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Vedtak
Plan og bygg ved byggesaksenheten behandler søknaden etter delegasjon gitt planog bygningssjefen med virkning fra 01.01.2020.
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 a, 20-2 og 21-4 godkjennes
søknaden på de vilkår som er nevnt under. Tegninger mottatt 12.04.2021, og
situasjonsplan mottatt 23.08.2021, ligger til grunn for godkjenningen.
Søknaden omfatter oppføring av hytte, anneks og terrasser, samt dispensasjon fra
plankrav og bestemmelse om gesimshøyde på anneks.
Andre type tiltak utover gitt tillatelse, slik som eventuelle murer/levegger/boder
etc. kan være søknadspliktige og kan ikke oppføres uten å avklare forholdene rundt
søknadsplikt med ansvarlig søker.
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon fra plankravet i
kommunedelplanen for Søgne § 2, samt fra § 6 om gesimshøyde på anneks.
Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 Dispensasjon fra byggegrense mot fylkesvei må foreligge før det kan gis
igangsettingstillatelse
 Rekkverk på tak av anneks skal være i glass, og monteres slik at det ikke gir
økt gesimshøyde (på innside av parapet).
Igangsettingstillatelse kan gis når fullstendig søknad etter PBL. § 21-2, jf. SAK10
§ 5-4, er innsendt og undergitt nødvendig kontroll.

Sikker post
www.kristiansand.kommune.no/eDialog

Postadresse
Postboks 4
4685 Nodeland

E-postadresse
post.byutvikling@kristiansand.kommune.no Besøksadresse
Rådhuskvartalet,
Rådhusgata 18

Kommunalområde
Byggesaksbehandling

Telefon
38 07 50 00

Saksbehandlers
telefonnummer:
97990338

Nettadresse
kristiansand.kommune.no
Org. nummer NO985713529

Søknaden og dispensasjonsforhold:
Det søkes om rammetillatelse og dispensasjon for oppføring av hytte, anneks og
terrasse på GB 412/171 – Vragevikheia 29.
Hytta får et bebygd areal på 80 m², og bruksareal på 109,5 m².
Annekset får et bebygd areal på 17,3 m². Bruksareal for annekset blir 13,0 m².
Terrasser får et samlet bebygd areal på 22,0 m².
Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra:
 Kommunedelplanen for Søgne § 2, om plankrav
 Kommunedelplanens bestemmelser om gesimshøyde på anneks § 6 c.
I tillegg kreves dispensasjon fra byggegrensen mot fylkesvei 456, dette er det
Statens Vegvesen/Agder Fylkeskommune som må gi.
Det er tidligere omsøkt og innvilget, dispensasjon for oppføring av hytte på
eiendommen. Dette ble gitt av plan- og miljøutvalget i tidligere Søgne kommune,
den 23.10.2019. Hytta er nå endret i utførelse, og flyttet noe mot sør. I tillegg
søkes også om oppføring av anneks.
Spesielle forhold:
Royal impregnert kledning har per dags dato ikke produktgodkjennelse. Er det
ønskelig å benytte trekledning av type Royal impregnert skjer dette på eget ansvar.
Vi viser til vår hjemmeside for ytterligere informasjon:
https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/plan-ogbygg/byggesak/ferdigattest/
Gjeldende plangrunnlag:
Eiendommen ligger innenfor område avsatt til byggeområde for fritidsbolig, i
kommunedelplanen for Søgne. Planen ble vedtatt den 28.02.2019.
Relevante bestemmelser i kommunedelplanen:

§ 6:

Retningslinje i kommuneplanens arealdel:
Fortetting
Det legges ikke opp til nye hyttefelt i kommunen. Utvidelse av eksisterende felt kan
skje i bakkant. Felt og områder kan fortettes der det ligger til rette for dette. Større
utvidelser/fortetting bør skje gjennom plan (5 enheter eller mer).

