
Fra: Anita Lerfald Vedum 
Sendt: 26. november 2018 10:17 
Til: 'Ingeborg Sæveraas' 
Emne: Opplysninger om klagebehandling 
 
Hei. 
Begge dispensasjonsvedtakene for gbnr 15/50 og 15/51 er påklaget av naboer. 
 
Dispensasjonsvedtakene vil bli forelagt planutvalget i Øyer i møte 4. desember. Planutvalget har mulighet til å omgjøre sitt vedtak etter klage, så det er 
viktig at dette utvalget får uttalt seg til sakene. Videre har vi en kommunal klagenemd som så gjennomgår saken. Dette vil skje påfølgende måned, januar. 
Inntil kommunens politiske utvalg/nemder har gjennomgått klagebehandlingen av dispensasjonsvedtakene ønsker ikke byggesak å fatte vedtak i 
byggesakene. Begge byggesakene er avhengige av gyldig dispensasjon for å kunne behandles.  
 
Dersom kommunal klagenemd opprettholder planutvalgets vedtak, vil klagen sendes fylkesmannen for endelig avgjørelse. Dersom det gis byggetillatelse 
mens klagen er til behandling hos fylkesmannen, kan også dette vedtaket påklages av de med klagerett. Kommunen må da ta stilling til om evt. klager skal 
gis oppsettende virkning på byggesaksvedtaket. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anita L. Vedum 
Arealplanlegger  

 
Øyer kommune 
Kongsvegen 325 – Tingberg, 2636 Øyer 
Tlf: +47 61 10 10 59 
 
e-post: anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no 

 
  
 

Fra: Ingeborg Sæveraas [mailto:is@adlo.no]  
Sendt: 23. november 2018 19:00 

mailto:anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no
mailto:is@adlo.no


Til: Anita Lerfald Vedum 

Emne: SV: Jaer 

 
Hei – vet du noe nærmere om når et vedtak kan forventes? Og er nå alt på plass for at vedtak kan fattes? 
  
  
Med vennlig hilsen 
Advokatfirma Lønnum DA 
  
Ingeborg Sæveraas 
Partner/advokat 
Tlf. 92265839 
  
  
  

Fra: Anita Lerfald Vedum [mailto:anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no]  
Sendt: 5. november 2018 09:41 
Til: 'por@nordplan.no' 
Kopi: Ingeborg Sæveraas 
Emne: VS: Jaer 
Viktighet: Høy 
  
  
Ser at Sødal er på HV-øvelse. Det er koblet på advokat fra utbyggers side. Vi kan ikke se at dere som ansvarlig søker har kommentert klagen innen fristen. 
Dersom dere ønsker å kommentere klagen, så må dette gjøres umiddelbart. Kopi er sendt til advokaten som etterspør kommunens fremdrift i saken. 
  
I tillegg ser vi at det ikke er utført overskjøting: Areal 15/71 er ikke overskjøtet og sammenføyd med 15/50 slik vedtak om fradeling (12.4.2018) krever. Det 
kreves slik sammenføyning før det kan behandles byggesak på 15/50. 
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Anita L. Vedum 
Arealplanlegger  

mailto:anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no


  
Øyer kommune 
Kongsvegen 325 – Tingberg, 2636 Øyer 
Tlf: +47 61268163 
  
e-post: anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no 
  
  

Fra: Anita Lerfald Vedum  
Sendt: 5. november 2018 09:31 
Til: 'Øyvind Sødal' 
Kopi: 'is@adlo.no' 
Emne: Jaer 
  
Hei. 
Vi viser til vårt brev av 12.10.18. Oversendt pr epost samme dag.  
Fristen for å kommentere klagene er utgått (26.10.18). Har ikke ansvarlig søker ikke tenkt å argumentere for sitt syn på klagen. Kommunen må vurdere om 
klagen skal få oppsettende virkning slik at byggetillatelse ikke kan gis før klage er avgjort. Dersom ansvarlig søker ikke kommenterer klagen, så gjør 
kommunen sine vurderinger kun med utgangspunkt i klagen. 
  
Med vennlig hilsen 
  
Anita L. Vedum 
Arealplanlegger  
  
Øyer kommune 
Kongsvegen 325 – Tingberg, 2636 Øyer 
Tlf: +47 61268163 
  
e-post: anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no 
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