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OPPFØRING AV DNT-HYTTE VED STRÅLVANNET

1 Innledning

Jeg bistår DNT Gudbrandsdal.

Ved tillatelse 24. september 2019 fikk min klient rett til å begynne arbeidene med å føre opp
en turisthytte på 407/2/7 i Nord-Fron. lgangsettingstillatelsen var basert på forutgående ram-
metillatelse 25. mai 2018 og tillatelse til nødvendig motorferdsel 19. september 2019.

Saken har vært gjenstand for omfattende saksbehandling frem til det som på sensommeren i
år altså ble en endelig tillatelse. DNT Gudbrandsdal har dermed et ubetinget krav på å få
føre opp hytta slik den er omsøkt og godkjent.

Etter at saksbehandlingen for lengst var avsluttet har det innkommet diverse klager og inn-
spill til kommunen. Ingen av disse inneholder nye faktaopplysninger eller argumenter. AIie
klage- og omgjøringsfrister er dessuten utløpt, til dels langt tilbake i tid. I et slikt tilfelle har
kommunen plikt til å avvise klagene med hjemmel i forvaltningsloven § 33 andre ledd siste
setning. Avvisningsplikt foreligger her på to selvstendige grunnlag. Det finnes heller ikke noe
annet grunnlag for kommunen til å fortsette saksbehandlingen på. Saken må nå derfor av-
sluttes.

De to avvisningsgrunn lagene gjennomgås i punkt 2 og 3. I punkt 4 understrekes enkelte

klare faktafeil som preger klagene. Saken oppsummeres i punkt 5.
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THALLAUG
2 AIie frister for å angripe tiltaket er ute

lgangsettingstillatelsen 24. september 2019 avsluttet saksbehandlingen. Klagefristen etter
forvaltningsloven er på tre uker fra mottak. Klagene er av henholdsvis 22. oktober 2019, 25.
oktober 2019, 29. oktober 2019, 4. november 2019 og 12. november 2019. Hvis man legger
til grunn en ukes postgang, utløp klagefristen senest 1. oktober 2019. Klagefristen var der-
med for lengst utløpt da klagene ble fremsatt.

Det er i denne saken ikke anledning til å gi oppreisning for klagernes forsømmelse med å
oversitte klagefristen. Ingen av klagene retter seg innholdsmessig mot spørsmål som avgjø-
res i en igangsettingstillatelse. Hva slags tiltak som skal tillates, størrelse, forholdet til plan-
verket, forholdet til naturtyper, grunnforhold og naboer mv. avklares allerede i rammetillatel-
sen, jf. byggesaksforskriften § 6-4. Rammetillatelsen er mer enn ett år gammel, og det opp-
stilles da i forvaltningsloven § 31 tredje ledd et helt ubetinget forbud mot agi oppreisning for
fristoversittelse.

Skulle kommunen likevel mene at enkelte klagepunkter også knytter seg til igangsettingstilla-
telsen, kan det etter forvaltningsloven § 31 uansett bare gis oppreisning dersom fristoversit-
telsen ikke kan lastes klagerne, noe som ikke er anført, eller dersom det av «særlige grun-
ner» er rimelig at klagene blir prøvd.

Lovens ordning er at det ikke skal være kurant å få oppreisning på dette grunnlaget. Sivilom-
budsmannen uttaler i SO-2011-1906 følgende:

«Utgangspunktet for denne bestemmelsen er, i motsetning til forvaltningsloven§ 31
første ledd bokstav a, normalt at klageren kan lastes for fristoversittelsen. Det skal
derfor ikke være kurant å få oppreisning  ...  uttrykket særlige grunner tilsier at det må
påvises noen spesifiserte, klare grunner som etter en konkret vurdering gjør det rime-
lig at klagen blir prøvd  ...  også hensyn til blant annet innrette/se, forutsigbarhet og tillit
til forvaltningsvedtak tilsier at det ikke skal være kurant å få oppreisning for å ha over-
sittet en klagefrist.»

Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på hensynet til innehaver av tillatelsen,
som i vår sak har innrettet seg, og nå kontraherer entreprenør og er godt i gang med prosjek-
tet. Viktigheten av dette oppsummeres godt i kommentarene til bestemmelsen på Gyldendal
rettsdata:

«Utgangspunkt må være at en ikke skal behandle en klage etter fristen der dette
vil kunne medføre vesentlig ulempe eller skade for andre parler, med mindre det
er overvekt av samfunnsmessige hensyn som taler for at klagen behandles, eller
klagerens interesser er så mye sterkere enn motpartens at de bør ga foran.»
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Gitt historikken i denne saken og hensynet til lovlig innrettelse over lang tid hos DNT Gud-

brandsdal, kan det ikke gis oppreisning for oversittet klagefrist på en igangsettingstillatelse

som tar opp spørsmål som for lengst er avklart. Det foreligger ingen nye hensyn som kan be-

grunne eller oppveie interessene til tiltakshaver.