2

Oversiktskart

Situasjonskart

Skråfoto av området, aktuell tomt i rød ring.
Naturmangfoldloven
Kommunen har vurdert tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens § 8 til 12, og vi
kan, ut fra en samlet vurdering, ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med denne.
Vi har vurdert tiltaket og mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og står i
rimelig forhold til sakens karakter.
Det kan ikke sies å foreligge risiko for skade på naturmangfoldet, og det
fremkommer ikke opplysninger av lokal art i artsdatabanken eller naturbasen, som
tilsier at det er spesielle hensyn som må ivaretas.
Det er heller ikke forhold som tilsier at det bør gis avslag i forhold til føre-varprinsippet, da tiltaket ikke vil påføre naturmiljøet eller naturmangfoldet alvorlig
skade.
Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på økosystemet, og § 11, kostnader ved
eventuell miljøforringelse, skal bæres av tiltakshaver. § 12, miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder, blir også ivaretatt.
Protester/bemerkninger:
Det foreligger ikke merknader fra varslede naboer.
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Uttalelser fra annen myndighet:
På grunnlag av melding fra Statsforvalteren i Agder, datert 05.01.2021, hvor det
gjøres oppmerksom på at Miljøvernavdelingen ikke har mulighet til å gi uttalelse til
alle aktuelle dispensasjonssaker de kommende ukene, er saken ikke sendt på
høring til denne instansen.
I forbindelse med tidligere søknad om oppføring av hytte på denne eiendommen,
ble det uttalt fra Statens Vegvesen at «at det kan påregnes at dispensasjon fra
byggegrense mot fylkesvei vil bli gitt.»
Det nå omsøkte tiltaket ligger med litt større avstand til veien, og sannsynligheten
for at dispensasjon blir gitt er ikke redusert. Det stilles som vilkår at dette
foreligger før det kan gis igangsettingstillatelse.
Dispensasjoner:
Relevante punkter i ansvarlig søkers redegjørelse i kursiv skrift, med
byggesaksenhetens påfølgende kommentar:
Dette er en tomt som er regulert til fritidsbebyggelse, og ligger i et område der det
er utbygget med fritidsboliger fra før. Det er fortsatt noen tomter her som ikke er
bygget på, men vi mener dette tiltaket er i henhold til omkringliggende bebyggelse
Den vil da ikke virke ruvende på noen som helst måte i forhold til nærliggende
bebyggelse. Tiltaket vil ha saltak og vil bli oppført i tre med tre kledning som resten
av nabobyggene Dette vil da også stå i stil med de estetiske krav som er i henhold
til retningslinjene.
Området er avsatt til eksisterende hytteområde i kommunedelplanen for Søgne, og
det er oppført mange hytter i feltet. Det er ikke fastsatt bestemmelser om
utforming av hyttene, eller krav til estetikk utover det som fremgår av plan- og
bygningsloven. Det er krav til bebygd areal, samt møne- og gesimshøyde, og med
unntak av gesimshøyde for annekset, er tiltaket i henhold til disse bestemmelsene.
Ønsket tiltak vil ikke forringe solforhold, skygge for, eller ta utsikt for naboer da
bygningen vil bli liggende lavt i terrenget i forhold til naboer. Det er tidligere
innvilget dispensasjon på denne tomten, men for å vise ytterligere hensyn til
naboer er hytta endret og flyttet for å ha minst mulig innvirkning på naboer.
Det ble innvilget dispensasjon for oppføring av hytte på eiendommen den
23.10.2019. Administrasjonen i tidligere Søgne kommune innstilte på å avslå
søknaden, men det ble fattet politisk vedtak om å innvilge denne. Både plassering
og utforming av hytta er endret i den nå aktuelle søknaden.
Det vil bli bygget et anneks som er plassert der tidligere dispensasjon for hytte ble
gitt. Dette vil få en gesimshøyde som er noe over det som er angitt i planen; 3 m.
Annekset vil bli plassert så hensiktsmessig som mulig for å ikke virke ruvende i
terrenget, og for å unngå sprengningsarbeider og inngrep i naturen vil det
plasseres på påler men så lavt som mulig i terrenget. Dette for å gjøre denne mest
mulig nøytral og gjemme det bak hytta. Annekset ligger slik til at det får fjellet i
bakgrunn og over seg, og vil da ikke få noe negativ innvirkning på naboer rundt
hverken med skygge for sol eller utsikt. Denne plasseringen gjøres for å ta mest
hensyn til naboer og naturen rundt.
Annekset er plassert mot nord på eiendommen, og vil ligge delvis skjult bak den
