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Klagehandsaming - klage på igangsettingsløyve for betongarbeid for bustadblokk på
Hafslo - gbnr. 148/14 og 155/46

Rådmannen si tilråding:

Klagen frå advokat Johannes Hauge på Luster kommune sitt vedtak av 18.10.2017, d - sak
471/17, blir ikkje teken til følgje, jf. forvaltningslova § 33 andre ledd. Klagen blir sendt
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til endeleg avgjerd, jf. forvaltningslova § 33 fjerde ledd.

Avgjerd:
Krav om utsett iverksetting blir ikkje teken til følgje . Det er ikkje klagerett på denne
avgjerda.



Saksutgreiing :

Prenta vedlegg:

1. Vedtak frå Luster kommune om igangsettingsløyve for betongarbeid
18.10.2017

2. Klage frå advokat Johannes Hauge på igangsettingsløyve for betongarbeid
26.10.2017

3. Brev frå Fylkesmannen til adv . Johannes Hauge: Avslag på krav om utsett
iverksetting 27.10.2017

Uprenta vedlegg :
Ingen

Samandrag:

Saka gjeld klage frå advokat Johannes Hauge på Luster kommune sitt vedtak av 18.10.2017
der det vart gitt igangsettingsløyve for betongarbeid. Advokat Hauge viser til sine tidlegare
merknadar og påstandar knytt til saka. Det er sett fram krav om utsett ive rksetting.

Rådmannen har vurdert klagen og tilrår at den ikkje blir teken til følgje.

Når det gjeld kravet om utsett iverksetting kjem rådmannen, til liks med Fylkesmannen, til at
det ikkje blir gitt utsett iverksetting i saka her. Når d et gjeld tilkomstvegen , viser rådmannen
til at det ikkje er tale om noko irreversibelt tiltak. Ettersom advokat Hauge ikkje har vist til
nye moment i klagesaka her viser rådmannen vurderingane gjort i saksutgreiinga
16.10.2017.

Utval som har vedtaksmynde: Plan - og forvaltningsstyret .
Politisk delegeringsreglement.

Bakgrunn for saka:

Hans Nes Bygg fekk rammeløyve og igangsettingsløyve for riving og grunnarbeid i vedtak av
13.09.2017. I same vedtak vart det gitt løyve til mellombels avkøyrsle frå Krekavege n, jf.
veglova § 40.

Advokat Johannes Hauge klaga på vedtaket i brev av 15.09.2017. Ytterl e gare merknad e r er
sendt i brev av 14.09.2017, 20.09.2017, 06.10.2017 og 26.10.2017. Det er sett fram krav
om utsett iverksetting ei rekkje gonger, sist i brev av 26.10.2017. Kravet er også fremja for
Fylkesmannen , som ikkje tok kravet til følgje i brev av 27.10.2017.

Plan - og forvaltningsstyret handsama advokat Hauge sin klage av 15.09.2017 i møte
16.10.2017. Verken klagen eller krave t om utsett iverksetting førte fram ved den politiske
handsaminga. I tråd med forvaltningslova § 33 , vart saka deretter sendt Fylkesmannen i
Sogn og Fjordane for endeleg avgjerd i brev av 17.10.2017. Fylkesmannen opplyser i e - post
av 20.11.2017 at klagesa ka vil vere ferdig handsama i byrjinga av januar.

I vedtak av 18.10.2017 gav Luster kommune løyve til igangsettingsarbeid for betongarbeid.



Advokat Hauge klaga på vedtaket i brev av 26.10.2017 og det er denne klagen som skal
handsamast no. Det er på nyt t sett fram krav om utsett iverksetting.

Rådmannen legg elles til grunn at plan - og forvaltningsstyret er kjende med faktum ettersom
det er kort tid sidan førre klagehandsaming , og gir difor ikkje ytterlegare saksreferat.

For ordens skuld gjer rådmannen merksam på at kommunen 28.11.2017 har motteke søknad
om igangsettingsløyve for alt resterande byggearbeid. Søknaden er ikkje handsama på
noverande tidspunkt.

Rådmannen si vurdering:

Kommunale reguleringsplanar er bindande for nye tiltak eller utviding av eksisterande tiltak
og gjeld frå gjeld frå kommunestyret sitt vedtak, jf. pbl § 12 - 4 fyrste ledd.

Gjeldane plangrunnlag er detaljreguleringsplan for Sandal, vedteken av Luster kommunestyre
24.07.2017. Etter klag e frå advokat Hauge vart detaljreguleringsplanen stadfesta av
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane i vedtak av 09.08.2017. Advokat Hauge har krav omgjering
av Fylkesmannen sitt vedtak.

