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I sak som gjelder spørsmål om gyldigheten av en reguleringsplan og krav om midlertidig 
avgjørelse avsa Sogn og Fjordane tingrett 4. april 2019 dom med slik domsslutning: 
 

1. Staten vert frifunne 
2. I sakskostnader betalar Rolf Hauge, Dagny Hauge og Rune Hauge –in solidum – 145 600 – 

eithundreogførtifemtusensekshundre 0/100- kroner til Staten ved regjeringsadvokaten og 
282 042 – tohundreogåttitotusenogførtito 0/100- kroner til Luster kommune innan 2 –to- 
veker etter forkynning av dommen.  

 
Slutning i orskurd: 

 
1. Kravet om mellombels åtgjerd vert ikkje tatt til følgje.  

 

Rolf Hauge, Dagny Hauge og Rune Hauge har i rett tid anket dommen til lagmannsretten. 
Det er angitt at anken gjelder hele dommen og retter seg mot bevisvurderingen, 
rettsanvendelsen og saksbehandlingen.  
 
De ankende parter har lagt ned slik påstand: 
 
Hovudanken 

I. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sine vedtak av 09.08.17 og 11.12.17 vedkomande 
godkjenning av reguleringsplanen for Sandal i Luster kommune, vert kjent ugyldig. 

II. Luster kommune har ikkje rett til å legge reguleringsplan for Sandal, vedteken av 
kommunestyret 27.04.17 og stadfesta av fylkesmannen 09.08.17, til grunn for utøving av 
sitt mynde etter plan- og bygningslova. 

III. Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Luster kommunen vert dømd til å 
erstatte Rolf Hauge m/fl. Sine sakskostnader med tillegg av eventuell forseinkingsrente frå 
forfall til betaling skjer. 

 
Førebels avgjerd. 

I. Luster kommune har ikkje rett til å gje løyve etter plan- og bygningslova for 
gjennomføring av reguleringsplan for Sandal i Luster kommune, vedteken av 
kommunestyret 27.04.17 og stadfesta av fylkesmannen i Sogn og Fjordane 09.08.17 inntil 
saka med påstand om at reguleringsplanen er ugyldig, er rettskraftig avgjord. 

II. Luster kommune vert dømd til å dekke Rolf Hauge m/fl. sine sakskostnader med tillegg av 
eventuell forseinkingsrente frå forfall til betaling skjer. 

 
Regjeringsadvokaten har inngitt anketilsvar og har lagt ned slik påstand: 
 
Prinsipalt. 
Anken vert nekta fremja. 
 
Subsidiært. 
Anken vert forkasta. 
 
I begge tilfelle: 
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Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet vert tilkjent sakskostnader for 

lagmannsretten. 
 
Luster kommune ved ordføreren har inngitt anketilsvar og har nedlagt slik påstand: 
 

1. Prinsipalt; Anken nektes fremmet. 
2. Subsidiært; Anken tas ikke til følge. 
3. I alle tilfeller; Luster kommune tilkjennes sakens omkostninger. 

 
Ved lagmannsrettens brev av 20. mai 2019 ble de ankende parter varslet om at 
lagmannsretten vurderer å nekte anken fremmet i medhold av tvisteloven § 29-13 annet 
ledd. Det blir videre uttalt følgende: «Lagmannsretten legger for øvrig til grunn at 
ankesaken gjelder sak om formuesverdi. Kravet til ankesum er ikke nevnt i anken. 
Ankemotpart gjør gjeldende at kravet til ankegjenstandens verdi ikke er oppfylt. Ankende 
parter må redegjøre for sitt syn på dette.» Ankende part har innen frist som var satt til 31. 
mai 2019 fremkommet med bemerkninger til de spørsmål lagmannsretten har tatt opp. Det 
har deretter vært en forholdsvis omfattende prosesskriftsutveksling mellom ankende parter 
og kommunen.  
 
