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Søgne kommune. Fylkesmannens behandling av klage over vedtatt
detaljregulering for busslomme på Torvmoen
Kommunestyrets vedtak om detaljregulering for busslomme på Torvmoen er
påklaget. Fylkesmannen opprettholder vedtaket.
Det vises til kommunens oversendelse mottatt her 19.12.2012.
Sakens bakgrunn
Kommunen har fremmet forslag til detaljrcgulering om å anlegge busslomme tbr vestgående
trafikk på Torymoen, langs fylkesvei 456, Stauslandsveien. Busslommen vil innebære plass til
bussoppstilling, gangvei og areal for ventebu. Busslommen er tbreslått plassert mellom
avkjørsel ned til Linnefiaten industriområde ou avkjørsel til ghnr 18/42. Kommunen viser til
at busser for vestgående tralikk allerede stopper på denne strekningen i dag, uten busstopp, og
at dette ikke er en trafikksikkerhetsmessig god løsning. Det er videre stilt krav om busslomme
for trafikk mot vest før boliger i reguleringsplanen for Torvmoen tas i bruk. Formålet med
detaljrcguleringen er å legge til rette for en ny busslomme som ligger tilstrekkelig nær
beboerne på Torvmoen, da avstanden til eksisterende busstopp i området anses å være for
lang. Grunneier Jorund Try, gbnr. 18/42. blir direkte herørt av detaljreguleringen. Han bruker
området i sin gårdsdrift. Kommunen viser til at noe dyrket areal vil gå med i å anlegge en
busslomme, men at man har forsøkt å gjøre dette tapet så lite som mulig.
Kommunen meldte oppstart av regulerinusplanarbeid
frist til 291)7.2011 til å gi merknader.

i brev av 15.06.2011. med

Planforslaget lå ute til horing og offentlig ettersyn i perioden 16A7.2012 til 10.09.2012.
Kommunestyret behandlet planfbrslaget i mote 11.10.2012. Folgende vedtak ble enstemmig
truffet:
Sogne Kommune lvdtar detalfregulering lar ur busslomnie, Torunoen
hgningsloven
12-10."
-

