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MELDING OM POLITISK VEDTAK - OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING - 
OPPGRADERING/REVIDERING REGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA 
GNR/BNR 22/10 M.F  
 
 
Lierne formannskap har i møte den 18.08.2020 behandlet sak 53/20 og fattet slikt vedtak: 
 
Lierne formannskaps vedtak: 
 
Forslag til revidert reguleringsplan for Sandvika legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 4. 
oktober 2020. 
 
 
Begrunnelse: 
Vedtaket er i samsvar med § 12-10 i plan- og bygningsloven. 
 
 
Dette til Deres orientering. 
 
 
Høringsuttalelser (merknader og innspill) sendes til: Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 NORDLI 
eller til postmottak@lierne.kommune.no 
 
 
Med hilsen 
 
 
Roy Vebjørn Kveliaunet 
Kommuneplanlegger 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Vedlegg:  Plankart (Forslag) 
 Plankart (Gjeldende) 
 Samlet saksframlegg 
 Rapport ROS-analyse 
 KU 
 Bestemmelser (forslag) 
 Bestemmelser (gjeldende) 
 Planbeskrivelse 

 

https://kommunekart.com/klient/IndreNamdal?urlid=678256a7-9eb6-4107-b751-369372cdd380
https://kommunekart.com/klient/IndreNamdal?urlid=594080a9-007b-4659-a00d-7c62c412f2e1
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Denne meldingen gir viktige 
opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak 
De har fått underretning om. 
 
Klagerett De har rett til å klage over vedtaket. 
  
Hvem kan De De kan klage til klageinstansen, men klagen skal først sendes til avsender av denne meldingen. 
klage til Hvis ikke dette organet endrer sitt vedtak som følge av klagen, vil den bli sendt videre til klage- 
_ instansen for avgjørelse. 
 
Frist til  Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Det er tilstrekkelig at klagen er post- 
å klage lagt innen fristen løper ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har 
 klaget i rett tid, bes De oppgi når denne meldingen kom fram. 
 Dersom klagen blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Om De har særlig grunn 
 til det, kan De likevel søke om å få forlenget klagefristen. De bør da i tilfelle nevne grunnen til 
 forsinkelsen. 
 
Rett til å kreve Dersom De ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan De sette fram krav om å få det. 
begrunnelse Slikt krav må settes fram i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist 
 begynner å løpe fra det tidspunkt De mottar begrunnelsen. 
 
Klagens innhold Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. De bør  
 også nevne Deres begrunnelse for å klage og eventuelle andre opplysninger som kan ha  
 betydning for vurderingen av klagen. 
 Klagen må undertegnes. 
 
Utsetting av  Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De har imidlertid adgang 
vedtak til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er  
 avgjort. 
 
Rett til å se  Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. De må i tilfelle vende Dem 
sakens til det forvaltningsorgan som har sendt denne meldingen. Der kan De også få nærmere veiled- 
dokumenter ning om adgangen til å klage, om framgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehand- 
og til å kreve lingen ellers. 
veiledning 
 
Kostnader ved De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt rettsråd. 
klagesaken Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannens kontor eller 
 vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også adgang til å kreve dek- 
 ning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, f.eks. til advokatbistand. Men nor- 
 malt er det et vilkår at det organ som har truffet det første vedtaket, har gjort en feil slik at det 
 blir endret. Klageinstansen vil om nødvendig orientere Dem om retten til å kreve slik dekning 
 for sakskostnader. 
 
Klage til Stortingetsombudsmann for forvaltning (Sivilombudsmannen) har ikke adgang til å behandle 

  

Melding om rett til å klage 
over forvaltningsvedtak 
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd) 

Klageinstans       

Lierne kommune 

Vedtak fattet av Lierne formannskap  Sak nr: 53/20  
MELDING OM POLITISK VEDTAK - OFFENTLIG 
ETTERSYN/HØRING - 
OPPGRADERING/REVIDERING 
REGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA GNR/BNR 
22/10 M.F  

Til alle mottakere 
 
 
  

20.08.2020 
Dato Mottaker (navn og adresse) Klageretten gjelder 
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Sivilombuds- saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De får Deres klage avgjort i statsråd fordi 
mannen Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen. 


