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Søgne kommune har fremmet forslag til områderegulering
for Kvemhustangen.
Formålet med
områdereguleringen
er å revidere gjeldende reguleringsplan
for å få et bedre
Styringsdokument,
herunder formalisere turveisystemet
i omrâdet. Utbyggingspotensialet
i
gjeldende reguleringsplan
videreføres, og det legges til rette for etablering av 3 nye hytter og
fire nye brygger. Planområdet
inneholder 25 eksisterende
hytter, flere brygger og et av
kommunens
viktigste friluftsområder
med turløyper rundt Kvernhusvannet.
Saken var oppe til førstegangsbehandling
i plan- og miljøutvalget
den 15.08.2012,
ble truffet vedtak om å legge forslag til omrâdereguleringsplan
for Kvemhustangen
offentlig ettersyn.

hvor det
ut til

Planforslaget
har ligget ute til høring og offentlig ettersyn 4 ganger, herunder i periodene
17.09.2012-31.102012,
07.01.2013-20.02.2013,
08.07.2013-02.09.2013
og 06.03.201410.04.2014.
Fylkesmannen
hadde innsigelse til planforslagets
nye område
denne innsigelsen ble trukket ved brev av 26.03.2014.
Kommunestyret
Kvemhustangen,

vedtok planforslaget
vedtatt 20.10.1986,

i møte den 22.05.2014,
ble samtidig opphevet.

for fritidsbebyggelse,

og reguleringsplan

P6, men

for

Reguleringsvedtaket
ble påklaget av Per Juell Larsen ved e-post av 16.06.2014, og av
advokatfirma
Aabelvik, på vegne av Johan Åros, ved brev av 15.07.2014. Vi viser til klagene
i sin helhet.
Kommunestyret
avviste begge klagene i møte den 28.08.2014. Klagen fra Per Juell Larsen ble
avvist grunnet manglende rettslig interesse, og klagen fra Johan Åros ble avvist som for sent
fremmeLjffvl
§ 33.
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Avvisningsvedtaket
ble påklaget ved brev fra Per Juell Larsen av 23.09.2014,
Advokatfirma
Aabelvik av 19.09.2014. Vi viser til klagene i sin helhet.

og fra

Klagene

enstemmige

ble behandlet

av kommunestyret

den 30.10.2014

som fattet følgende
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vedtak;

”I. Klagenfra
adv. Aabelvik på avvisning av klage tas ikke til følge. Klagesaken sendes over
til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
2. a. Klagenfra
Per Juell Larsen Om avvisning av klage tas til følge.
b. Per Juell Larsen sin klage på vedtaket om arnrcideregzzlering/br
K vernhustangen
tas
ikke til følge. Klagesaken sendes over til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. "
Saken ble deretter

oversendt

Fylkesmannen

for endelig

klagebehandling.

Fylkesmannen
forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter
ytterligere saksreferat. Vi viser til sakens dokumenter.

og gir derfor ikke

Fylkesmannens
vurdering
Klagen behandles i medhold av plan- og bygningsloven
(pbl.) av 2008 § 12-12 tredje ledd, jf.
§ 1-9, samt delegasjon av avgjørelsesmyndighet
fra Miljøverndepartementet,
jf. rundskriv T2/09. Fylkesmannen
kan prøve alle sider av saken, og herunder ta hensyn til nye
omstendigheter,
jf. forvaltningsloven
(fvl.) § 34 andre ledd.
Klagen fra adv. Aabelvik på vegne av Johan Åros
Vi vurderer først gyldigheten av kommunens vedtak om avvisning
Aabelvik, på vegne av Johan Åros.

av klage fra advokat

Etter forvaltningsloven
(fvl) § 34 skal klageinstansen
undersøke
om vilkårene for å behandle en
klage er til stede. Dersom vilkårene ikke er til stede, skal saken avvises. Vilkår for å behandle en
klage er at klagen retter seg mot et enkeltvedtak,
at klagen er fremsatt av en part eller annen med
rettslig klageinteresse
i saken, og at det klages i tide. Vi viser til fvl § 28 første ledd og §§ 29 og

31.
Fylkesmannen
legger til grunn at klager har klagerett, jf. fvl. § 28, da avgjørelser som gjelder
avvisning av en sak er å regne som enkeltvedtak, jf. fvl. § 2, 3. ledd. Klagen over
avvisningsvedtaket
er fremsatt rettidig, jf. fvl. § 29.
Saken anses tilstrekkelig
opplyst etter forvaltningsloven
å kunne avgjøre saken på grunnlag av de opplysningene
saksdokumentene
i sin helhet.