omsøkte hytta.
Etter vårt skjønn vil ikke det omsøkte tiltaket tilsidesette hensynene og vi kan ikke
se at det foreligger vesentlige ulemper med innvilgelse av dispensasjonen.
Fordelene for tiltakshaver og eiendommen som sådanne er vesentlige. Vi mener
derfor at det er grunnlag for innvilgelse av dispensasjonen.
Det vises til vår vurdering under.
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Byggesaksenhetens samlede vurdering:
Det søkes om oppføring av ny hytte, anneks og terrasser på en ubebygd tomt, i et
etablert hytteområde. Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens
bestemmelser om utarbeidelse av detaljreguleringsplan og maks. gesimshøyde for
anneks.
Gjeldende kommunedelsplan er vedtatt i 2019, og er blitt til gjennom en
omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte
organ, kommunestyret. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan.
Kommunedelplanen fastsetter fremtidig arealbruk for området, og er ved
kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak
som nevnt i plan- og bygningslovens § 1-6.
I oktober 2019 ble det gitt dispensasjon fra plankravet og fra bestemmelsen om
maks gesimshøyde på hytte, vedtaket ble fattet at Plan- og miljøutvalget i tidligere
Søgne kommune. Søknaden er nå endret, slik at hytta er i samsvar med
høydebegrensningene i gjeldende plan. Annekset er imidlertid avhengig av
dispensasjon fra den fastsatte gesimshøyden. Tiltaket krever også dispensasjon fra
kravet om utarbeiding av detaljreguleringsplan.
Gjeldende lovtekst i plan- og bygningsloven
§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt
i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller
regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon
skal være klart større enn ulempene. Det kan ikke dispenseres fra
saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og
tilgjengelighet.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og
regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke
dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når
en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasjonssøknaden.
Bestemmelsen inneholder 2 kumulative vilkår, og begge må være oppfylt for at
dispensasjon skal kunne gis. Det betyr at i første omgang må det vurderes om
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Viser vurderingen at de nevnte
hensynene blir vesentlig tilsidesatt, skal ikke kommunen behandle dispensasjonen
videre.
Vurdering med hensyn på plankrav:
Hensikten med å sette plankrav i kommunedelplanen er at områder avsatt til
utbyggingsformål skal inngå i reguleringsplaner. Dette er for å gi like rammer og
helhet til de aktuelle eiendommene innenfor en plan, og samtidig ivareta hensynet
til barn og unge, offentlige myndigheter og allmennheten.
I kartdelen til kommunedelplanens arealdel er området avsatt til fritidsbebyggelse,
og utgangspunktet er at eiendommen kan benyttes til dette formålet. Plankravet i
kommunedelplanen skal i hovedsak ivareta en helhetlig planlegging i forhold til
infrastruktur, miljø og overordnede konsekvenser av en utbygging innenfor et
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område. I dette tilfellet søkes det om å bygge hytte og anneks på en ubebygd
eiendom. De aller fleste eiendommene innenfor området er allerede bebygd, men
det ligger noen få ubebygde tomter igjen. Kommunedelplanen har allerede gitt
bestemmelser og rammer for fritidsbebyggelse innenfor byggeområdene, og vi kan
ikke se at en detaljreguleringsplan ville ha medført vesentlige endringer i forhold til
dette. Areal- og høydebestemmelser i kommunedelplanen ville med høy grad av
sannsynlighet også dannet rammene for en detaljregulering av bebyggelsen.
Ved å utarbeide en reguleringsplan kunne man imidlertid sagt noe om plassering og
høyder, ved å angi kotehøyder for laveste gulv og høyeste møne/gesims. I
retningslinjene til kommunedelplanens arealdel er det imidlertid sagt at «større
utvidelser/fortetting bør skje gjennom plan (5 enheter eller mer)». Retningslinjene i
kommunedelplanen er ikke juridisk bindende, men de er kommunestyrets
instruksjon om hvordan saker bør behandles. I retningslinjen som gjelder fortetting
av hytteområder har kommunestyret dermed angitt at selv om det er gitt et
