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postmottak@bgo.oslo komrnune.no
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Foreningen Byfolk Oslo Sentrum, PostboksI259 Vika, 0111 Oslo, glenn@byfolk.no
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eobrandnajmnline.no
Lodalen Utvikling AS. Postboks 6666 St. Olays plass, 0129 OSLO, ragnar.murit@obos.no
Norges vassdrags- og energidirektorat. Region Øst, PosØoks 4223, 2307 Hamar, nvegilnve.no
Opplysningstjenesten i Bydel Gamle Oslo. Pb. 9406 Grønland, 0135 Oslo
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ORIENTER1NG

OM KLAGEREGLER,

ERSTATNING

OG INN LOSNING

KLAGEORGAN
Vedtaket kan priklages iii Miljøverndepartementet, jfr. plan- og bygningslovens § 1-9.
Departementet har i medhold av samme bestemmelse overfort sin myndighet
Eylkesmannen i Oslo
og Akershus til å avgjore saker orn klage over vedtak fattet av direktøren for Plan- og bygningsetatcn.'byulviklingskomiteedbystyret.
KLAGEADRESSAT
Klagen ska1 scndes til:
Plan- og bygningsetaten, boks 364 Sentrum, 0102 Oslo.
Plan- og bygningselaten forbereder klagesak og sender klagen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
KLAGEFRIST
Dersom det ikke er angin en bestemt klagefrist i kunnelørincen av planvedtaket, vil klagefristen være 3
uker fra den dag dette brevet kom frem. Det cr tilstrekkelig at klagen er postlagt innen frislens utløp.
Dersom De klager for scnt, kan vi se bort fra klagen. Dc kan søke om å f forlenget fristen, men da må
De oppgi årsaken til at De ønsker det.
KLAGENS INNHOLD
De m presisere:
- hvilket vedtak De klager over
- årsaken til at De klager
- den eller de endringer som De onsker
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen
Klagen må underlegnes.
UTSETTING AV CHENNOMFØRINGEN AV VEDTAKET
Selv om De har klagerett, vil planen tre i kra ft straks den er vechatt og søknad om tiltak i samsvar med
planen vil kunne godkjennes. De kan imidlertid søke om å få utsatt iverksettelsen av vedtaket til
klagefristen er ute eller til klagen er avgjort (soke oppsettende virkning). Slik soknad sendes Plan- og
bygningsetaten og begrunnes. Plan- og bygningsetgens avgjørelse 0111 oppsettende virkning kan ikke
påklages, men De kan selv bringe spørsmålet om oppsettende virkning direkte inn for Fylkesmannen til
ny vurdering
RETT TIL Å SE SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE VEILEDNING
Med visse beurensninger har De ron til å se dokumcntene saken. Reglene om derte finnes
forvaltningsloven §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med Plan- og bygningsetaten. De vil cla få
mermere veiledning em adgangen t11å klage, om fremgangsmåten og om reglenc for saksbehandlingen.
ERSTATN1NG OG INNLØSNING
Grunneiere kan i enkelte tilfelle ha relt til erstatning for tap ved reguleringsplan eller rett til å kreve
innløsning av eiendommen. Det følger av lovbestenmelsene nedenfor i hvilke tilfelle dette vil være
aktuelt:
P19. § 15-1. Grunneierens rett til å kreve innløsning ved kommuneplanens arealdel
Blir ubebygd eiendom eller større del av slik eiendom i kommuneplanens arealdel angitt som areal til
offenthge trafikkområder, offemfige friområder, felesområder. fornyelsesområder eller tfl statens.
iIkes og kommunens bygninger og grav- og umehmder, og eendotumen innen fire år ikke blir
regulert eller angitt til annet formål i arealdelen, kan grunneieren eller festeren kreve erstatning etter
skjønn, eller at ekspropriasjon straks blir foretan, hvis båndleggmgen medfører al eiendommen ikke
lenger kan nyttes på regningssvarende måte. Er grunnen bebygd, har cieren eller festeren samme krav
når bebyggelsen er Fjernet.
Pb1 § 15-2. Gninneiers rett til å kreve innløsning .ed reguleringsplan
Medforer en regulenngsplan at kommunen, eller annet rettssubjekt mecl samtykke av kommunen, etter
16-2. har rett til å ekspropricre en ubebygd ciendom i dens helhet, kan grunneieren eller festeren kreve
at ekspropriasjon straks blir foretatt når vedtaket gjelder grunn som i planen er angitt lil til offentlig
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offentlige
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forhold
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Krav
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på armen

den erverver
at eiendom

Ved regulering
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om

