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

Saksprotokoll i Klagenemnda - 19.03.2018
Behandling:
Enhetsleder for ingeniørvesenet, Paal Kristensen var til stede og svarte på spørsmål fra utvalget.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Klage tas ikke til følge. Søknad om å benytte regulert sykkelsti som adkomst til GB 20/457 avslås.
Klagenemnda fremmet følgende felles utsettelsesforslag:
Før klagenemnda tar endelig stilling til saken, oversendes denne formannskapet for uttalelse.
Klagenemnda mener at formannskapets uttalelse skal være særlig tungtveiende i denne sak.
Når formannskapet vurderer saken, ber klagenemnda samtidig om at formannskapet uttaler seg om
følgende:
Dersom formannskapet anbefaler at klagen tas til følge, bør det stilles vilkår?
Dersom formannskapet anbefaler at klagen ikke taes til følge, tenker formannskapet at det er mulig å få
til en alternativ avkjøringsløsning som evt går over kommunens eiendom ?
Forslaget enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag ble dermed ikke votert over.

Vedtak:
Før klagenemnda tar endelig stilling til saken, oversendes denne formannskapet for uttalelse.
Klagenemnda mener at formannskapets uttalelse skal være særlig tungtveiende i denne sak.

Når formannskapet vurderer saken, ber klagenemnda samtidig om at formannskapet uttaler seg om
følgende:
.
Dersom formannskapet anbefaler at klagen tas til følge, bør det stilles vilkår?
Dersom formannskapet anbefaler at klagen ikke taes til følge, tenker formannskapet at det er mulig å få
til en alternativ avkjøringsløsning som evt går over kommunens eiendom ?

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2018
Behandling:
RS 19/18 Klage på avslag på søknad om ekstra avkjørsel GB 20/457 - Tjønnelia 6

Særutskrift fra klagenemndas behandling 19.03.18 ettersendt. 12.04.18.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:

Formannskapet ber Rådmannen fremlegge en sak til behandling i Formannskapet, der en ser
på de spørsmål Klagenemnda stiller.
Formannskapet ønsker også utredet prinsipper ang. kjøring på gang/sykkelveg.
FRP sitt forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Formannskapet ber Rådmannen fremlegge en sak til behandling i Formannskapet, der en ser
på de spørsmål Klagenemnda stiller.
Formannskapet ønsker også utredet prinsipper ang. kjøring på gang/sykkelveg.

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