§ 17, og Fylkesmannen
finner derfor
som foreligger. Vi viser til

Kommunen har avvist klagen på reguleringsvedtaket
under henvisning til at klagen ikke er
rettidig fremsatt. Vedtaket ble sendt ut per post 23.05.2014, og klagen er datert 15.07.2014.
Klagen ble dermed mottatt i kommunen ca. syv uker etter det tidspunkt man kan forvente at
reguleringsvedtaket
ble mottatt av partene. Fylkesmannen
finner at klagefristen er oversittet,
jf fvl § 29. Spørsmålet blir om det er anledning til å gi oppreisning for oversittet klagefrist.
Etter fvl. § 31 kan det likevel være adgang til å ta klagen under behandling dersom
a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet klagefristen eller for å ha
drøyd med klage etterpå, eller
b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.
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Vi bemerker at det er opp til kommunens
frie skjønn å avgjøre spørsmålet om klagen skal
behandles, jf. lovtekstens bruk av ordet ”kan
Det er dermed ikke noen som har rettskrav på
oppreisning.
For å gi oppreisning må imidlertid vilkårene i loven være til stede.
Lovens forarbeider, jf. Ot.prp.nr. 3 (1976-77) s. 91-92, og forvaltningspraksis
oppgir som
eksempel på grunner som tilsier at partene ikke kan lastes for fristoversittelsen
at de ikke er
blitt gjort oppmerksomme
på klagefristen,
eller har vært forhindret til å foreta seg noe i saken.
Klager anfører at det har vært en felles forståelse mellom kommunen og klager om at klage
var under utarbeidelse
og ville komme etter hvert. Det vises til muntlig kommunikasj on og en
innlest telefonbeskjed
til kommunens
saksbehandler.
Kommunen mener på sin side å ha vært
tydelige på at klagefristen var gått ut, og har bedt klager begrunne hvorfor fristen var
oversittet dersom man ønsket å fremme en klage på reguleringsvedtaket.
Fylkesmannen
mener klager klart kan lastes for å ha oversittet klagefristen, jf fvl § 31 første
ledd, bokstav a). Vi viser til at klager er en profesjonell
part, og tiltrer kommunens
vurdering
av at klager burde sendt inn en klage innen fristen og kommet med en utfyllende begrunnelse
for klagen i etterkant. Når det gjelder spørsmål om forlenget klagefrist gjennom nevnte
telefonsamtale

med kommunen,

viser vi til at søknad

om dette må fremmes

E

klagefristen

er

utløpt, jf fvl § 29 fjerde ledd.
Kommunen har ikke funnet at det er andre særlige grunner til at klagen blir prøvd.
til at klagen ikke inneholder nye momenter som ikke er behandlet i saken tidligere.

De viser

Et hensyn som taler for oppreisning etter bokstav b) er at saken er av særskilt betydning for
klageren, eller at den reiser et prinsippspørsmål
som også forvaltningen
er tjent med at det blir
tatt stilling til.
Klagen gjelder plassering av atkomstvei og parkering til hyttene på Åros sin eiendom gnr. 20
bnr. 8. Klager mener hans innspill om regulering av boliger på sin eiendom ikke er behandlet
og hensyntatt i planprosessen.
Fylkesmannen
kan ikke se at saken reiser prinsippspørsmål,
eller at det er uklarhet rundt
gyldigheten av kommunens vedtak vedrørende områdereguleringsplan
for Kvernhustangen.
Vi ser at klager har kommet med et godt utredet innspill til arealdisponeringen
i området, men
har ingen merknader til kommunens
behandling av innspillet. Fylkesmannen
finner i likhet
med kommunen at det ikke foreligger særlige grunner til at klage fra advokat Aabelvik, på
vegne av Johan Åros, blir prøvd. Fylkesmannen
finner at lovens vilkår for å få oppreisning
for
oversittelse av klagefristen
ikke er oppfylt. Vilkår for å realitetsbehandle
klage av 15.07.2014
foreligger således ikke, og kommunens
avvisningsvedtak
opprettholdes.
Klagen fra Per Juell Larsen
Klager Per Juell Larsen har fremlagt skriftlig erklæring fra sine barn, eierne av gnr. 17 bnr. 23
og 37, som gir han fullmakt til å representere dem i plansaken. Begge eiendommene
ligger
innenfor planområdet,
og Fylkesmannen
tiltrer kommunens
vurdering av at dette gir Juell
Larsen

rettslig

klageinteresse,

dermed over til å vurdere
Kvemhustangen.

jf fvl § 28.

klagers

anførsler

Klagefristen

er også overholdt,jf

til vedtak om områdereguleringsplan

fvl § 29. Vi går

for
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Saken anses forsvarlig opplyst, jf. fvl. § l7, l. ledd. Vi viser til saksdokumentene.
Befaring
stedet anses unødvendig,
da de faktiske forhold er forsvarlig belyst med kart og flyfoto.

