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GNR 148 BNR 14 –RAMMELØYVE – KLAGE 
 
Det går fram av rammeløyvet at det er gjeve til gnr. 155, bnr. 46 medan 
avkøyringsløyve er gjeve for gnr. 148, bnr. 14.  I søknaden om rammeløyve er brukt 
gnr. 148, bnr. 14. 
 
I min klage av 15.09.17 har eg gått ut frå det som står i rammeløyvet, gnr. 155, bnr. 46, 
men det er tydelegvis feil etter det som er opplyst av kommunen. Eg legg til grunn at 
det skal vere gnr. 148, bnr. 14.  
 
Det vert vist til min klage der det går fram at eg skal kome med ytterlegare 
kommentarar til saka når saksdokumenta er mottekne. 
 
Som nemnt så er det registrert at det er bygt ny tilkomstveg til byggetomta i strid med 
nyleg vedteken reguleringsplan. Rammeløyve er gjeve av kommunen same dag som 
gravearbeida starta, 13.09.17. I rammeløyvet er det opplyst at det er gjeve mellombels 
avkøyringsløyve frå kommunal veg. Det går vidare fram at det ikkje er søkt om 
dispensasjonar frå plan- og bygningsloven for midlertidig tiltak som er is trid med 
reguleringsplanen. Om dette er det sagt fylgjande i kommunen sitt vedtak: 
 
”Bygningsmyndigheitene går difor ut frå at tiltaket er i samsvar med gjeldande planar, 
lov og forskrifter.” 
 
Det er oppsiktsvekkande at plansjefen kan skrive dette all den tid han kjenner godt til 
dei konfliktar som er knyta til godkjenning av reguleringsplanen. Tiltakshavar burde 
også vite at tilkomstvegen som vert bygd i strid med reguleringsplanen, krev 
midlertidig dispensasjon frå reguleringsplanen og at det i den samanheng skal 
krevjast nabovarsel før slik søknad skal handsamast.  
 
Som det går fram av mitt skriv d.s. 14.09.17 så er det stilt strenge krav til 
opparbeiding av veg, vatn og kloakk før byggeløyve vert gjeve. Kommunen kan 
dispensere frå dette kravet under føresetnad av at dette er på plass før bygningane er 
ferdigstilte. Så langt eg har fått dokumentert så er det ikkje gjeve slikt løyve. Det må 
også stillast spørsmål til korleis kommunen tenkjer konflikten om tilkomstvegen skal 
løysast. Så langt eg kjenner til er det frå kommunen si side ikkje teke noko initiativ for 
å få vegspørsmålet løyst. Tiltakshavar syner no at vegspørsmålet kan løysast på eigen 
grunn slik det frå denne side er påpeika tidlegare. Det  betyr at det ikkje er grunnlag 
for å oreigne annan manns grunn for å få tilkomst til gnr. 148, bnr. 14.  
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Eg har elles merka meg at det av søknaden om rammeløyve er sagt at det er sendt 
nabovarsel i saka. Det er ikkje sendt nabovarsel for søknaden om rammeløyve. 
Nabovarselet av 07.04.  gjaldt søknad om byggeløyve med tilkomst slik 
reguleringsplanen syner. 
 
Med bakgrunn i det som her er nemnt, jfr. også skriv av 14.09. og 15.09., vert det 
fremja krav om utsett iverksetting av kommunen sitt vedtak om rammeløyve. 
 
 
Sogndal, 20.09.17 
Med helsing 
 
Johannes Hauge 
Advokat 
Kopi til Rolf Hauge på e-post til: rh@cba.no. 
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