Ankende parter har i hovedsak anført følgende: 
 
I prosesskrift av 31. mai 2019 anføres følgende hva angår ankegjenstandens verdi:  
 
Selve arealvervet kommer neppe opp i en sum av kr. 125.000. I et eventuelt skjønn vil det 
bli fremmet krav om erstatning utover arealverdien når reguleringsplan vil begrense en 
fremtidig utnyttelse av eiendommen. I prosesskrift av 26.november 2018 ble saken utvidet 
til også å omfatte erstatningskrav, jf. side 5-36 i utdraget. Retten avviste at saken kunne 
utvides, og besluttet i skriv av 19. desember 2018 at erstatningskravet måtte fremmes i eget 
søksmål. I skriv av 25. januar 2019 meddelte ankende parter at det ikke vil bli fremmet nytt 
søksmål om erstatningskravet før tingrettens dom er avsagt. Erstatningskravet utgjorde ca 
kroner 4,7 mill. Ankegjenstandens verdi er etter dette oppfylt. 
 
Dersom retten mener at ankegjenstandens verdi ikke er oppfylt, vises til at det ved 
spørsmål om samtykke til fremme av anken skal tas hensyn til sakens karakter, parten sitt 
behov for overprøving og om det er svake punkt ved den avgjørelsen som er anket eller 
ved behandling av saka. Når det gjelder disse punktene, vises til det som er sies i relasjon 
til tvisteloven § 29-13 andre ledd. For det tilfellet at kravet til ankesum ikke anses oppfylt, 
anføres at det klart er grunnlag for å gi samtykke til fremme av anken.  
Etter nevnte bestemmelse kan lagmannsretten nekte en anke fremmet når det er klart at 
anken ikke vil føre frem. Dette vilkåret skal tolkes strengt; det kreves høy grad av sikkerhet 
for at resultatet ville blitt stående etter en eventuell full ankeprøving. I saker hvor 
bevismaterialet er slik at lagmannsretten ikke forsvarlig kan vurdere utsiktene for at anken 
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ikke vil kunne føre frem, vil anken ikke kunne nektes etter § 29-13 annet ledd. Når det 
gjelder sakens realitet, vises til at det er sannsynliggjort at det foreligger både realitetsfeil 
og saksbehandlingsfeil ved kommunens avgjørelse, og som deretter ble sanksjonert av 
fylkesmannen. Statens og kommunens anførsel om at Sandal er egnet som boligområdet og 
at dette er nedfelt i kommuneplanen er en feilvurdering. Sandal har aldri blitt tatt med som 
fremtidig utbyggingsområde i arealdelen i kommuneplanen. Verken kommunen, 
fylkesmannen eller tingretten har hatt klart for seg skille mellom det som i arealplanen er 
bestemt som videreføring av eksisterende bebyggelse og det som er vedtatt som areal til 
nye boligformål for fremtiden. Saken har også en økonomisk side for de ankende parter. 
De har planer for utnyttelse av sin egen eiendom, noe reguleringsplanen for Sandal kan 
sette begrensninger for. Det anføres at det ikke er grunnlag for å nekte anken fremmet i 
medhold av tvisteloven § 29-13 annet ledd     

 
Ankemotparten, Staten ved Regjeringsadvokaten, har i prosesskrift av 12. juni 2019 
anført at ankegjenstandens verdi må vurderes i forhold til verdien av å miste 
grunneiendomsretten til det areal hvor veien ligger (og har lagt i minst 50 år), og i tillegg å 
miste eiendomsretten til et smalt belte til utvidelse på begge sider av veien. Verdien må 
fastsettes etter vanlige ekspropriasjonsrettslige prinsipper, hvor det er spørsmål 
verdireduksjonen på resteiendommen. De ankende parter erkjenner at denne verdien er 
lavere enn kr 125 000.  
 
Videre anføres at anken bør nektes fremmet da det er klart at anken ikke vil føre frem, jf 
tvistelovens § 29-13 annet ledd. Det er vist til at tingretten har vurdert de innsigelser de 
ankende parter har mot reguleringsplanen på en fyllestgjørende måte. I anken er det ikke 
fremkommet noe avgjørende argument mot tingrettens dom, og påstand om feil og mangler 
ved dommen virker i liten grad å være underbygget.  
 