Kommunen har heller ikke omgjøringsrett etter forvaltningsloven § 35. En omgjøring er uom-

tvistelig til skade for DNT Gudbrandsdal, jf. første ledd bokstav a. Tillatelsen har kommet

frem til DNT Gudbrandsdal, jf. første ledd bokstav b. lgangsettingstillatelsen er heller ikke

ugyldig, jf. første ledd bokstav c. De anførte saksbehandlingsfeilene er basert på et klart urik-

tig faktum ogleller rene misforståelser. AIie som skulle nabovarsles er blitt nabovarslet, og

alle kart og hyttas innplassering har ligget uforandret gjennom hele saken. Saksbehand-

lingen har også omfattet naturmangfoldloven. Skulle det likevel være begått saksbehand-

lingsfeil er disse uansett ikke noe som kan ha innvirket på avgjørelsen, jf. forvaltningsloven §

41. Innspill fra enkeltnaboer og miljøvernorganisasjoner presumeres fanget opp av kommu-

nen og statlige faginstanser som har uttalt seg. Saken har en lang historikk og de forhold

som nå tas opp har vært kjent for kommunen. De kan dermed umulig ha innvirket på utfallet.

Vedtaket kan dessuten uansett ikke kjennes ugyldig på et så sent stadium.

Det foreligger heller ikke omgjøringsrett etter ulovfestede prinsipper med hjemmel i forvalt-

ningsloven § 35 siste ledd. Terskelen for dette er svært høy når det ikke foreligger nye fak-

tiske forhold og tiltakhaver som her har innrettet seg. Jeg viser blant annet til Lovavdelingens

uttalelse i JDLOV-1985-3204:

"Etter ulovfestede regler kan omgjøring skje etter en interesseavveining. Hensynene
for omgjøring må da veie vesentlig tyngre enn hensynene mot. Omgjøring kan være
aktuelt ved endringer i de faktiske forhold. Ellers har det betydning hvor sterke inter-
esser den private har i at vedtaket opprettholdes, og i hvilken grad han har innrettet
seg".

Heller ikke overordnet instans har lenger noen omgjøringsrett etter forvaltningsloven § 35

tredje ledd. Fristene for dette er også ute, og Fylkesmannen ser ingen grunn til å gå inn i

dette på nytt, jf. brevet 8. november 2019.

Det er for øvrig ikke anledning til å beslutte oppsettende virkning etter forvaltningsloven § 42

for allerede innvilgede tillatelser hvor klagefristen er utløpt uten at det er gitt oppreisning etter

forvaltningsloven§ 31. Jeg viser også her til kommentarene på Gyldendal Rettsdata til denne

bestemmelsen som oppsummerer dette godt.
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Det er for øvrig tvilsomt om alle klagerne har rettslig klageinteresse, men dette er det ikke
nødvendig for kommunen å vurdere all den tid alle frister uansett er ute. AIie klagene er hel-
ler ikke formulert som klager.

Jeg tar for fullstendighetens skyld også med at kommunen heller ikke har anledning til å ned-
legge et midlertidig bygge- og deleforbud etter plan- og bygningsloven§ 13-1. Allerede innvil-
gede tillatelser er vernet mot dette, noe som ble entydig avklart i Rt.2002.683 og Rt.2015.
413.

Heller ikke plan- og bygningsloven§ 28-1 andre ledd kan anvendes. Se her for eksempel Di-
rektoratet for Byggkvalitets publikasjon « Utbygging i fareområder» punkt 2. 7:

«Forhold som kommunen på tidspunkt for dele- eller byggetillatelse ikke hadde mulig-
het til å kunne oppdage, rammes ikke av bestemmelsen. Forhold som har inntrådt se-
nere kan imidlertid begrunne avslag på nye søknader og eventuelt føre til behov for
bygge- og deleforbud og regulering til fareomrade.»

Det finnes med andre ord ingen hjemmel for å gjøre om på tillatelsene. Det er gode grunner
for at lovgivningen er innrettet slik. Plan- og bygningsloven er en rettighetslov, og når en sak
er bredt og grundig behandlet, klagemuligheter uttømt og alle frister ute må tiltakshaver
kunne innrette seg på det. Kommunen kan derfor ikke omgjøre tillatelsen av politiske grun-
ner, av hensyn til engasjementet i saken eller som følge av et ønske om å ombestemme seg.