på

Når det gjelder det planfagli ge skjønn, herunder arealdisponeringen
innen planområdet,
er det
etter plan- og bygningslovens
regler kommunestyret
som er planleggingsog
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. pbl. §§ 3-2 og 3-3. Ved
utarbeidelse av en områderegulering
må det foretas brede planmessi ge vurderinger av hvilken
utnytting av området som totalt sett regnes som mest tjenlig. Denne avgjørelsen, som må
baseres på lokalkunnskap,
vil være av skjønnsmessig
art. I Vurderingen må ulike og til dels
motstridende
interesser veies mot hverandre. Av dette følger 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 områderegulering
som er påklaget er
begrenset. Fylkesmannen
kan ikke selv endre planen, men kan, dersom en finner grunn til det,
forsøke å få kommunen til selv å velge en annen løsning. Dersom dette ikke fører frem skal
saken,

sammen

med Fylkesmannens

uttalelse,

sendes

Kommunal-

moderniseringsdepartementet
for avgjørelse. For Fylkesmannens
sentrale momenter være bl.a. graden av flertall i kommunestyret
holdning til planen.

og

vurdering av en slik sak vil
samt de regionale fagetaters

Reguleringsvedtak
er en type skjønnsmessig
avgjørelse hvor Fylkesmannen
ved sin vurdering
skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret, jfr. fvl. § 34, annet ledd.
Klager har protestert på innregulert brygge på gnr. 20 bnr. 5l i flere innspill gjennom hele
planprosessen.
Det anføres blant annet at allmennhetens
interesser blir skadelidende
ved
innregulering
av brygge her.
Del av planområdet
hvor brygga er innregulert var avsatt til friluftsområde
i tidligere
reguleringsplan.
Området preges av svaberg og naturlig vegetasjon. Brygga er lagt inn sør på
gnr. 20 bnr. 51, ca 10 meter fra sjøbod på naboeiendommen
gnr. 20 bnr. 464.
Fylkeskommunen,
fylkesmannen
og naturvemforbundet
har gitt faglig råd om å ta brygga ut
av planen eller endre plasseringen,
men kommunen har vurdert at det er akseptabelt å regulere
inn en ny brygge på det valgte stedet. Eiendommen
gnr. 20 bnr. 543 har behov for brygge, og
plasseringen
er valgt for å begrense privatiseringen
av odden nord på eiendommen,
på grunn
av dybdeforhold
og for å samle inngrepene i strandsonen best mulig.
Kommunen har vært klar over den faktiske situasjonen i planområdet,
og hvilke konsekvenser
en brygge eventuelt kan få, jf innspill fra Juell Larsen og flere fagetater. Man har likevel
funnet at hensyn til eier av gnr. 20 bnr. 543 sitt behov for brygge står sterkere enn
allmennhetens
interesser i dette området. Fylkesmannen
mener kommunen har foretatt en
saklig og forsvarlig avveining mellom de ulike interesser som gjør seg gjeldende i saken.
Statlige og regionale fagetater har heller ikke funnet grunn til å fremme innsigelse til
planforslagets
innregulering
av brygge her, noe som taler for at de ikke har hatt vesentlige
innvendinger
mot forslaget. Fagmyndighetenes
holdning til planen taler for at de
reguleringsmessi
ge valg kommunens
saksbehandling
har munnet ut i, er avveininger av lokal
interesse. Hensynet til det kommunale selvstyret har i en slik situasjon stor vekt, og tilsier at
vi ikke foreslår endringer i de valg kommunen har gjort, jf fvl § 34, annet ledd. På denne
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bakgrunn opprettholdes
kommunestyrets
reguleringsvedtak
Juell Larsen ikke har fått medhold i sin klage.
Fylkesmannens

av 22.05.2014.

Det betyr at Per

vedtak

Kommunestyrets
vedtak av 28.08.2014 om avvisning av klage fra advokat Aabelvik, på
vegne av Johan Åros, opprettholdes
under henvisning
til begrunnelsen
over. Klage på
avvisningsvedtaket
tas ikke til følge.
Kommunestyrets
vedtak av 22.05.2014 om områdereguleringsplan
for Kvernhustangen
opprettholdes
under henvisning
til begrunnelsen
over. Klagen fra Per Juell Larsen tas
ikke til følge.
Fylkesmannens
vedtak i klagesaken kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan,
jfr.
fvl. § 28 tredje ledd.
Partene i saken har med visse unntak rett til å se sakens dokumenter, jf. fvl. §§ 18 og 19.
Klageren/klagerne
er underrettet om vedtaket ved kopi av dette brevet.

Med hilsen

Elin Saltrøe

(e.f.)

Kathrine

spesialrådgiver

Dokumentet

Tjensvoll

juridisk

er godkjent

elektronisk

og har derfor

Kopi til:
Per Juell Larsen

Køita 34

Advokatfirma
Johan Åros

Postboks 976
Gamle Årosvei

Aabelvik

ingen

50

Granli

rådgiver

zlnderskri/i.

4630

KRISTIANSAND

4682
4640

SØGNE
SØGNE

S

