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SAKSFRAMLEGG 
 

Sakshandsamar:  Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12  
Arkivsaksnr.: 17/4143   

 
Reguleringsendring for gbnr. 87/2 Grandmo 6, i Gaupne. Plan-ID 2018002.  
Marit og Arne Ringstad 
 
Rådmannen si  tilråding: 

 
Plan- og forvaltningstyret viser til klage av 21.10.2018, frå Osvald og Ingeborg Sofie Eide 
over kommunestyret sitt vedtak av 04.10.2018, sak 47/18, om å godkjenne 
reguleringsendring for gbnr. 87/2 Grandmo 6, i Gaupne. 
 
Plan- og forvaltningstyret kan ikkje sjå at klagen inneheld opplysningar som tilseier at klagen 
bør takast til følgje. 
Klagen, m/saksdokument, blir send over til fylkesmannen i Vestland for endeleg avgjerd jf. 
reglane i §1-9, 5. ledd , i plan- og bygningslova.  
  
Avgjerd: Klagen blir ikkje gjeve utsetjande verknad 
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Saksutgreiing: 

 
Prenta vedlegg: 1. Klage av 21.10.2018, frå Ingeborg Sofie og Osvald Eide. 
 2. Reguleringskart. 
 3.  Reguleringsføresegner.  
 4. Illustrasjon. 
 5. Saksframlegg 
 6. Saksprotokoll, PFV-20.09.2018. 
 7. Saksprotokoll, kommunestyret 0.10.2018 
 
 
Uprenta vedlegg:  Andre dokument i saka. 
 
Samandrag:  

Luster kommunestyre vedtok i møte 04.10.2018, sak 47/18, reguleringsendring for gbnr. 
87/2, Grandmo 6, i Gaupne. Plan-ID 2018002.  
Ved brev av 21.010.208 har eigarane av Grandmo 10, Ingeborg Sofie og Osvald Eide klaga 
over reguleringsvedtaket.  Ved ein feil vart klagen frå Ingeborg Sofie og Osvald Eide oversett 
då han kom inn. Luster kommune har i samtale med klagarane 13.02.2020, sagt seg lei for 
dette. I samtalen gjorde Ingeborg Sofie og Osvald Eide det klart at dei opprettheld klagen og 
ønskjer at han bli handsama etter gjeldande reglar.  
Rådmannen har vurdert dei ulike momenta i klagen og rår til at klagen ikkje blir teken til 
følgje.  
 
 
Utval som har vedtaksmynde:  
Plan- og forvaltningsstyret, jf. politisk delegeringsreglement. 
 
 
Fakta: 
Luster kommunestyre vedtok i møte 04.10.2018, sak 47/18, reguleringsendring for gbnr. 
87/2, Grandmo 6, i Gaupne. Plan-ID 2018002.  
Vedtaket vart kunngjort 13.10.2018, med klagefrist på 3 veker. 
Ved brev av 21.010.208 har eigarane av Grandmo 10, Ingeborg Sofie og Osvald Eide klaga 
over reguleringsvedtaket. Klagen er komen inn i rett tid. Bustadeigedomen til Ingeborg Sofie 
og Osvald Eide ligg sør for Grandmo 6. Mellom deira eigedom og Grandmo 6 er det regulert 
inn ein 4 m brei gangveg. Grunnen her er eigd av Luster kommune, gangvegen er ikkje bygd. 
Rådmannen finn at  Ingeborg Sofie og Osvald Eide har klagerett. 
 
Historikk.  
Grandmo 6 er ein større bustadeigedom i Gaupne sentrum. Arealet er  på vel 2 daa. På 
eigedomen står det i dag ein einebustad og eit uthus/garasje.  
Eigarane tok i ved årsskiftet 2017/2018, kontakt med Luster kommune med spørsmål om 
deling av eigedomen i  mindre tomter. 
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid vart sendt ut i februar 2018. Det private 
reguleringsframlegget vart frå starten av  handsama etter reglene i § 12-11 i Plan- og 
bygningslova, Pbl., om «Behandling av private reguleringsforslag». 
Vedteken reguleringsendring inneber at gbnr. 87/2 blir delt opp i 4 mindre tomter for 
einebustader, ein av  tomtene omfattar eksisterande bustadhus på eigedomen. 
 