Klagene skal derfor avvises etter forvaltningsloven § 33 og det finnes ikke noe annet be-
handlingsgrunnlag som gir kommunen rett til å gjøre om på egne tillatelser i denne saken.

3 Innholdet i klagene er allerede vurdert i tidligere saksbehandling og kan da ikke
brukes som klagegrunnlag

Plan og bygningsloven § 1-9 andre ledd bestemmer følgende:

«Det kan i byggesaken ikke klages på forhold som er avgjort i bindende regulerings-
plan, ved dispensasjon eller i tidligere vedtak i byggesaken, og hvor klagefristen for
disse vedtakene er utløpt. Dersom det finnes hensiktsmessig, kan klagen realitetsbe-
handles i stedet for aavvises.»

I lovkommentaren på Gyldendal Rettsdata påpekes følgende:

«Det er ikke krav om at klageretten er benyttet, kun at parter eller andre med rettslig
klageinteresse har hatt anledning til pklage vedtaket, jf. prp. 32 s. 176._ Av hen-
syn til forutberegnelighet og effektivitet i byggesaksbehandlingen ble bestemmel-
sen endret i 2015 til  også å  omfatte tidligere vedtak i byggesaken, jf. Prop. 99  s.  47.
Som  eksempel trekker KMD her frem at dersom en nabo påklager tiltakets høyde
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eller plassering både i forbindelse med rammetillatelsen og igangsettingstil/atelsen
vil det anses som en klage på samme forhold som kan avvises.»

Bestemmelsene ble altså innskjerpet for å sikre en mer effektiv saksbehandling med sikte på

nettopp den situasjonen man ser i saken her, med etterfølgende omkamper om allerede av-

gjorte spørsmål. I lnnst. 270 L (2013-2014) punkt 7.3 heter det:

«Departementet foreslår i proposisjonen at de innskrenkninger i klageadgangen som
følger av plan- og bygningsloven§ 1-9 videreføres og utvides noe for ytterligere  å  be-
grense antall klagemuligheter i en byggesak. Det er foreslått at heller ikke forhold
som er avgjort i tidligere vedtak i byggesaken kan påklages, selv om forholdet ikke er
avgjort i bindende reguleringsplan eller ved dispensasjon. Formålet med forslaget er
å  hindre «omkamper» i form av klage på forhold som allerede er vurdert og avgjort.

Selv om enkelte av høringsinstansene har uttrykt skepsis, mener departementet at
bestemme/sen i større grad vil ivareta hensynet til forutberegnelighet og effektivitet i
byggesaksbehandlingen.»

De anførsler som fremkommer av klagene allerede er vurdert, opptil flere ganger. En gjennom-

gang av klagene viser er det ikke gjøres gjeldende et eneste moment som ikke tidligere har

vært undergitt grundig saksbehandling, eller som er positivt feil.

Klagen 22. oktober 2019 fra Ola Aaseng tar for det første opp at kart ikke har vært vedlagt alle

saksdokumenter, og at kartgrunnlaget angivelig skal ha vært så dårlig at punktfestet ikke

kunne identifiseres. Dette er positivt feil. Videre gjøres det gjeldende at det i saken gjøres

inngrep i et LNF-område, og at konsekvensene for biotopen av økt trafikk ikke er vurdert, samt

hensynet til kulturhistorien, rødlistearter og hjorteviltet er også vurdert. Dette er også feil da

dette allerede er vurdert. Påstanden om at hytta ikke vil være åpen for allmennheten er delvis

uriktig, uansett kjent for alle og helt uten betydning. At størrelsen på prosjektet ikke er blitt

nabovarslet stemmer ikke.

Vågå kommunens merknad 4. november 2019 med krav om ny høring i den gamle dispensa-

sjonssaken er fullt ut basert på et uriktig faktum. Det er aldri søkt om eller tenkt merket eller

gjort noe med stinettet i Vågå kommune. All aktivitet skjer på eksisterende stinett og uteluk-

kende innenfor grensene til Nord-Fron kommune, noe som fremgår tydelig av kommunens

dokumenter. Dette er dessuten vurdert i tidligere saksbehandling, eksempelvis i kommunens

brev 19. juni 2018 og Fylkesmannens svar 13. juli 2018. Det foreligger ikke noe nytt her. Grun-

nen til forvirringen kan være at det innledningsvis ble luftet om man skulle gjøre noe i Grining-

dalen, men dette ble tidlig forlatt etter samtaler med Vågå fjellstyre. Det har aldri ligget inne

som en del av søkanden.
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Sel kommunes merknader 12. november 2019 er kun en generell oppfordring om å bli hørt

basert på brevet fra Fylkesmannen og media. Her er det heller ingen nye opplysninger eller

argumenter. Det hører for øvrig med at DNT Gudbrandsdal for ca. ett år siden la frem pro-

sjektet og ga en fyldig orientering til nettopp Sel kommune, noe som for øvrig også gjelder for

Våga, hvor det dessuten ble gitt en orientering om prosjektet også i formannskapet. Begge

kommuner har derfor vært vel orientert underveis i prosessen.