generelt plankrav for denne typen tiltak, vil terskelen for å kreve plan for en
enkelthytte være relativt høy.
Byggesaksenheten kan derfor ikke se at hensynet bak plankravet blir vesentlig
tilsidesatt som følge av det omsøkte tiltaket. Eiendommen er avsatt til
fritidsbebyggelse og hensikten er at det skal bygges i tråd med planen. Samtidig vil
kommunedelplanens bestemmelser gjelde i byggesaken, slik de også vil være
førende i en eventuell reguleringsprosess.
Hensynene bak plankravet sammenfaller i stor grad med hensyn i lovens
formålsbestemmelse. Det følger av formålsbestemmelsen i PBL § 1-1 andre ledd at
planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Videre følger det
av bestemmelsens fjerde ledd at «planlegging og vedtak skal sikre åpenhet,
forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal
legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal
beskrives.» Det vises til vår vurdering med hensyn på plankrav, og dette legges
også til grunn ved vurdering av hensynet bak PBL § 1-1.
Vurdering med hensyn på gesimshøyde på anneks:
Hensikten med å angi bestemte høyder for fritidsbebyggelse i kommunedelplanens
§ 6 c er å styre bebyggelsens høyde og volum over terreng. I dette tilfellet søkes
det om å bygge et anneks med en spesiell type fundamentering, for å unngå
uheldig sprenging av terreng. Terrenget rundt annekset, beliggenheten bak hytta
og i forhold til nabobebyggelsen, medfører at annekset ikke blir dominerende i
landskapsbildet.
Annekset utføres med flatt tak, og vil ikke bli høyere enn gjeldende bestemmelser
om maks mønehøyde.
Byggesaksenheten konkluderer med at hvis det blir gitt dispensasjon i dette
tilfellet, vil ikke hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i
lovens formålsbestemmelse, eller nasjonale eller regionale interesser, bli vesentlig
tilsidesatt. Vilkåret etter plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd første punktum
er derfor oppfylt.
Dersom dispensasjon kan gis etter vilkåret i første punktum, må det, i henhold til
PBL § 19-2 andre ledd andre punktum, videre vurderes om fordelene ved å gi
dispensasjon er klart større enn ulempene.
Vurdering med hensyn på plankrav:
I et planarbeid skal områder vurderes i en større sammenheng. Selv om man for en
enkel eiendom synes å ha ivaretatt forhold som adkomst, vann- og avløp,
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plassering av bebyggelsen mm, betyr ikke dette at løsningen er den mest
hensiktsmessige for området.
Her dreier det seg imidlertid om å oppføre hytte og anneks i et etablert
hytteområde som er tilnærmet ferdig utbygd. Å utarbeide en detaljreguleringsplan
på grunnlag av de her omsøkte tiltakene, vil ikke endre noe i forhold til
arealdisponeringen for eiendommen. Dette vurderes å vekte tungt for å gi
dispensasjon.
Likeledes at hytta er utformet i henhold til gjeldende bestemmelser i
kommunedelplanen. Det anses som fordelaktig at denne saken kan løses ved
dispensasjon, da dette er både ressurs- og kostnadsbesparende.
Vurdering med hensyn på gesimshøyde på anneks:
Det anses som en vesentlig fordel at gesimshøyden på annekset ikke blir høyere en
maks mønehøyde satt i bestemmelsene; 4,5 meter. Videre vil plassering av
annekset også tale i favør av dispensasjon. Dette plasseres delvis skjult bak hytta,
og med kupert terreng i bakkant. Dette medfører at det ikke blir silhuettvirkning,
eller at bygget virker ruvende.
Annekset får en økt gesimshøyde på grunn av at det plasseres på påler, for å
unngå sprengning og store inngrep i terrenget. Ved tidligere
dispensasjonsbehandling forelå det flere merknader fra naboene, mens det ved
dette alternativet ikke er mottatt merknader fra disse. Dette kan tyde på at
tiltakshaver har tatt merknadene til etterretning, og prøvd å tilpasse tiltaket til
disse.
I enhver dispensasjonssak må det foretas en vurdering av momentet med uheldig
presedens for liknende saker, og det vil ved enhver dispensasjon følge med en
risiko om at saken vil kunne skape presedens. I dette tilfellet økes gesimshøyden,
men høyden for maksimal mønehøyde overstiges ikke. Dette medfører at en
eventuell presedens ikke vil være svært uheldig.
Dersom det finnes alternativer som ikke krever dispensasjon, er dette en ulempe
som skal tillegges vesentlig vekt. Hele eiendommen omfattes av plankravet, og det