plan- og

Reguleringsvedtaket ble ved brev av 11.11.2012 påklaget av Jorund Try, eier av gbnr 18/42. I
klagen blir det blant annet vist til habilitetsforhold, hensynet til jordbruket, samt trafikale
Ibrhold. Vi viser til klagen i sin helhet.
Plan- og miljoutvalget behandlet klagen i mote 12.12.2012. Livalget Ihstholdt
kommunestyrets vedtak. Saken ble deretter oversendt Fylkesmannen for endelig
kl ageb ehand lin g.
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Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke
ytterligere saksreferat. Vi viser til sakens dokumenter.
Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, og herunder ta hensyn til nyc omstendigheter, jf.
forvaltningsloven (fvl.) § 34 andre ledd.
Fylkesmannen bemerker
Lovvalg
Detaljtegtficrinu for busslomme på Torvmoen ble lagt ut til offentlig ettersyn 16.07.2012.
Denne klagen behandles således i medhold av plan- og bygningsloven (pb1.) av 2008 § 12-12
tredje ledd, jf. § 1-9, samt delegasjon av avgjørelsesmyndighet fra Miljøverndepartementet, jf.
rundskriv T-2/09.
Kla ærett o kla efrist
Fylkesmannen legger, på bakgrunn av opplysningenc i saken, til gnum at klager har klagerett
og at klagefristen er overholdt, jf. forvaltningsloven (fv1.) §§ 28 og 29.
Habilitet
De generelle reglene om når en tjenestemann anses som ugild (inhabil) finner man i fv1.
kapittel II. 1 fvl. § 6 forste ledd bokstav a-e er det vist til tilfeller hvor en tjenestemann
«automatisk» er inhabil, og det er da ikke behov for en nærmere vurdering. Dersom en
tjenestemann ikke er inhabil etter fv1. § 6 forste ledd, kan han likevel være inhabil etter de
skjønnsmessige kriteriene som fremgår av bestemmelsens andre ledd. I henhold til fv1. § 6
andre ledd cr en tjenestemann inhabil dersom det foreligger særegne forhold som er "egnet til
å svekke tilliten til hans upartiskhet". Ved denne vurderingen skal det blant annet legges vekt
på "om avgjarelsen i saken kan innehtere sterligkrdel. tap eller zdempe,fOr ham selv eller
noen som han har nter personlig tilknytning til". Det skal også legues vekt på om
"ugildhetsinnsigelsen er reist av en part".
Fylkesmannen bemerker videre at det følger av kommuneloven § 40 første ledd nr. 3 at
forvaltningslovens regler om inhabilitet gjelder for folkevalgte, med visse særreuler i
påfølgende bokstav a-e.
Klager har anfort at Søgne kommune og utbyggerfirmaet Repstad har hatt eierinteresser i det
samme området som utbygges på Torvmoen, og at det foreligger samarbeidsavtaler. Klager
forutsetter at eventuelle forbindelser mellom utbyuuer. administrasjonen og politisk valute
medlemmer i besluttende organer, blir underlagt åpne ou inn2ående habilitetsvurderinger.
Kommunen har til klauers anforsler vist til folgende:
«Det vises til merknadene dra th. om hahilitet og administrative roller i saken. Ved
hehandlingen av reguleriplanen
i komnnenestvret var det et enstemmig redtak.
Administrasjonen kan ikke se at det er grunnlagdOr de ptistatulene Trydramsetter.»
Fylkesmannen viser til at reglene om inhabilitet som vist til over gjelder fiw offentlige
tjenestemenn ou personer som er folkevalgte. Folgeliu kan ikke Sogne kommune i egenskap
av planmyndiuhet være inhabil etter disse bestemmelsene. Dette gjelder uavhenuig av om
kommunen er urunneier eller har private interesser i et omrade.
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Fylkesmannen viser videre til at klager ikke har anført at bestemte personcr blant kommunens
ansatte eller blant de Iblkevalgte er inhabile. Dct er folgelig heller ikke vist til særegne
forhold som er egnet til å svekke tillit til personer som har forberedt, vedtatt cller på annen
måte tatt del i detaljreguleringen. Fylkesmannen finner dertbr at det ikke foreligger
opplysninger i saken som tilsier inhabilitet ved noen av de offentlige tjenestemenn eller
folkevalgte i kommunen som har vært med i kommunens planprosess.
Fylkesmannen bemerker likevel at kommunens vurdering av klagers habilitetsanforsler
ffemstår som svært snever, herunder er det ikke vist til hvilket regelverk som gjør seg
gjeldende. Kommunen bes derfor om gi en mer utdypende redegjørelse og begrunnelse i
fremtidige habilitetsvurderinger.
Sakens o 1 snin herunder forholdet til naturman Yfoldloven
I saker som berorer naturmangfoldet, plikter kommunen å vurdere planforslaget i forhold til
de miljorettslige prinsippenc som fremgår av naturmangfoldloven (nml.) §§ 8-12, jf. § 7. En
vurdering etter nml. er nødvendig for at saken skal være tilstrekkelig opplyst etter fvl. § 17.
Kommunen har vist til at det er ingen kjente interesser i forhold til biologisk mangfold eller
prioriterte naturtyper i planområdet, og at detaljreguleringen derfor ikke er i konflikt med
prinsippene i nml. §§ 8-12.
