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Klageavgjørelse – endring av reguleringsplan for Bellevue – Lillehammer 
kommune 

Vi viser til oversendelse av klagesak fra Lillehammer kommune i brev av 25. februar 2022, mottatt 
hos oss samme dag. 
 

Statsforvalterens vedtak 
Klagen tas ikke til følge. Statsforvalteren stadfester Lillehammer kommunes vedtak datert 30. 
september 2021 om endring av reguleringsplan for Bellevue. 
 

Sakens bakgrunn 
Sakens bakgrunn forutsettes kjent av partene. Vi gir derfor bare et kortfattet sammendrag av saken. 
Etter forutgående saksbehandling traff byplansjefen vedtak 30. september 2021 om endring av 
reguleringsplan for Bellevue. Endringen gjaldt høyder for bebyggelse og boligtype for område B2, 
samt mindre tilpasninger av planen. Saksbehandlingen av planendringen ble gjort etter såkalt 
forenklet prosess etter plan- og bygningsloven § 12-14. 
 
Bakgrunnen for planendringen er utbygger Tronrud Eiendom AS sitt ønske om å bygge boligblokk 
over 4 etasjer, noe som forutsatte endring av planen som tillot konsentrert småhusbebyggelse med 
3 etasjer. Plankonsulent RAM arkitektur AS har på vegne av utbygger illustrert bebyggelsen slik: 
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Å bygge ut i tråd med opprinnelige plan, ville gitt rom for til sammen 40 rekkehusenheter i område 
B1, B2 og B3. Men etter plankonsulentens syn ville det ha forutsatt en relativ høy utnyttelse og smale 
enheter. Planendringen innebærer ifølge plankonsulenten et bedre alternativ og er begrunnet slik i 
planbeskrivelsen: 
 

«For å gi et mer variert botilbud, ble rekkehusalternativet videreutviklet med en liten 
leilighetsblokk i 4 etasjer i område B2. Bakgrunnen for denne løsningen er: 

- Område B2 har bratt terreng i bakkant. Leilighetsblokk i B2 gir dermed god 
terrengtilpasning og bedre lys og utsiktsforhold for boenhetene. 

- Kombinasjon av leiligheter og rekkehus gir mer variert botilbud i området. 
- Høyere utnyttelse og 10-12 leiligheter i B2 gir mulighet for lavere utnyttelse og bedre 

uteoppholdsareal i rekkehusområdet B1 og B3.» 
 
Da kommunen sendte planendringen på høring i brev datert 13. juli 2021, beskrev kommunen 
fordelene og ulempene ved endringen slik: 
 

«Fordelene med den foreslåtte løsningen er en bedre opparbeiding av felles grøntområder 
og infrastruktur og en mer fleksibel utforming av bebyggelsen innenfor område B1 og B3. 
Den negative konsekvensen er et større og mer synlig.» 

 
Det kom inn ti høringsuttalelser, blant andre fra dere (Øivind Gaden og Kerstin Søderstrøm). 
Vedtaket om planendringen 30. september 2021 ble påklaget av dere i brev datert 13. desember 
2021. Dere kom med tilleggsopplysninger i brev til Statsforvalteren datert 3. mai 2022. 
 
Formelle forhold og Statsforvalterens kompetanse 
Avgjørelsen som er påklaget er et enkeltvedtak og angår dere som berørte grunneiere, jf. fvl. § 28 
første ledd. Det betyr at dere har rett til å klage på avgjørelsen. Klagen er levert innen utløpet av 
klagefristen, jf. fvl. §§ 29 og 30.  
 
Statsforvalteren er gitt myndighet til å behandle klager etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9. For 
behandling av klager etter pbl. § 1-9 gjelder reglene i forvaltningsloven, så langt ikke annet er 
bestemt. Statsforvalteren kan overprøve alle sider av saken, men skal legge stor vekt på hensynet til 
det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn, jf. fvl. § 34. Dette innebærer at 
Statsforvalteren fullt ut kan overprøve om lovens saksbehandlingsregler er fulgt. Derimot skal vi 
være tilbakeholdne med å prøve planens innhold.  
 
Statsforvalteren kan normalt ikke endre reguleringsplanen uten at kommunen selv er enig eller ved 
at klagesaken oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.1 
 

Statsforvalterens vurdering av saken 
 
Saksbehandlingen 
Dere mener at kommunen har gjort feil ved å behandle saken etter forenklet prosess etter plan- og 
bygningsloven § 12-14.  
 