vil derfor ikke være alternativer som ikke vil kreve dispensasjon.
Byggesaksenheten mener etter ovennevnte at fordelene ved å gi dispensasjon er
klart større enn ulempene, og i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 andre
ledd andre punktum, kan dispensasjon gis.
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd, følger det at kommunen
«kan gi» dispensasjon. Dette betyr at selv om vilkårene for dispensasjon er oppfylt,
plikter ikke kommunen å gi dispensasjon. Det må foretas en konkret vurdering av
om det er hensiktsmessig å gi dispensasjon. I denne saken dreier det seg om å
bebygge ei tomt i et etablert hytteområde uten at det utarbeides plan. Å løse dette
ved dispensasjon anses som svært ressurs- og tidsbesparende i forhold til å
utarbeide plan.
Etter en konkret vurdering og i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 første
ledd, finner byggesaksenheten at det er hensiktsmessig å gi dispensasjon.
Estetiske krav:
Plan og bygningssjefen har lagt fasadetegninger mottatt 12.04.2021 til grunn for
sin vurdering av fasadeuttrykk, og vi mener plan- og bygningslovens krav til
estetikk er oppfylt.
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Beliggenhet og høydeplassering:
Høydeplasseringen definert som topp laveste gulv for hytta fastsettes til kote
+ 25,0. Maks gesimshøyde for anneks fastsettes til kote + 27,3. (NN2000)
Dette tiltak krever påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Utføring av påvisning
skal gjennomføres av kvalifiserte foretak. Oppmålingsteknisk prosjektering av dette
tiltaket skal basere seg på kvalitetssikret prosjekteringsgrunnlag, dvs.
kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser.
Så snart plassering er kontrollert (hjørner innmålt), ber vi om at koordinater for
disse sendes kommunen, fortrinnsvis på digital form, for ajourføring av kart.
Gjennomføringsplan:
Hver gang et nytt foretak erklærer ansvar i byggesaken, skal kommunen motta
oppdatert gjennomføringsplan fra ansvarlig søker.
Erklæring om ansvarsrett:
Erklæring om ansvarsrett i samsvar med gjennomføringsplan må være innsendt til
kommunen før de enkelte foretak starter sin del av arbeidet.
Alle foretak som har erklært ansvarsrett for prosjektering eller utførelse skal utføre
egenkontroll innenfor sitt fagområde og utarbeide samsvarserklæring. Avvik skal
registreres, begrunnes og om nødvendig omprosjekteres.
Bruk av underleverandører:
Foretak som benytter underleverandører eller underentreprenører må selv vurdere
kvalifikasjoner til disse. Kommunen kan føre tilsyn med at innhenting og styring av
underentreprenører er tilstrekkelig ivaretatt i prosjektet og i styringssystemene til
ansvarlig foretak. Ved innhenting av underentreprenører skal underentreprenørens
kvalifikasjoner sjekkes av ansvarlig foretak. Underentreprenører skal oppfylle
kravene som følger av SAK10 tredje del.
Hvor det avdekkes brudd på plan- og bygningsloven med forskrifter, vil sanksjoner
rettes mot ansvarlig foretak.
VA-tilkobling:
Det opplyses at det vil bli sendt egen søknad om tillatelse til utslipp via privat
avløpsanlegg.
Overvann:
Før oppføring av bygning blir satt i gang, skal avledning av grunn- og overvann
være sikret.
Adresse:
Eiendommen er tildelt adressen: Vragvigheia 29.
Tiltaket kan igangsettes når ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse.
Vedtak om igangsettingstillatelse kan fattes når følgende vilkår er oppfylt:
1. Komplett søknad om igangsettingstillatelse må innsendes. Trinnvis igangsetting
kan avtales med saksbehandler.
2. Dispensasjon fra byggegrensen mot fylkesvei må foreligge.
Gyldighet:
Vedtak om rammetillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf. PBL. § 21-9. Etter
denne tid faller rammetillatelsen bort. Fristen kan ikke forlenges. Ønskes tiltaket
endret i forhold til rammene for dette vedtak, må endringene omsøkes særskilt som
endring av tillatelse og endringen være godkjent før den gjennomføres.
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Gebyr
Tiltaket gebyrlegges etter kommunens gebyrregulativ datert 01.01.2021, og
betalingssatser for kartgebyr datert 01.01.2021.
Følgende gebyr skal betales:
Beskrivelse
Dispensasjon fra plankrav
Dispensasjon fra plan – gesimshøyde (50 %)
Kartavgift
Rammetillatelse hytte
Rammetillatelse anneks
Totalt gebyr å betale