Etter en gjennomgang av Naturbase og artsdatabankens Artskart, kan ikke Fylkesmannen se
at detaljreguleringen vil påvirke sårbar natur. Fylkesmannen legger dermed til grunn at
kunnskapsgrunnlaget som cr fremskaffet i saken er i tråd med de krav som folger av nml. § 8,
samt at de øvrige prinsippene får liten betydning.
Saken anses etter dette forsvarlig opplyst, jf. fv1. § 17, I. ledd. Befaring på stedet anses
unødvendig, da de faktiske forhold er tilstrekkelig belyst mcd kart og flyfoto.
Medvirkning og kontradiksjon
Pbl. kapittel 5 inneholder gencrelle regler om medvirkning i planlegging. Det er gitt nærmere
regler om medvirkning for den enkelte plantype, for reguleringsplaner i kapittel 12. Det vises
spesielt til pbI. § 12-8 om varsling ved oppstart av reguleringsplanarbeid. § 12-10 om horing
og offentlig ettersyn, og § 12-12 hvor det fremgår at innkomne uttalelser i saken og
vurderingen av disse skal legges frem for kommunestyret for vedtak. Videre folger de
generelle rettigheter en part har til å fremme sine interesser i saken (kontradiksjon) av
Ibrvaltningsloven.
Klager har anfort at han i samtaler med saksbehandler og leder av plan- og miljoutvalget har
fremsatt opplysninger som berorer trafikksikkerheten ved planlagt busslomme. Klager mener
at disse opplysningene ikke er kommet frem i horingene og tbr besluttende organer, samt at
administrasjonen ikke har droftet flere av hans antbrsler.
Fylkesmannen viser til at klager i kommunens brev av 15.06.2011 ble varslet om oppstart av
reguleringsplanarbenlet, jf. pb1. § 12-8. Han mottok videre planen til høring i kommunens
brev av 29.06.2011, jf. pb1. § 12-10. Klager sendte inn merknader ved begge anledninger. I
sin uttalelse til horingen viste klager til Ilere tratikale forhold han mener gjør seg ujeldende I
saksutredningen for kommunestyret ble klagers merknader vist til og kommentert, samt
vedlagt saksdokumentene. Det samme gjelder saksutredningen for planutvalget ved
klagebehandl ingen.
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Fylkesmannen legger på bakgrunn av det ovennevnte til grunn at klagers rett til medvirkning
etter pb1. 12-8 og § 12-10 er ivaretatt. Det leuges videre til grunn at kommuncstyret har fått
klagers uttalelser, og vurderingen av disse, fremlagt for vedtakelsen av detaljreguleringen.jtl
pb1. § 12-12.
Fvlkesmannens vurderin av innholdet i detafre ulerin en
Når det gjelder det planfaglige skjønn. herunder arealdisponeringen innen planområdet, er det
etter plan- og bygningslovens regler kommunestyret som er planleggings- og
reguleringsmyndighet, og som etter en samfunnsmessig vurdering i samråd med berørte
fagetater og andre som måtte ha interesser i planområdet, avgjør hvilke områder som skal tas
med i reguleringsplanen og hvordan disse eventuelt skal utnyttes, jf. pb1. §§ 3-2 og 3-3. Ved
utarbeidelse av en detaljregulering må det foretas brede planmessige vurderinger av hvilken
utnytting av området som totalt sett regnes som mest tjenlig. Denne avgjørelsen, som må
baseres på lokalkunnskap. vil være av skjonnsmessig art. I vurderingen må ulike og til dels
motstridende interesser veies mot hverandre. Av dette folger at en plan vil kunne være til
ulempe for en eller flere parter uten at dette er til hinder for at planen godkjennes.
Fylkesmannen myndighet til å gjøre endringer i en detaljregulering som er påklaget er
begrenset. Fylkesmannen kan ikke selv endre planen, men kan, dersom en finner grunn til det,
forsoke å få kommunen til selv å velge en annen losning. Dersom dette ikke fører frem skal
saken. sammen med Fylkesmannens uttalelse, sendes Miljøverndepartementet for avgjørelse.
For Fylkesmannens vurdering av en slik sak vil sentrale momenter være bl.a. graden av
tlertall i kommunestyret samt de regionale fagetaters holdning til plancn.
Klager anfører blant annet at han er imot utbygging av boligfeltet på Torvmoen. Han ønsker
derfor ikke å avgi areal til cn busslomme som skal ha tilknytning til dette boligfeltet. Klager
viser videre til at busslommen vil innebære en omdisponering av dyrket jord, samt
vanskeliggjore maskinell bruk på tilgrensende landbruksareal. Det anfores videre at
landbruksarealet som vil gå med til busslommen er langt storre enn kommunens anslag på 200
m7.
Klager anforer også at den foreslåtte plassering av busslomme legger opp til trafikkfarlige
situasjoner, herunder påkjørsler ved at tblk krysser veien på andre steder enn der man bor
krysse veien. Klager viser til at det finnes alternative plasseringer av en busslomme. og at
kommunen ikke har gjort nok for å kartlegge disse. Dersom busslommen skulle bli realisert.
mener klager at tiltak som fartsreduksjon og fartsdumper bor vurderes.
Kommunen anforer at sterke samtimnsmessige interesser taler tbr at busslomma bor bygges.