Ankemotparten, Luster kommune ved ordføreren har prinsipalt påstått anken nektet 
fremmet fordi ankegjenstandens verdi ikke overstiger den nedre beløpsgrensen i 
tvisteloven § 29-13 første ledd. Det er vist til at saken gjelder gyldigheten av 
reguleringsplan og krav om midlertidig forføyning for å hindre at kommunen fatter vedtak 
i medhold av planen. Ankegjenstandens verdi skal avgjøres ut fra hvilken verdi den har for 
ankende part på anketidspunket, jf. tvisteloven § 17-2. Ankende part har ikke på noe 
tidspunkt i saken, hverken i stevningen for tingretten, under hovedforhandling i tingretten 
eller i anken for lagmannsretten gjort gjeldende noe som tilsier at ankegjenstanden har 
noen økonomisk verdi i nærheten av kroner 125.000 for ankende part. Ankende part har 
dermed ikke sannsynliggjort at kravet om ankesum i § 29-13 første ledd første setning er 
oppfylt.  
 
Det bør heller ikke gis samtykke til fremme av anken. Saken gjelder et konkret spørsmål 
om gyldighetene av en enkel reguleringsplan og har ingen prinsipiell betydning utover 
dette. Saken har heller ingen økonomisk betydning for hverken ankende part eller 
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kommunen utover den konkrete tvisten. Det er heller ingen grunn til å hevde at det 
foreligger realitetsfeil eller saksbehandlingsfeil ved tingrettens avgjørelse. 
 
Det anføres videre at anken må nektes fremmet etter § 29-13 andre ledd. Faktum i saken er 
ikke omtvistet. Saken har liten eller ingen praktisk eller økonomisk betydning for ankende 
part. Reguleringsplanen gjelder ikke bebyggelse inne på ankende parts eiendom og 
påvirker ikke utnytting av denne. Reguleringsplanen innebærer således ingen praktiske 
eller økonomiske ulemper for ankende part, og ankende part har heller ikke gjort gjeldende 
argumenter, eller fremlagt bevis i saken som tilsier dette. Det vises også i denne 
forbindelse til tingrettens uttalelse på dommen side 16 3. siste avsnitt, hvor det fremgår at 
retten finner det lite sannsynlig at en anke vil føre frem.  
 
Anken inneholder heller ingen nye bevis eller andre øvrige momenter som ikke allerede er 
gjort gjeldende under tingrettens behandling av saken. Anken fremstår i det alt vesentlige 
som en gjentagelse av ankende parts stevning for tingretten. De forhold som ikke var tema 
under hovedforhandling i tingretten, og som i anken påberopes som feil ved avgjørelsen, er 
forhold som ligger utenfor de påstandsgrunnlag retten kunne byge sin avgjørelse på, jf. 
tvisteloven § 11-2 første ledd. Dette utgjør derfor ingen feil ved rettens avgjørelse, og 
forholdene kan uansett ikke lede til et annet resultat enn det tingretten falt ned på. Det 
fremkommer ingen ting i anken som kan medføre en annen bevisvurdering enn den 
tingretten her har kommet frem til eller som gir grunnlag for å hevde at det foreligger feil 
ved tingrettens rettsanvendelse. Tingretten har foretatt en grundig, forsvarlig og riktig 
vurdering av de anførsler og bevis som er fremsatt i saken, og disse er gjengitt på en slik 
måte i tingrettens dom at lagmannsretten har et fullt ut forsvarlig grunnlag for å foreta en 
rettssikker og selvstendig bevisvurdering under ankeprøvingen. 
 
Lagmannsretten bemerker: 
 
Med hjemmel i tvisteloven § 29-13 annet ledd kan en anke over dom nektes fremmet når 
lagmannsretten finner det «klart at anken ikke vil føre frem». I lovforarbeidene er 
fremholdt at dette vilkåret skal tolkes strengt, og at det kreves høy grad av sikkerhet for at 
resultatet ville blitt stående etter en eventuell full ankeprøving, jf. Ot. prp. nr. 51 (2004-
2005), side 475. Lagmannsretten viser ellers når det gjelder det rettslige utgangspunkt til 
avgjørelsen i Rt-2015-506, der det uttales:       
 

«Ved vurderingen av om det finnes forsvarlig grunnlag for å nekte en anke fremmet 
etter tvisteloven § 29-13 andre ledd, må det blant annet legges vekt på hvilken 
betydning saken har for den ankende part, om saken gjelder rettsspørsmål av 
prinsipiell interesse, om faktum er omtvistet, og -i så fall- hvilke muligheter 
lagmannsretten har til uten ytterligere forhandlinger å foreta en rettssikker, 
selvstendig bevisbedømmelse.»   



