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Svar på søknad om dispensasjon for fartsbegrensning i sjø i Søgne ifm
levering av leppefisk

Bakgrunn for saken:
For ferdsel på sjøen i Søgne er det vedtatt forskrift om hastighetsbegrensning i perioden 1.
mai til 31.august. Adgangen til å dispensere fra forskriften er tillagt kommunestyret, og
delegert til formannskapet. Saker av ikke- prinsipiell betydning er delegert til rådmannen.
Svein Kristian Kristiansen har søkt om dispensasjon fra forskriften for transport av levende
leppefisk mellom Borøya og til tankbil på Høllen brygge.
Uavhengig om det gis dispensasjon må alle fartøyer vise nødvendig aktsomhet i forhold til
ferdsel på sjøen.
Saksutredning:
Søker opplyser at han er yrkesfisker, og fisker levende leppefisk i sesongen. En last med
leppefisk kan være omtrent 3000 fisk, og det er en utfordring å komme fram fort nok, da
fisken kan dø av surstoffmangel dersom turen tar for lang tid. Søker opplyser at det kan være
aktuelt med 2 – 3 turer i uka gjennom sesongen. Sesongen for leppefiskfiske er opplyst å
være fra 17. juli og ut oktober.
Adgangen til å gi dispensasjon er gitt i forskriftens § 3.(dispensasjon):
Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare
skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal
legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for
skade for andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg, badende, eller
omgivelsene for øvrig.
Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.
Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret.
Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystdirektoratet er
klageinstans.
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Søker har søkt om tillatelse 5 år fram i tid. Søknaden skal gjøres tidsavgrenset, og
administrasjonen er av den oppfatning at det bør gis tillatelse for et år i første omgang for å
høste erfaringer. Det regnes som en tungtveiende grunn for å gi dispensasjon at søker
risikerer betydelig økonomisk tap dersom dispensasjon ikke innvilges.
Vedtak:
I henhold til delegert myndighet og i medhold av forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Søgne
kommune sjøkart nr. 9 og 10 gis dispensasjon fra fartsbegrensningen for Øyen 530 med
fiskerinummer VA 34S, for transport av leppefisk.
Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder kun transport med levende leppefisk på strekningen Borøya Høllen
Dispensasjonen gjelder fram til 1. november 2017.
____________________
Vedtaket kan påklages og sendes Søgne kommune, Postboks 1051, 4682 Søgne, innen 3
uker etter at vedtaket er mottatt, jfr. vedlagte orientering.
Med hilsen
Glenn O. Austegard
Leder arealenheten
Dokumentet er elektronisk godkjent og gyldig uten underskrift

Vedlegg: Info vedr. klagerett

SØGNE KOMMUNE

ORIENTERING OM ADGANG TIL Å KLAGE OVER
ENKELTVEDTAK
Denne orienteringen gir veiledning dersom du ønsker å klage over et forvaltningsvedtak du har fått
underretning om.
Klagerett
Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse
(fvl. §28).
Frist for å
klage

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt melding om vedtaket kom fram til parten (fvl. §29).
Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen blir sendt for sent, er
det adgang til å se bort fra den. Hvis du har særlig grunn, kan du søke om forlengelse av
klagefristen. Du bør da nevne grunnen til at du trenger fristforlengelse

Hvem kan
det klages til

Du kan klage til et forvaltningsorgan (klageinstansen) som er overordnet det organ som fattet
vedtaket (fvl. §28), men klagen skal imidlertid sendes til det organ som har fattet vedtaket (fvl.
§32). Hvis dette organet ikke endrer sitt vedtak som følge av klagen, vil den bli sendt videre til
klageinstansen for avgjørelse (fvl. §33).

Rett til å
kreve
begrunnelse

Hvis det ikke er gitt en begrunnelse for vedtaket, kan du kreve å få den oppgitt. Krav om
begrunnelse må fremsettes innen utløpet av klagefristen (fvl. §24). Klagefristen blir i disse
tilfellene avbrutt, og ny klagefrist (3 uker) begynner å løpe fra det tidspunkt du mottar
begrunnelsen (fvl. §29).

Innholdet i
klagen

Klagen skal være skriftlig. Klagen skal nevne det vedtak som påklages, eller den eller de
endringer i vedtaket som ønskes. Klagen må begrunnes. Andre opplysninger som kan ha
betydning for vurderingen av klagen bør også nevnes. Klagen må undertegnes (fvl.§32).

Utsettelse av i
verksetting

Selv om det foreligger klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er imidlertid
anledning til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller
klagebehandlingen er avgjort (fvl.§42).

Rett til å se
sakens
dokumenter

Med visse begrensninger har du rett til å se alle dokumentene i saken. Du må i tilfelle henvende
deg til det organet som har fattet vedtaket (fvl. §§18 og 19).

Kostnadsdekning ved
klagesaken

Det kan søkes om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt rettsråd.
Vær imidlertid oppmerksom på at det gjelder særlige inntekts- og formuesgrenser.
Fylkesmannens kontor eller vedkommende advokat vil kunne gi nærmere veiledning.
Dersom et vedtak blir endret til gunst for en part, vil vedkommende under visse forutsetninger
kunne kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket
(fvl. §36).
Bestemmelser om klage på enkeltvedtak finnes i forvaltningslovens kap. VI. For øvrig har forvaltningsorganet en
alminnelig veiledningsplikt (fvl. §11) som også innbefatter veiledning med hensyn til spørsmål om klagen.

Rutiner for klagebehandling:
Klage på vedtak med hjemmel i plan- og bygningsloven:



Klage på vedtak om dispensasjoner: Administrasjonen utarbeider saksfremlegg for behandling i plan- og
miljøutvalget. Dersom klagen ikke tas til følge og vedtaket opprettholdes, sendes saken videre til
Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Klage på vedtak uten dispensasjoner: Administrasjonen gjennomgår klagen med mulighet for nytt vedtak.
Dersom administrasjonen mener at det ikke er grunnlag for å ta klagen til følge, sendes klagen videre med
en anbefaling til Fylkesmannen som fatter endelig avgjørelse.

Klage på vedtak med hjemmel i forurensningsloven, forurensningsforskriften
eller Søgne kommunes avløpsforskrift:
Forurensningsforskriften § 12-15 sier følgende om klage: Vedtak kan påklages til kommunens klagenemnd.