og at det er gjort mye med planen for å redusere inngrepet i dyrket jord til et minimum.
Kommunen viser til at plasseringen cr hensiktsmessig sett hen til avkjørsclen til Torvmoen
boligfelt. eksisterende tbtgjenuerfelt ou eksisterende busslommer som ligger i nærheten. Det
anforer videre at hele Torvmoen ville ligue innen for en avstand på 300 meter i forhold til
busslommen. og at dette er en akseptabel avstand med hensyn til at folk vil benytte seg av
busstoppet.
Hva gjelder de trafikale forhold har kommunen blant annet vist til folgende:
"Administrasj(men mener man har stort.fokus pa tralikksikkerhet. A legge opp til en
Inisslonnne som kan metilore okt uNkkesrisiko i telthelwgd strok
‘tere daTlig
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Fylkesmannen bcmerker at det er et nasjonalt mål å halvere omdisponeringen av de mest
verdifulle jordressursene i landet, og folgelig at omdisponering gjennom arealplaner,
utbygging og dispensasjoner må begrenses. Det er kommunene som har hovedansvaret for at
nasjonalc jordvernmål nås ujennom planlegging og forvaltning. Fylkesmannen har på sin side
et ansvar for kontrollere at kommunene følger om den nasjonale jordvempolitikken, og kan
blant annet benytte seg av innsigelsesmyndigheten slik at plancr blir løfict opp på
departernentsnivå.
1dette tilfellet har kommunen kommet til at hensynet til andre samfunnsinteresser i form av
hensiktsmessig infrastruktur og kollektivtilbud må gå foran hensynct til jordbruket. Inngrepet
er etter Fylkesmannens vurdering av begrenset omfang, blant annet sett hen til storrelse og
lokaliscring ytterst i jordbruksarealet langs fylkesvei 456. Fylkesmannen bcmerker imidlertid
at målinger i kommunens karttjeneste GIS/LINE, kan tyde på at det vil gå med noe mer
jordbruksareal til busslommen enn kommunens anslag på ca 200 m2. Det foreligger ikke
innvendinger fra berorte fagmyndigheter, og dette taler for at kommunens planfaglige skjønn
og valg av arealdisponering må tillegges stor vekt. Fylkesmannen finner at kommunen på en
saklig måte har redegjort for behovet for en busslomme i området, og det er vist til at en slik
utnytting av arealet er tjenlig i et bredere planperspektiv. blant annet sett hen til utbyggingen
av boligfeltet på Torvmoen. Valg av plasseringen er for ovrig basert på lokalkunnskap og
dialog med berorte fagetater. Kommunen vil derfor innlose nødvendig jordbruksareal fra
klager i området for å realiscre busstommen.
Hva gjelder hensynet til trafikksikkerhet, viser Fylkesmannen til at busslommen thlger en
veinormal utarbeidet av Statens vegvesen. Nevnte fagmyndighet har videre vært i dialog med
kommunen underveis i planprosessen. Det foreligger ikke innvendinger ti-a berorte
faLm-digheter med hensyn til trafikksikkerheten. Kommunen har videre vist til hvilke lokale
thrhold og utfordringer som gjor seg gjeldende. Fylkesmannen er av den oppfatning at
kommunen har vurdert trafikkbildet konkrct, herunder tatt stilling til klagers anførsler.
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Fylkesmannen mener derfor at det ikke foreliuger opplysninger som tilsier at kommunens har
oversett forhold av avgjorende betydning for trafikksikkerheten
Fylkesmannen finner at kommunen har foretatt en tilstrekkelig bred planmcssig vurdering av
planområdet, hvor det er gjort en forsvarlig avveining av de ulike interessene som gjor seg
gjeldende i saken. Reguleringsvedtak er en type skjonnsmessig avgjorelse hvor Fylkesmannen
ved sin vurdering skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret, jfr. fv1. § 34,
annet ledd. Detaljregulering er enstemmig vedtatt, og vi mener da at hensynct til det
kommunale selvstyret må tillegges stor vekt.
Fylkesmannen legger for ovrig til grunn at kommunen og berorte fagetater fortlopende vil
vurdere trafikksikkerheten i området, herunder iverksette ytterliuere tiltak dersom dette anses
påkrevd.
På denne bakgrunn opprettholdes kommunestyrets reguleringsvedtak av 11.10.2012. Dct
betyr at Jorund Try ikke har fått medhold i sin klage.
Fylkesmannens

vedtak

Kommunestyrets
Torvmoen,
Try

tas ikke

vedtak

opprettholdes

av 11.10.2012
under

om detalfregulering

henvisning

til begrunnelsen

for busslomme
over.

Klagen

på
fra Jorund

til folge.

Fylkesmannens vcdtak i klagesaken kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan, jfr.
§ 28 tredje ledd.
Partene i saken har med visse unntak rett til å se sakens dokurnenter, jf. fv1. §§ 18 og 19.
Klageren er underrettet om vedtaket ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
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Elin Saltroe (e.f.)
rådgiver

Kopi til:
Jorund Try
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Andre Olsen
råduiver
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