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KLAGE GEBYR - GBNR 155/299/5/0 - LUNNSTADLIA 8  
 
 
Vedlegg: 

- Klage 05.04.2022 
- Vedtak – avslag dispensasjon  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsplan  
 
Sammendrag: 
Øyer kommune mottok en søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Hafjell Arena, Lunnstaden 
den 15.12.2021. Plan- og miljøutvalget behandlet dispensasjonssøknaden den 22.03.2022 og gav 
søker avslag på søknaden. 

Øyer kommune mottok klage på gebyret den 05.04.2022. Klage på gebyr er mottatt rettidig og 
klager har rettslig klageinteresse. Deler av klagen omhandler et fremtidig gebyr hvor vedtak ikke har 
blitt fattet, ei heller omsøkt per dags dato. For at kommunen skal kunne foreta en 
realitetsbehandling av klagen er det et vilkår at det klages på et «enkeltvedtak», jf. 
forvaltningsloven §§ 28 og 2 første ledd bokstav b. Da det ikke foreligger noe enkeltvedtak avvises 
denne delen av klagen, jf. fvl. § 34 første ledd, da vilkåret i fvl. § 28 første ledd ikke er oppfylt. 
Underinstansen avviser denne delen av klagen, jf. fvl. § 33 annet ledd.  

Saksutredning: 
Øyer kommune mottok en søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Hafjell Arena, Lunnstaden 
den 15.12.2021. Plan- og miljøutvalget behandlet dispensasjonssøknaden den 22.03.2022 og gav 
søker avslag på søknaden. Det ble på vanlig måte utsendt gebyr for behandling av søknaden om 
dispensasjon. Siden det var en enklere søknad om dispensasjon, som heller ikke måtte på høring, 
ble det fakturert for laveste gebyrsats for behandling av dispensasjonen. 

Øyer kommune mottok klage på gebyret den 05.04.2022. Klage på gebyr er mottatt rettidig og 
klager har rettslig klageinteresse. Deler av klagen omhandler et fremtidig gebyr hvor vedtak ikke har 
blitt fattet, ei heller omsøkt per dags dato. Denne delen av klagen er avvist av underinstansen.  

Klager anfører at saken ikke burde vært sendt videre til behandling hos Plan- og miljøutvalget da det 
var uklart hvorvidt flere dispensasjoner var nødvendig. Klager mener det blir feil om han faktureres 
dobbelt opp fordi kommunen har vært for raske med å videresende saken.  

Vurdering: 
Følgende fremgår av kommunens gebyrregulativ:  

«Dersom gebyret blir urimelig ift. det arbeid plan- og bygningsmyndighetene har, kan 
kommunedirektøren fastsette et passende gebyr. Klager på fastsetting av gebyr blir behandlet av 
formannskapet som klageinstans» 



Slik kommunedirektøren ser det, klages det på to forhold, gebyret som er gitt, og framtidig gebyr. 
Når det gjelder framtidig gebyr så er det slik at for at kommunen skal kunne foreta en 
realitetsbehandling av klagen er det et vilkår at det klages på et «enkeltvedtak», jf. 
forvaltningsloven §§ 28 og 2 første ledd bokstav b. Da det ikke foreligger noe enkeltvedtak tilrår 
kommunedirektøren at denne delen av klagen avvises, jf. fvl. § 34 første ledd, da vilkåret i fvl. § 28 
første ledd ikke er oppfylt. Dersom det ev. kommer inn søknad om dispensasjon fra flere forhold i 
reguleringsplanen, må ev. gebyr vurderes da. Men det er slik at det gebyret som nå er fakturert, 
gjelder enkle søknader om dispensasjon, og om det legges til flere forhold, vil det ikke nødvendigvis 
være en enkel søknad lenger, og da blir det høy gebyrsats for behandling av dispensasjoner. 

Det anføres i klagen at søknaden om dispensasjon ikke burde blitt sendt til behandling i Plan- og 
miljøutvalget (PMU), da det var sendt inn utfyllende dokumentasjon. Denne dokumentasjonen er 
sendt inn samme dag som skrivefristen for saker til PMU i mars. Det er ikke bedt om at søknaden 
om dispensasjon trekkes. Så er det også slik at kommunen må behandle søknader om dispensasjon 
innen 12 uker, ellers avtar gebyret og etter hvert bortfaller. 

Spørsmålet er om gebyret blir urimelig i forhold til det arbeid kommunen har hatt med behandling 
av dispensasjonssøknaden. Søknad om dispensasjon er behandlet på lik linje med tilsvarende 
søknader, det er ikke holdepunkter for at behandlingen av søknaden har vært mindre arbeids- og 
tidkrevende enn tilsvarende saker. Det ble søkt om dispensasjon fra bestemmelsen om tillatt 
utnyttelsesgrad etter gjeldende reguleringsplan. Saken er utredet og gjennomgått i tråd med 
kommunens praksis. Søknaden ble ikke trukket og ble derfor behandlet av kommunen. Dersom 
klager på et senere tidspunkt søker om dispensasjon fra reguleringsplanen på andre punkter vil 
dette behandles som en ny søknad. Det er også lagt den lave satsen på 11 100 kr til grunn, som 
gjelder enkle søknader om dispensasjon. Det vil også være slik at om det søkes om dispensasjon for 
mange forhold, vil det ikke lenger være en enkel søknad om dispensasjon, og annen sats for 
behandling av søknad om dispensasjon kunne kommet til anvendelse.. Kommunedirektøren kan 
ikke se at det fastsatte gebyret fremstår som urimelig. Det foreligger ingen nye opplysninger i 
klagen som endrer denne delen av vedtaket.  

Konklusjon: 
Når det gjelder gitt gebyr for behandling av søknad om dispensasjon, er dette gitt etter punktet om 
enkle søknader om dispensasjon. Arbeidsomfanget er omtrent som i andre tilsvarende saker. Og 
kommunedirektøren tilrår at klagen avslås da vilkåret for fastsettelse av annet gebyr ikke ansees 
oppfylt. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet og klagen avslås.  
 
 
Åsmund Sandvik Yngvild J. Bildøy Lillås 
Kommunedirektør 