K ommunale reguleringsplanar gjeld fram til dei blir revidert, endra eller oppheva eller
erstatta av nye planar. At advokat Hauge har krav d omgjering av F ylkesmannen sitt vedtak
09.08.2017, der reguleringsplanen vart stadfesta, er difor utan betydning i denne
samanhengen all den tid Fylkesmannen ikkje har fatta eit vedtak om omg jering.

Kommunen «skal» gje løyve til tiltak som er i samsvar med plan - og bygningslova og reglar
gitt med heimel i plan - og bygningslova, jf. pbl § 21 - 4 fyrste ledd.

Advokat Hauge har tidlegare vist til at kommunen sitt vedtak av 13.09.2017 bygge r på feil
rettsbruk ettersom det ikkje er gitt dispensasjon for etablering av den mellombelse
tilkomstvegen.

Ved handsaminga av klagesaka 16.10.2017 kom rådmannen til at det ikkje var trong for
løyve etter plan - og bygningslova i samband med etablering av den ne tilkomstvegen
ettersom det var tale om eit mellombels tiltak «på eller i direkte tilknyting til» bygge - og
anleggstomt der arbeid pågår, jf. SAK 10 § 4 - 2. Det går fram av rettleiaren frå Direktoratet
for byggkvalitet at føresegna også kan omfatte terre nginngrep. Rådmanen viser elles til sine
vurderingar i saksutgreiinga forut for møte 16.10.2017. For ordens skuld gjer rådmannen
merksam på at F ylkesmannen har same oppfatning av dette spørsmålet, jf. hennar brev av
27.10.2017.

Tiltaket er elles i samsva r med gjeldande detaljreguleringsplan. Som det går fram ovanfor,
har tiltakshavar i eit slikt tilfelle rettskrav på løyve, jf. pbl § 21 - 4 fyrste ledd.

Det står etter dette att å vurdere kravet om utsett iverksetting.

Reglane om utsett iverksetting går fram av forvaltningslov a § 42. Etter denne føresegna
«kan» underinstansen, klageinstansen eller anna overordna organ, avgjere at eit vedtak ikkje
skal setjast i gong før klagefristen er ute eller klagesaka er endeleg avgjort.

Føremålet og bakgrunnen for reglane er rettstryggleiksomsyn. Det kan vere viktig for den
som klagar at vedtaket ikkje blir sett i gong før ein har fått teke stilling til om ei klage føre
fram. I samband med klagesaka her har rådmannen gått igjennom saksdokumenta og
vedtaket det er k laga på.



Når det gjeld tilkomstvegen kan ikkje rådmannen, til liks med f ylkesmannen, sjå at det
aktuelle tiltaket er irreversibelt eller at iverksetting av vedtaket på anna måte føre til at
klagarane i kkje har reell klagerett i saka. Rådmannen viser til forvaltningslova § 33 andre
ledd, jf fjerde ledd der det heiter at kommunen skal sende saka til fylkesmannen i dei
situasjonane der det påklaga vedtaket ikkje er oppheva eller endra i kommunen.

Sjølv om rådmannen ikkje er bunden av fylkesmannen si ne vu rderingar knytt til utsett
iverksetting , kjem rådmannen, til liks med f ylkesmannen, til at vurderinga av utsett
iverksetting ikkje kan stille seg annleis i klagesaka her enn for vurderinga i tilknyting til klaga
på ramme - og igangsettingsløyve for riving o g grunnarbeid 16.10.2017. Rådmannen viser her
til at advokat Hauge i sin klage av 26.10.2017 ikkje har vist til nye moment som er e i gna til
å opplyse saka ytterlegare.

For ordens skuld presisere rådmannen at det ikkje er klagerett på denne avgjerda.

Rådmannen presisere også at tiltakshavar sjølv er ansvarleg for den økonomiske risikoen ved
å måtte rette eller føreta tilbakeføring dersom kommunen sitt vedtak ikkje står seg ved
Fylkesmannen si prøving.

Avsluttande merknadar:

Dersom plan - og forvaltn ingsstyret skulle kome til eit anna resultat enn rådmannen er dette
eit nytt vedtak som partane kan klage på. Eit eventuelt nytt vedtak må grunngjevast, jf
forvaltningslova §§ 24 og 25.

Dato: 2 8 .11.2017

Jarle Skartun Arne Ingjald Lerum
rådmann p lansjef
__________________ ______ _____________________________ _______________

Særutskrift skal sendast:
m/kopi til:


