Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

Q21
2017/3180 -9290/2018
Torkjell Tofte
21.02.2018

Saksframlegg
Klage på avslag på søknad om ekstra avkjørsel GB 20/457 Tjønnelia 6
Utv.saksnr
4/18
19/18

Utvalg
Klagenemnda
Formannskapet
Klagenemnda

Møtedato
19.03.2018
18.04.2018

Rådmannens forslag til vedtak:
Klage tas ikke til følge. Søknad om å benytte regulert sykkelsti som adkomst til GB 20/457
avslås.

Bakgrunn for saken:
Eier av GB 20/457 søkte 30.10.17 om å benytte regulert sykkelsti som adkomstveg til planlagt
ny garasje på eiendommen – vedlegg 1, 2 og 3.
Saksutredning:
Ingeniørvesenet har avslått søknad 2.11.17 – vedlegg 4.
Eier av GB 20/457 klager 21.11.17 på kommunens vedtak innen fristen – vedlegg 5.
Administrasjonen kan ikke se at det i klagen fremkommer nye vesentlige opplysninger som
tilsier at klagen bør etterkommes. Administrasjonen legger til grunn at trafikksikkerheten
vurderes som mer tungtveiende enn klagers ønske om forbedret parkeringsforhold, jfr.
begrunnelse i påklaget vedtak. Klagen anbefales derfor ikke tatt til følge.
Rådmannens merknader:
Ingen utover saksfremstilling.

Vedlegg
1 Søknad om tillatelse til kjøring på sykkelsti
2 Kart
3 mail
4 Avslag på søknad om ekstra avkjørsel - GB 20/457 - Tjønnelia 6

5
6

Klage på avslag på søknad om ekstra avkjørsel - GB 20/457
Midlertidig svar vedr. klage på avslag på søknad om ekstra avkjørsel - GB 20/457

Fra: Paal Kristensen[paal.kristensen@sogne.kommune.no]
Sendt: 01.11.2017 11:05:39
Til: Postmottak
Tittel: VS: Søknad om og kjøre på sykkelsti

Reg inn
Fra: Inge Solhøi [mailto:byggmesteringe@gmail.com]
Sendt: 31. oktober 2017 23:04
Til: Paal Kristensen
Emne: Fwd: Søknad om og kjøre på sykkelsti

Hei.
Jeg legger ved en søknad om og kjøre på en sykkelsti på Åros.
Jeg hadde et møte med Ola Frøysland og Tor Otto Kjær for og se på mulige løsninger for og få bygd en garasje på
eiendommen.
Vi ble enige om og prøve en søknad på den enkleste alternativet først..
Hilsen Inge Solhøi (på vegne av Trygve Søndbø)

INGENIØRVESENET

Trygve Søndbø
Tjønnelia 6
4643 SØGNE
Vår ref:

Saksbehandler:

Arkivkode:

Dato:

2017/3180 - 46889/2017

Paal Kristensen

Q21

02.11.2017

Avslag på søknad om ekstra avkjørsel - GB 20/457 - Tjønnelia 6
Bakgrunn for saken:
Det søkes 30.10.17 om ekstra avkjørsel for eiendom 20/457 – Tjønnelia 6.
Saksutredning:
Byggmester Inge Solhøi søker på vegne av Trygve Søndbø om å bygge en ny ekstra
avkjørsel fra eiendom GB 20/457 via eksisterende gang- og sykkelsti langs Årosvegen.
Eiendommen har i dag avkjørsel via felles veg for Tjønnelia 2-6. Jf byggesak kan de se ut til
at eiendommen tidligere har hatt en garasje som nå er bygd om til beboelse. Tidligere
garasje ser også ut til å være erstattet med en carport.
Argument for ekstra avkjørsel er at det er dårlige parkeringsmuligheter i gata.
Gjeldende reguleringsplan viser at det ikke er tiltenkt avkjørsel fra eiendommen inn på gangog sykkelvei. Mellom det regulerte boligformålet og G/S-vei, er det regulert inn et smalt
offentlig friområde. Adkomstvei i dette området vil være avhengig av en søknad om
dispensasjon og politisk behandling.

Postadresse:
PB 1051
4682 Søgne

Besøksadresse:
Rådhusveien 1
4682 Søgne

Telefon: 38055555
Direktenr: 415 17 402

Epost:
Web:
Org.nr:

postmottak@sogne.kommune.no
www.sogne.kommune.no
964 967 091 MVA

Ut ifra en helhetsvurdering kan ingeniørvesenet ikke e at eiendommens behov for mer
biloppstillingsplass og en ny avkjørsel til og via eksisterende gang- og sykkelsti kan settes
opp mot sikkerheten for myke trafikanter på gang- og sykkelveien.
Trafikksikkerheten veier tyngst i denne saken og søknaden om ny avkjørsel til og kjøring på
gang- og sykkelvei kan derfor ikke tillates.

Vedtak:
I henhold til delegert myndighet og i medhold av Vegloven § 40 tillates ikke avkjørsel bygd.

____________________
Vedtaket kan påklages og sendes Søgne kommune, Postboks 1051, 4682 Søgne, innen 3
uker etter at vedtaket er mottatt, jfr. vedlagte orientering.
Med hilsen
Paal Kristensen
enhetsleder ingeniørvesenet
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.
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Ad. Avs/aa på søknad om ekstra avkjørsel 6820/45 7.
Da det vises til brev datert 02.11.2017 vedrørende

avslag på ekstra utkjøsel

GB 20/457,

Vil jeg herved klage på vedtaket deres
Punkt1. Garasjen som engang var i huset har dere i Søgne kommune gitt tidligere eier tilatelse til
ombvgging.

Dette

er ikke min feil.

Punkt 2. Det er i mine papirer

2 oppstillingsplasser

til min eiendom

GB 20/457

da mitt

hus har

adskildt 1. og 2. etasje i huset. Begge etasier er bebodd.
Punkt 3. Ifølge

beregninger

er det liten og ingen fare med utkjørsel

dere, da jeg har sett Ievegger
—ommer susende

forbi

høvre og venstre

side.

som er plasser

utkiørsler

langs gang/sykkelsti

som er tillatt.

som vist på olanskisse

andre

steder

Her har jeg fri sikt 30-40 meter

sendt til

der sykkelistene
fri sikt begge veier til

Punkt 4.Herved hvis denne klage/søknad blir fortsatt avslått berjeg Søgne kommune om oppmerking
av 2 biloppstillingsplasser
Slik forholdene

som er tilgodesett

for parkering

Søgne.21.11.2017
Med vennlig

hilsen

/

gang/(
TrygveSøndbø

(cf «(:*/[4.5

GBZO/457

er pr.i dag forringer

for all fremtid

dere kvaliteten

og tinglyst

betydelig

rett til parkering

på boligen

min.

Trygve Søndbø
Tjønnelia

6

4643 SØGNE

Søgne 30.10.17

Søgne kommune
lngeniørvesenet

v/Paal Kristensen

4640 SØGNE

SØKNADOM Å KJØREPÅ SYKKELSTl
Søker herved Søgne kommune
for å komme

om å få benytte

inn på egen eiendom

en ubrukt

del av tomta

i gata i Tjønnelia 2-6 ønsker vi å

til garasje og biloppstillingsplass.

dette mulig må vi kjøre ca 50 m på kommunens
vedlagt

situasjonskart

langs Årosveien

Gnr208nr457.

På grunn av dårlige parkeringsmuligheter
benytte

gang-sykkelsti

gang og sykkelsti.

For å gjøre
Som vist på

er det god sikt begge veier og vi vil lage snuplass på egen

tomt. Vi vil også fylle opp tomta

1,5 til 2 meter for å komme

opp på samme

nivå som sykkelstien.
Dersom jeg får anledning
tillatelse

til å benytte

til å sette en steinmur

på egen tomt.

Hilsen Trygve Søndbø
Lig/goa

1 z

, S 1A:
*

(f, [jf

sykkelstien

kommer

i grensen til kommunen

jeg til å søke om

og en garasje 1 m inn

INGENIØRVESENET

Trygve Søndbø
Tjønnelia 6
4640 Søgne

Deres ref:

Vår ref:
2017/3180 51732/2017

Saksbehandler:
Paal Kristensen

Arkivkode:
Q21

Dato:
05.12.2017

Midlertidig svar vedr. klage på avslag på søknad om ekstra avkjørsel - GB 20/457
Viser til din klage 21.11.17.
På grunn lav bemanning i ingeniørvesenet kan vi ikke starte saksbehandling av din klage før
tidligst ultimo januar 2018.
Dette til orientering.
Med hilsen
Paal Kristensen
enhetsleder ingeniørvesenet
Dokumentet er elektronisk godkjent og gyldig uten underskrift

Postadresse:
PB 1051
4682 Søgne

Besøksadresse:
Rådhusveien 1
4682 Søgne

Telefon: 38055555
Direktenr: 415 17 402

Epost:
Web:
Org.nr:

postmottak@sogne.kommune.no
www.sogne.kommune.no
964 967 091 MVA