 - 6 - 19-074010ASD-GULA/AVD2 

Det kreves ikke at lagmannsretten er enig i tingrettens begrunnelse. Det er tilstrekkelig at 
lagmannsretten finner det klart at resultatet opprettholdes, jf. Schei m.fl., Tvisteloven – 
Kommentarutgave (2013), side 1040 

 
Saken gjelder spørsmål om reguleringsplan for Sandal på Hafslo i Luster kommune er 
gyldig, og krav om midlertidig avgjørelse om at Luster kommune ikke kan treffe nye 
vedtak med grunnlag i reguleringsplanen før vedtakene er rettskraftig avgjort. Søksmålet 
ble anlagt mot Staten, v/Kommunal - og moderniseringsdepartementet hva gjelder 
spørsmålet om planens gyldighet, og mot Luster kommune hva gjelder krav om midlertidig 
avgjørelse. I henhold til tingrettens dom, slutningens punkt 2 og 3 ble staten frifunnet og 
tilkjent sakskostnader, og slutningen i kjennelsen går ut på at krav om midlertidig 
avgjørelse ikke ble tatt følge.  
 
Når det gjelder sakens bakgrunn, vises til tingrettens saksfremstilling i dommen på side 2-
4, som oppfattes å være uomtvistet mellom partene. Det tilføyes at eiendommen som 
omfattes av reguleringsplanen, gnr. 148, bnr 4, er på ca 2,4 da. De ankende parter eier 
naboeiendommen, gnr 148, bnr 5. Det går en vei mellom eiendommene, som 
ankemotpartene ikke bestrides eies av ankende parter. I ankende parters prosesskrift av 5. 
juli 2019 fremkommer at dette er en privat vei som i sin tid ble bygget av eier av gnr 148, 
bnr 5, etter avtale med eier av bnr 6, i forbindelse med at eier av bnr 5 skulle oppføre 
bolighus på sin eiendom. Det fremkommer videre at eier av bnr 5 ikke benytter denne 
veien da han har tilkomst til sin eiendom på motsatt side av eiendommen.  
 
Lagmannsretten er kommet til at anken skal nektes fremmet da det er klart at anken ikke 
vil føre frem, jf tvisteloven § 29-13 andre ledd.  
 
Som det fremgår ovenfor er faktum i saken ikke omtvistet. Saken for tingretten ble 
gjennomført på tre rettsdager, og med omfattende umiddelbar bevisførsel og befaring på 
den aktuelle eiendommen.  Saken fremstår som oversiktlig. Det er ikke bestridt at 
tingrettens rettslige utgangspunkt, gjengitt i tingrettens dom på side 10, er korrekt. 
Lagmannsretten ser det videre slik at tingretten har foretatt en korrekt vurdering av 
spørsmålet om reguleringsplanen har hjemmel i kommuneplanen arealdel, når den kom til 
at fylkesmannens vurdering var riktig. Om dette spørsmålet vises det videre til 
Regjeringsadvokatens prosesskrift av 12. juni 2019, som etter lagmannsrettens vurdering 
gir en korrekt oppsummering av systemet i plan -og bygningsloven.  
 
Lagmannsretten ser det videre slik at tingrettens vurdering av at reguleringsplanen ikke 
utløste krav om konsekvensutredning er riktig, og det vises til tingrettens vurdering med 
henvisning til fylkesmannens vedtak. Når det gjelder utredningen fra advokat Philstrøm er 
partene enige i at denne inneholder faktiske feil. Lagmannsretten er imidlertid ikke enig 
med ankende parter i at feilene må føre til opphevelse av kommunens vedtak. 
Lagmannsretten slutter seg til tingrettens vurdering om at feilen er uten betydning og det 
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vises til tingrettens begrunnelse. Lagmannsretten finner at anførslene i anken i relasjon til 
plan- og bygningsloven § 12-12 ikke kan føre frem, idet en eventuell feil ikke kan hatt 
noen virkning for vedtakets innhold. Lagmannsretten kan heller ikke se at øvrige anførsler 
i anken tilsier at resultatet ved en eventuell full ankeforhandling vil bli et annet enn det 
tingretten har kommet til. I den forbindelse tilføyes at anførselen om brudd på habilitets- 
og objektivitetskrav hos rådmann og plansjef, som oppfattes som et nytt påstandsgrunnlag i 
forhold til spørsmålet om ugyldighet, ikke kan føre frem. Lagmannsrettens slutter seg til 
regjeringsadvokatens vurdering i anketilsvaret av 8. mai 2019, side 3. Lagmannsretten ser 
det for øvrig slik at det ikke hefter feil ved tingrettens saksbehandling. Det tilføyes at 
ankende parter ikke har tilbudt nye bevis eller andre øvrige momenter, utover nytt 
påstandsgrunnlag knyttet til spørsmålet om ugyldighet, som ikke allerede ble gjort 
gjeldende for tingretten. Lagmannsretten ser det således slik, som nevnt, at ny behandling 
av etter full ankeprøving ikke vil føre til et annet resultat enn det tingretten er kommet til. 
Lagmannsretten finner det forøvrig klart at det ikke er grunnlag for midlertidig avgjørelse.    
 