Utgangspunktet er at det er kommunestyret som kan vedta et planforslag, etter at forslaget har vært 

 
1 Se rundskriv T-8/86 og Miljøverndepartementets brev av 16. januar 2004, ref. 200302860-3/MT. 
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varslet gjennom høring og offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-12 første ledd, 12-10 og 12-14 første ledd. 
Pbl. § 12-14 andre og tredje ledd åpner for at andre (med delegert kompetanse fra kommunestyret) 
kan vedta slikt forslag etter en forholdsvis begrenset varsling, dersom følgende tre vilkår er oppfylt: 
At endringen i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen ellers; at endringen ikke går 
utover hovedrammene i planen; og at endringen ikke berører hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder. 
 
Før lovendring i 2016 var det kun vilkår om at det var snakk om «mindre endringer». Endringen i 
ordlyden er ment å gi større rom for hvilke plansaker som kan undergis forenklet behandling. Dette 
av hensyn til mer fleksibilitet og ressursbesparelse.2 
 
Planendringen forandrer ikke ved planen når det gjelder samlet antallet boenheter for området på 
40 boenheter og løsninger for infrastruktur. Statsforvalteren ser det slik at endringen, som i all 
hovedsak gjelder bebyggelsesstrukturen, i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen ellers.  
 
Videre holder planendringen seg innenfor arealformålet «boligbebyggelse», jf. pbl. § 12-5. 
Det er riktig som påpekt i klagen at planendringen vil stå i kontrast til opprinnelig regulert 
bebyggelsesstruktur – konsentrert småhusbebyggelse – og strøkets karakter som villaområde. 
Bebyggelsesstrukturen var i samsvar med Byplanen (kommunedelplan Lillehammer by 2020-2023), 
hvor området er avsatt til småhusbebyggelse. Byplanen åpner likevel for at det gjennom endring av 
eksisterende regulering kan gjøres endringer som utfordrer strøkets karakter, så lenge det gis 
«begrunnelse/redegjørelse for valg av arkitektonisk utforming/annen løsning, ref. retningslinje 
bokstav b». 
 
Selv om saken viser at det er ulike meninger om hvor balansert planendringen er fremstilt fra 
plankonsulentens side, er det ikke tvil om at det er gitt en begrunnelse for de valgene som ligger til 
grunn for endringen. Statsforvalteren vurderer at planendringen ikke går utover hovedrammene i 
planen. Planendringen berører heller ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 
 
Lovens vilkår for å kunne behandle planendringen etter forenklet prosess, er dermed oppfylt. 
Statsforvalteren har merket seg klagegrunnene om at endringen ikke tilfredsstiller vilkårene for å 
kunne gi dispensasjon. Dispensasjon og planendring er to forskjellige saksbehandlingsspor etter 
plan- og bygningsloven, og vilkårene for dispensasjon i § 19-2 er ikke relevant ved vurderingen av 
planendring etter § 12-14. 
 
I klagen er det også vist til at kommunen ikke dro på befaring til tross for at det ble etterspurt. 
Statsforvalteren har forståelse for at dere ønsket befaring med hensyn til de ulempene dere vil få av 
planendringen. Etter loven er det likevel ikke krav om at befaring gjennomføres så lenge saken på 
annen måte er forsvarlig utredet, jf. fvl. § 17. 
 
Selv om planbeskrivelsen fra utbyggers plankonsulent av naturlige grunner fremhever fordelene ved 
planendringen, er det ikke tvil om at kommunen også har sett på ulempene – blant annet for dere. 
Planbeskrivelsen, håndteringen av høringsuttalelse og kommunens vurdering underbygger at saken 
var godt nok utredet da vedtaket ble truffet. 
 
Statsforvalteren kan ikke se at kommunen har gjort avgjørende feil ved saksbehandlingen. 
 

 
2 Jf. Prop. 149 L (2015-2016) s. 46. 
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Planens innhold 
Statsforvalteren vil generelt bemerke at det er kommunestyret som er gitt kompetanse til å være 
plan- og reguleringsmyndighet i den enkelte kommune, jf. pbl. § 3-3. Kommunen må ut fra en 
helhetsvurdering og i samråd med de berørte fagmyndigheter avgjøre hvilke arealer som skal  
reguleres, og til hvilke formål. Det er kommunestyret som skal vurdere de ulike interesser og behov 
opp mot hverandre, og foreta de avveininger som er nødvendig for å oppnå de ønskede resultater. 
Statsforvalteren skal først og fremst påse at det ikke knytter seg noen urimelighet eller vilkårlighet til 
de faglige vurderinger som er foretatt. 
 
Ingen av de statlige og regionale etatene har hatt vesentlige innvendinger til planforslaget. De ulike 
sektormyndigheter må gjøre bruk av innsigelse mot foreslått arealbruk der man mener at denne 
strider mot statlig eller regional arealforvaltning. Det ble ikke gjort i denne saken. I slike tilfeller vil 
det som hovedregel ikke være aktuelt å ta til følge klagegrunner som gjelder ansvarsområdet til 
sektormyndigheter som har uttalt seg.  
 