Naturvernforbundet i Opplands klage 29. oktober 2019 og klagen fra Norges Jeger- og Fisker-

forbund Oppland av 25. oktober 2019 knytter seg til at saken ikke skal være vurdert etter na-

turmangfoldloven § 8-12 ved at det ikke er kartlagt biologisk mangfold og rødlistearter, at det

ikke skal være gitt nabovarsel eller gjort konsekvensutredninger, plasseringen, samt den urik-

tige opplysningen om at DNT skal ha blitt tilbudt en alternativ tomt. Alt dette er allerede kom-

mentert ovenfor og gjentas ikke her.

Konsekvensen av at klagene retter seg mot forhold som allerede er bindende avgjort er at

klagene skal avvises etter forvaltningsloven § 33.

4 Faktafeil

Klagene i saken er basert på flere alvorlige faktafeil. Dette er i og for seg helt uten betydning,

siden det jo allerede foreligger uangripelige vedtak. Jeg finner likevel for ordens skyld grunn til

å rette opp i dette, slik at dette ikke blir heftende ved saken for ettertiden.

- DNT Gudbrandsdalen har aldri mottatt tilbud om gratis tomt fra Ola Aaseng.

Det er ingen planer om å etablere noe stinett i Vågå kommune.

Magnar Bratlien har som styreleder i DNT Gudbrandsdal fratrådt enhver saksforbere-

delse og behandling i kommunen med berøringspunkter til saken. Det er ikke noe galt

i å være inhabil, rollekombinasjoner og interessekonflikter oppstår hele tiden; det prob-

lematiske er å ikke fratre når man er inhabil. Her har Bratlien opptrådt helt korrekt og

det er ikke på noe punkt grunnlag for å rette kritikk mot måten Bratlien har skjøttet sitt

politiske verv på.

Magnar Bratlien er ikke politianmeldt.

Jeg vedlegger et oppslag fra DNT Gudbrandsdal som gir en oversiktlig og faktabasert gjen-

nomgang av saken.

I og med at alle tillatelser nå er gitt, må alle også forholde seg til dette. Samfunnet har vurdert

saken og kommet til at prosjektet er korrekt og formålstjenlig. Tiden er kommet for å fokusere
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på det gode initiativ som her er tatt av en lokal forening og alt det positive som følger av at
DNT Gudbrandsdal nå oppfører sin første hytte i historien.

5 Oppsummering

Det foreligger verken på formelt eller materielt grunnlag noen rett for kommunen til å gjenåpne
saken. Klagene skal avvises både som for sent fremsatt og som allerede avgjort.

Med vennlig hilsen

Advokatfirmaet Thallaug ANS

le#
Aslak Runde

Advokat

ar@thallaug.no
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INFORMASJON OM HYTTEPROSJEKTET
DRONNINGSETRA VED STRALVATNET

----
# •

Foto: Maria Kampesæter Kleiven

Vi har fått spørsmål de siste dagene om hva det er DNT

Gudbrandsdalen driver med. Enkelt svart, så driver vi med

det vi alltid har drevet med og som er kjerneaktiviteten vår

-  å legge til rette for at folk kan få oppleve det enkle og

sporløse friluftslivet.

Arbeidet med hytta startet  i 2o14

For å styrke tilbudet i området vårt, har  vi  siden 2014 arbeidet med tanken om å bygge

vår egen hytte. Første ide var å leie et seterhus eller lignende som kunne være

selvbetjeningshytte. Dette fikk  vi  ikke til og  vi  så oss ut to alternative plasseringer av en

https://gudbrandsdalen.dnt.no/artikler/nyheter/18625-informasjon-om-hytteprosjektet-... 23.10.2019



'Informasjon om hytteprosjektet Dronningsetra ved Strlvatnet -DNT Gudbrandsdalen Page 2 of$,

hytte. Det ble i løpet av høsten 2015 og gjennom 2016 holdt flere møter og befaringer
for endelig plasseringble valgt. Tomta vi bestemte oss for, ligger pa grunnen til
Statskog.

