer.kommune.no> 
Sendt: onsdag 8. juli 2020 13.26
Til: 'dag.eivin.rognlien@sb1ostlandet.no' <dag.eivin.rognlien@sb1ostlandet.no>
Kopi: Jarran Dolve <dj@help.no>
Emne: Ber om tilbakemelding ‐ klage på planvedtak?
 
Hei
 
Øyer kommune viser til deres henvendelse den 01.07.20. Kommunen ber om en tilbakemelding om deres
henvendelse anses som en klage på planvedtak for Lisetra 2 (planid 153 B), endring vedtatt 28.3.19.
 
Kommunen har mottatt merknader i byggesaken. Disse merknadene vil bli behandlet i byggesaken.  Dersom
kommunen fatter vedtak om tillatelse til tiltak, kan det klages på dette vedtaket.
 
Med vennlig hilsen
Gunn‐Anita Eide
Avdelingsingeniør, byggesak

___________________________________ 
Tlf: 61 26 81 00 
E‐post: Gunn‐Anita.eide@oyer.kommune.no
 



Det gjøres oppmerksom på at besvarelser ved bruk av e‐post kan 
bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner.

 
 
 
 
 
 