Plansituasjon. 
Gbnr. 87/2 har sidan 1998 vore  regulert som bustadområde. Arealbruken har vore stadfesta 
gjennom seinare vedtak av arealdel av kommuneplanen. Det siste vedtaket av arealdel før 
reguleringsendringa, var frå 2015.  Det var her føresett at ein del av tomtebehovet i Gaupne 
i planperioden, kan dekkast gjennom fortetting av større bustadtomter 
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Klagen. 
Ingeborg Sofie og Osvald Eide viser til at bustadhuset deira, oppført i 1977, har hovudfasade 
og uteplass på nordsida, dvs. på sida som vender mot Grandmo 6.  
Dei viser til at reguleringsplanen opnar for oppføring av einebustad der uthuset på gbnr. 87/2 
står i dag. I illustrasjonsplan dei har motteke, er det teikna  inn ein frittståande garasje 1 m 
frå gbnr. 87/2 si nabogrense mot sør. Dei vil alt no varsle at dei vil protestere kraftig mot 
oppføring av frittståande garasje tett opp mot deira eigedom, slik det er vist i illustrasjonen 
og opna for i    § 4 c) i reguleringsføresegnene. 
Dersom dei i det heile skal vurdere å godta ny bustad der uthuset står i dag, må garasjen 
vere ein integrert del av bustadhuset. Det er eit like klårt krav at hovudfasaden på nytt hus 
ikkje må vende mot deira stovefasade og uteareala, dvs. ikkje mot sør/vest. 
 
Vurdering: 
 
For sein handsaming 
Først vil rådmannen seie seg lei for at klagen frå Ingeborg Sofie og Osvald Eide vart oversett 
då han vart motteken  og registrert 31.10.2018. Luster kommune har i samtale 13.02.2020, 
også overfor klagarane,  sagt seg lei for dette. I samtalen gjorde Ingeborg Sofie og Osvald 
Eide det klart at dei opprettheld klagen og ønskjer at han bli handsama etter gjeldande 
reglar. 
 
Klagevurdering 
Etter at reguleringsplanen vart vedteken, er tidl. gbnr. 87/2no delt i 4 bustadtomter, gbnr. 
87/2, 30, 31 og 32, i samsvar med reguleringsplanen. Rådmannen kjenner ikkje til om nokon 
av tomtene er selde. Det er ikkje sett i gang bygging på nokon av tomtene. Situasjonen er 
såleis nær uendra i høve til situasjonen på tidspunktet for klaga.  
 
Etter at Luster kommune mottok reguleringsframlegget, vart det handsama i samsvar med 
reglane i § 12-10 i plan- og bygningslova. Reguleringsframlegget låg ute til offentleg ettersyn 
i sommaren 2018.  Naboar og gjenbuarar, inkl. Ingeborg Sofie og Osvald Eide, vart varsla 
ved brev, merknadsfristen vart sett til 20.08.2018.  
Det kom ikkje inn merknader eller innspel frå privatpersonar/grunneigarar. 
 
02.10.2018, like før saka skulle handsamast i kommunestyret, tok  Ingeborg Sofie og Osvald 
Eide kontakt med Luster kommune v/plansjefen,  og gjorde merksam på at dei var redde for 
innsyn frå nytt bustadhus på Grandmo 6. 
For det som gjeld fysisk utforming av bygningsmiljøet, er den vedtekne reguleringsendringa i 
samsvar med det som låg ute til offentleg ettersyn. 
 
Saka vart handsama 2 gonger i kommunestyret. Ved 1. gongs handsaming sende 
kommunestyret saka attende til Plan- og forvaltningsstyret for å få fastsett at nye bustadhus 
ikkje berre kan, men skal oppførast i 2 høgder. Etter at denne endringa vart lagd fram og 
akseptert av tiltakshavar, vart reguleringsendringa vedteken 04.10.2018. Kravet i arealdelen 
om høg utnytting  er såleis i dette tilfellet formalisert gjennom at det i § 4  a) i 
reguleringsføresegnene er gjeve  pålegg om at bustadhusa skal oppførast i 2 høgder. Tillatne  
byggehøgder skulle vere uendra. 
 
Som nemnt ovanfor, er vedteken reguleringsendring for gbnr. 87/2 Grandmo 6, i samsvar 
med det framlegget som låg ute til offentleg ettersyn, der det ikkje kom merknader. 
 
Som klagarane skriv, kan klagen oppfattast som eit varsel om kva krav dei vil setje til 
utforming av nytt bustadhus/garasje på tomta som ligg nærast deira eigedom, gbnr. 87/10. 
Rådmannen vil likevel påpeike at reguleringsendringa opnar for bygging av frittliggjande 
garasje på alle tomtene, men det er ikkje pålegg om det. Det er heller ikkje fastsett kva som 
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skal vere «hovudfasaden» på nye bustadhus. 
Det blir rådd til at kommunestyret sitt vedtak i sak 47/18, blir oppretthalde, og at klagen blir 
sendt over til fylkesmannen for endeleg avgjerd.  
 
 
Gaupne 20.02.20 
 
 
Jarle Skartun Knut Vidar Svanheld 
rådmann plansjef 
____________________________________________________________________ 
 
Særutskrift skal sendast:   
m/kopi til:   
 
 
 
 
 
 
 
 