Urørt natur er grunnlaget for DNT Gudbrandsdalens virksomhet.
Hvorfor vi mener plasseringen er god ift dette.

Dronningsetra blir liggende langs et allerede etablert stinett med nyere og gamle
ferdselstråkk. Det er noen få hundre meter til nærmeste seterhus og til skogsbilveger.
På vårt åpne informasjonsmøte 8. oktober 2019 fikk vi innspill på at stinettet som er
etablert der kan være lagt uheldig til for fuglelivet. Vi har ønsket å bruke de stiene som
alt er der, og som er tilrettelagt av andre, men vi vil gjerne bidra med det vi kan dersom
det er hensiktsmessig å legge om stien et parti.

Vi har så vært gjennom en omfattende prosess med søknader om nødvendige tillatelser
og vi har fått innvilget alle som kreves. Saken har vært behandlet i kommunen og hos
Fylkesmannen, og den var ute til høring i 2018.I godt og vel ett år har flere i styret
jobbet iherdig med å tå finansiert hytta og nå er vi i mål.

Finansiert gjennom tilskudd og gaver

Vi bruker ikke medlemmenes eller foreningens penger for å finansiere hytta. Den er i
sin helhet finansiert med gaver fra private og bedrifter, offentlige tilskudd og gaver eller
midler fra offentlige og private fond, stiftelser og legater.

Hytta har hele tiden vært ment å være et positivt tiltak, ikke bare for våre medlemmer,
men for alle, både lokalt og øvrige som ønsker å bruke den i forbindelse med et enkelt
og sporløst friluftsliv.

Informasjon om prosjektet

Når saken nå har fått mye negativ oppmerksomhet, så er vi veldig lei oss for det. Det
kan synes som om hele prosjektet plutselig har dukket opp som troll fra eske. Slik er det
ikke. Byggesaken har vært behandlet i offentlige organer flere ganger. Så tidlig som 31.
juli 2017 fikk prosjektet positiv omtale i avisa GD og den positive holdningen ble også
gjentatt på lederplass i avisen. Siden har det vært flere positive artikler om hytta i flere
ulike medier. Når GD nå omtaler saken som en konflikt, så er det en beskrivelse som vi
ikke kjenner oss igjen i. Vi er ikke i konflikt med noen, men det er en kjennsgjerning at
det er noen som har innvendinger mot plasseringen av hytta.
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Vi har informert våre medlemmer om prosjektet fra start og underveis. Saken har vært

oppe til behandling på årsmøtene våre de tre siste årene. Den ble omtalt i

jubileumsheftet som vi ga ut i 2017 og den har vært omtalt i årsmeldingene våre i flere

r. I turprogrammet v&rt for 2019 erDronningsetra presentert over to hele sider. Vi kan

også nevne at Bygdautvalget i Skåbu har uttrykt støtte til prosjektet.

Det har kommet fram påstander om at hytta vil føre til masseturisme i området. Det er

ikke vår intensjon og vil heller ikke skje. Vi har overnattingstallene for de selvbetjente

hyttene i Langsua for 2018. De viser at Oskampen hadde 360 overnattinger,

Skriurusten hadde 644, Storeskag hadde 437, Storkvelvbu hadde 1529 0g Storholiseter

hadde 777 overnattinger. Dette er hytter som er veletablert, ligger i nasjonalparken og

langs et veletablert stinett.

Vi synes det er synd at innspill til prosjektet kommer så sent. Verre er det at det blir så

mye negativ omtale av dette positive tiltaket. Vi må tåle innvendinger mot et slikt

prosjekt, og vi har forholdt oss til innspill som har kommet i saksbehandlingen

gjennom nødvendige søknader og høringsrunde hos Nord-Fron kommune.

Vi håper at våre medlemmer og alle andre fortsatt er positive til det arbeidet vi gjør og

til oss som forening. Vi ønsker så inderlig å gjøre noe positivt for det enkle og sporløse

friluftslivet.

Vi jobber videre for å realisere hytteprosjektet som vi har stor tro pa - som vi vet vil bli

til stor glede for alle fjellfolk, både medlemmene våre og andre. Vi velger å se positivt på

tiden som kommer og ser fram til åpningen av Dronningsetra når den tid kommer.
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Skrevet av Therese Hvattum Heramb (mailto:therese.heramb@dnt.no) 1 8.

oktober2019
therese.heramb@dnt.no (mailto:therese.heramb@dnt.no)

Del artikkelen:
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