Varenr.
5068
5068
5032
5033
5025

Beløp
17 000
8 500
1 000
29 000
8 800
64 300

Gebyr ettersendes tiltakshaver:
Rene Van Helvoirt
Odderhei Platå 3
4639 KRISTIANSASND S.
Klageadgang:
Vedtaket kan påklages, jfr. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven § 28.
Se vedlagte orientering.

Med hilsen
Mette Erklev
Byggesaksbehandler

Arne Kjell Brunes
byggesaksleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og gyldig uten signatur.

Vedlegg:
Tegning ny fasade
Tegning ny plan
Tegning ny plan
Tegning ny plan
4_KORR_Annet_A30-101 Snitt A
5_KORR_Annet_A21-002 Utomhusplan

Kopi til:
STATSFORVALTEREN I AGDER
Rene Pierre Van Helvoirt
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ORIENTERING OM KLAGEADGANG
Klageorgan
Avgjørelsen kan påklages til Fylkesmannen i Agder som har fått delegert myndighet fra
Kommunal- og regionaldepartementet til å avgjøre saker om klage over vedtak fattet av
kommunen.
Klageadgang, hvem kan klage?
Vedtak om tillatelse eller avslag på søknad er et enkeltvedtak som kan påklages av en part
eller annen med rettslig klageinteresse. Du vil som ansvarlig søker/tiltakshaver og som nabo
i utgangspunktet ha full adgang til å klage. Noen klager fra nabo kan likevel bli avvist,
dersom tilknytningen til byggesaken har for fjern betydning. Dersom man har en annen
tilknytning til saken, må det avgjøres i hvert tilfelle om vedkommende har klagerett.
Klageadressat
Klagen skal sendes til:
Plan og bygg, Postboks 4, 4685 Nodeland
Besøksadresse: Rådhusgata 18 – etter avtale.
Klagefrist
Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brev kom frem. Det er tilstrekkelig at klagen er
postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen kommer inn for sent, kan vi se bort fra klagen.
Du kan søke om å få forlenget fristen, men da må du begrunne hvorfor du ønsker det.
Søknad om forlenget frist må også sendes innen 3 uker.
Innholdet i klagen
Du må presisere:

Hvilket vedtak du klager over, oppgi saksnummer

Årsaken til at du klager

Den eller du endringer som du ønsker

Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

Du må oppgi ditt navn og adresse.

Klagen må undertegnes.
Utsetting av gjennomføringen av vedtaket
Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan imidlertid
søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er
avgjort (søke oppsettende virkning). Søknaden må begrunnes og sendes til plan-, bygg- og
oppmålingsetaten. Plan- og bygningssjefens avgjørelse om oppsettende virkning kan ikke
påklages, men du kan selv bringe spørsmålet om oppsettende virkning direkte inn for
fylkesmannen til ny vurdering.
Rett til å se gjennom saksdokumentene og til å kreve veiledning
Med visse begrensninger har du rett til å se gjennom dokumentene i saken. Reglene om
dette finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. Ved å ta kontakt med plan-, bygg- og
oppmålingsetaten vil du få nærmere veiledning om:

adgangen til å klage

fremgangsmåten ved klage

saksbehandlingsregler ved klage
Kostnader ved omgjøring av vedtak
Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten kreve dekning
for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Forutsetningen
er da vanligvis at det organet som traff det opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at
vedtaket blir
endret. Kravet må settes frem for plan-, bygg- og oppmålingsetaten senest 3 uker etter at
du har mottatt det nye vedtaket.
Du kan også søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt
rettsråd. Det gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. En advokat kan gi nærmere
opplysninger om dette.
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