I klagen er det uttrykt misnøye med at planendringen legger til rette for fireetasjers blokkbebyggelse 
i området B2, som er nærmest deres eiendom. Dere beskriver endringen som dramatisk da den vil 
innebære «sterk forringelse av vår eiendom og bokvalitet». Videre har dere vist til at dere over lengre 
tid har hatt planer om videreutvikling av eiendommen. 
 
På bakgrunn av innvendingene dere kom med tidligere i planprosessen, ble foreslått maksimal 
kotehøyde redusert fra 255 meter til 252,5. Det medfører at deler av første etasje på 
blokkbebyggelsen vil ligge under terrenget. Endringen ble gjort for å redusere synligheten av 
blokkbebyggelsen og bedre tilpasning til bebyggelsen på deres eiendom i Breisetroa 8: 
 

«For tilgrensende nabobebyggelse i Breisethroa 8 og på oversiden av Messenlivegen vil en 
høyere bebyggelse gi økt synlighet. Når det gjelder sol og skygge vil ikke økningen ha 
innvirkning. Synlighet må vurderes i forhold til høyder på tilgrensende bebyggelse. En 
fremtidig støyskjerming langs Messenlivegen vil ligge på kote 251-252 i overkant og 
bebyggelsen i Breisethroa 8 har en mønehøyde på 253 på garasje og gesims for bolig er 253 
og møne 257,5. Byplansjefen mener det er viktig at den nye bebyggelsen framstår lavere i 
terrenget enn bebyggelsen i Breisethroa 8 og vurderer at en maksimal kote høyde på 252,5 
vil begrense synlighet og gi en bedre tilpassing til landskapsbilde.»3 

 
Dere er uenige i kommunens påstand om at planendringen ikke vil ha innvirkning på sol- og 
skyggeforhold for deres eiendom. Ved behandlingen av klagen har kommunen korrigert sitt syn da 
den uttaler at når «det gjelder sol og skygge vil ikke økningen ha vesentlig innvirkning da den ligger 
på nordsiden av Breisethroa 8.» Feilvurderingen ble dermed rettet opp i før klagen ble behandlet av 
kommunens planutvalg i møte 17. februar 2022. Ut fra dette er det grunn til å tro at feilen ikke kan 
ha virket bestemmende for vedtakets innhold, slik at feilen ikke har betydning for gyldigheten av 
vedtaket, jf. fvl. § 41. 
 
Ifølge klagen ønsker dere at området B2 blir avsatt til konsentrert småhusbebyggelse i likhet med B1 
og B3. Alternativt at høyden på blokkbebyggelsen reduseres med ytterligere én etasje. 
 
Statsforvalteren har forståelse for innvendingene; bokvalitet er viktig for enhver. Likevel har 
grunneiere, beboere og andre med rettigheter i området ikke har krav på at reguleringen blir 
gjennomført slik de ønsker det. Dere har derfor ikke krav på at planendringen justeres slik at 

 
3 Fra kommunens begrunnelse for vedtaket om planendring. 
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naboulempene blir mindre, så lenge planendringen er i tråd med plan- og bygningsloven og 
kommunens bakenforliggende vurdering er saklig og forankret i reguleringsmessig hensyn. 
 
Planendringen bygger på planfaglige vurderinger og konkrete avveininger av fordeler og ulemper. 
Statsforvalteren mener at resultatet kommunen har kommet til, ligger innenfor det 
reguleringsmessige skjønnet kommunen har i plansaker. Ved prøvingen av selve skjønnsutøvelsen 
må Statsforvalteren legge stor vekt på det kommunale selvstyret. Ettersom skjønnsutøvelsen bygger 
på en saklig og forsvarlig vurdering, ser Statsforvalteren ikke grunn til å sette til side skjønnet.  
 
Statsforvalteren har vurdert alle klagegrunnene, men kommet til at ingen kan føre frem. 
 
Konklusjon 
Statsforvalteren ser ikke grunn til å anbefale endringer i reguleringsplanen på grunnlag av klagen. I 
vurderingen er det blant annet vektlagt at klagegrunnene gjelder forhold som ble spilt inn ved 
høringen og dermed vurdert ved den politiske sluttbehandlingen av planen i kommunestyret. 
 
Statsforvalterens vedtak 
Klagen tas ikke til følge. Statsforvalteren stadfester Lillehammer kommunes vedtak datert 30. 
september 2021 om endring av reguleringsplan for Bellevue. 
 
Vedtaket er truffet med hjemmel i forvaltningsloven § 34 og plan- og bygningsloven § 1-9. Vedtaket 
er endelig og kan ikke påklages, jf. fvl. § 28. Vi gjør oppmerksom på partenes rett til å gjøre seg kjent 
med sakens dokumenter, jf. fvl. §§ 18 og 19. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Jo Bjørner Haugen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
David Larsen 
seniorrådgiver 
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