Anken blir etter dette å nekte fremmet i medhold av tvisteloven § 29-13 andre ledd.  
 
Når det gjelder spørsmålet om ankegjenstandens verdi vises til at det følger av tvisteloven 
§ 29-13 første ledd at anke over dom i en sak om formuesverdier ikke kan fremmes uten 
lagmannsrettens samtykke hvis ankegjenstandens verdi er mindre enn kroner 125.000. Ved 
vurderingen av om samtykke skal gis, skal det blant annet tas hensyn til sakens karakter, de 
behov partene har for overprøving, og om det synes å være svakheter ved den avgjørelse 
som er anket, eller ved behandlingen av saken. Oppregningen er ikke uttømmende. Det 
skal foretas en forholdsvis brei vurdering. 
 
Lagmannsretten legger til grunn at verdien av selve vegarealet ikke overstiger kr 125 000. 
Det vises for så vidt til ankende parter prosesskrift av 31. mai 2019, side 6. Det er mulig at 
verdikravet bør vurderes i forhold til ekspropriasjonsrettslige regler. Hensett til at 
reguleringsplanen ikke gjelder bebyggelse inne på de ankende parts eiendom, og heller 
ikke synes å påvirke utnyttelsen av denne, eller ellers har noen praktiske eller økonomiske 
ulemper for ankende parter, fremstår det uansett som tvilsomt at verdikravet er oppfylt. 
Lagmannsretten finner likevel ikke grunn til å gå nærmere inn på dette da anken nekets 
fremmet etter tvisteloven § 29-13 annet ledd.      
 
Etter det resultat lagmannsretten er kommet til, har ankemotpartene vunnet saken og har 
krav på erstatning for sine sakskostnader, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd, jf. annet edd. 
Det er ikke grunn til å gjøre unntak fra hovedregelen. Advokat Engedal har fremlagt 
sakskostnadsoppgave og har på vegne av kommunen krevd sakskostnader med kr 64 859, 
38, som i sin helhet er salær. Salærkavet synes høyt, hensett til at saken avgjøres under 
saksbehandlingen og etter skriftlig behandling. På den annen side har saken vært 
arbeidskrevende, og det har vært en forholdsvis omfattende prosesskriftsutveksling etter 
anke og anketilsvar. Lagmannsretten legger til grunn at salærkravet gjenspeiler nødvendig 
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arbeid med saken, og legger kravet til grunn for avgjørelsen. Advokat Baldersheim har på 
vegne av staten krevd sakskostnader med kr 17 400. Det følger av tvisteloven § 20-5 fjerde 
ledd at salærutgifter ikke erstattes med mer enn kr 15 000 i saker uten muntlig forhandling, 
og der det som her, ikke er inngitt sakskostnadsoppgave. Salærkravet settes etter dette til kr 
15 000.   
 
Beslutningen er enstemmig. 
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SLUTNING: 

 
1. Anken nektes fremmet.  
2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Rune Hauge, Rolf Hauge og Dagny 

Hauge i fellesskap til Luster kommune kr 64 859  innen to uker fra forkynnelsen av 
beslutningen. 

3. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Rune Hauge, Rolf Hauge og Dagny 
Hauge i fellesskap til Staten ved Kommunal – og moderniseringsdepartementet kr 
15 000 innen to uker fra forkynnelsen av beslutningen 

 
 
 
 

Margareth Christophersen Stig Sjong Ingrid Kjeldstad Gullaksen 
 
 

 
 
 
 
 
Dokument i samsvar med undertegnet original. 
 
Mathilde Riisnes 


