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Gnr 48 Bnr 1 - Statens vegvesen: klage på dispensasjonsvedtak for deling med formål boligtomt

Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg viser til klage fra Statens vegvesen på vedtak i Teknisk utvalg under TU-sak 61/14 der
det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for deling av eiendommen gnr 48 bnr 1 med
formål inntil 2.000 m² boligtomt i LNF-område.
2. Teknisk utvalg kan ikke se at mottatt klage inneholder nye tungtveiende opplysninger eller peker på
forhold som ikke var vurdert i dispensasjonsbehandlingen. Klagen tas derfor ikke til følge.
3.

Klagen oversendes fylkesmannen for endelig behandling.
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Div. e-poster / henvendelse 09.07.2014 – 13.10.2014
Orientering vedr. søknadsprosessen, 13.10.2014
Søknad mottatt 15.10.2014
Høringsbrev vedr. dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 15.10.2014
Midlertidig svar til søker 15.10.2014
Ettersendt dokumentasjon / nabovarsling 16.10.2014
Jordlovsbehandling 17.10.2014
Uttalelse fra skogbrukssjefen vedr bygging av landbruksvei 24.10.2014
Uttalelse Statens Vegvesen 03.11.2014
Saksframlegg 20.11.2014
Uttalelse NVE 20.11.2014
Oversendelse vedtak Tu-sak PS 61/14 02.12.2014
Brev vedr saksbehandlingsgebyr dispensasjonsbehandling 03.12.2014
E-post fra Vegard Vasshaug/kommunens svar, 05.12.2014/06.12.2014
Midlertidig svar (e-post) fra Statens Vegvesen om at de vil påklage vedtaket 19.12.2014
Klage fra Statens Vegvesen 23.12.2014
Orientering til partene om mottatt klage 29.12.2014
Orientering om klagebehandling 27.01.2015

Saksopplysninger
Det vises til vedtak i teknisk utvalg under TU-sak 61/14:

Det vises ellers til sakens dokumenter slik disse ble framlagt for teknisk utvalg i møte 2.21.2014.
Statens vegvesen har som berørt part i saken påklaget vedtaket. Statens vegvesen skriver i klage av
19.12.2014:

Vurderinger
Klagen er mottatt innen fristen på 3 uker og tas derfor opp til behandling.
I klagen pekes det på at området er avsatt til LNF-område, at det er 1 kilometer til Vik skole (definert som
skoleveg), fartsgrense 60 km/t og trafikkmengde /ÅDT 301-500. Strekningen har ingen tilrettelegging for
myke trafikanter.
Vegvesenets holdning er at kommunen bør henvise nye boliger til etablerte boligfelt eller områder der
forholdene ligger bedre til rette for myke trafikanter. De mener også at det er uheldig at det dispenseres til
boligformål i LNF-områder fordi kommunen bør avklare arealbruken på et overordnet nivå, slik at også
trafikale hensyn blir ivaretatt på en tilstrekkelig måte. Statens Vegvesen ønsker ikke at dispensering skal
gi uheldige presedensvirkninger i området.
Administrasjonssjefen skrev i saksframlegget til TU-sak 61/14 blant annet:

Administrasjonssjefen er på generelt grunnlag enig med Statens vegvesen når det gjelder forholdet til
overordnet plan og at bygging bør skje gjennom en planprosess med bred medvirkning fra
sektormyndigheter. Likevel vil en slik prinsipiell tilnærming som Statens vegvesen den senere tid har
praktisert i slike saker, kunne bety at kommuner med begrenset økonomi og kapasitet på
reguleringsplanlegging kommer i en uheldig utvikling når det gjelder nybygg. Administrasjonssjefen
mener derfor det må kunne gis rom for dispensasjoner i enkeltsaker der forholdene ligger til rette for
dette.
Samfunnsmessig er nybygging viktig for kommunen og for lokalsamfunnsutviklingen. Skulle kommunen
nærmest på prinsipielt grunnlag avslå søknader som gjelder fradeling og bygging i LNF-områdene, ville
det svekke folketallsutviklingen ytterligere. I 2014 ble det oppført to nye boliger i kommunen, begge i
LNF-områder med fartsgrense 60 km/t og uten opparbeidd fortau.
For denne saken vises det også til at kommunen få år tilbake fikk midler fra fylkeskommunen til oppsett
av veglys langs deler av vegstrekningen, for bedre trafikksikring inn mot Vik skole (nå oppvekstsenter).
Dette var også utslag av kommunestyrets prioritering av tiltak i trafikksikkerhetsplan under K-sak 28/07.
Ellers tilsier strukturelle endringer innenfor skoledriften i kommunen fra kommende høst, redusert ferdsel
av barn langs skolevegen.
Administrasjonssjefen ser Statens vegvesen sin rolle som vegmyndighet, der sikkerheten må ivaretas når
det skal etableres boliger. Omsøkte tomt ligger dog i et område med boliger på begge sider av FV14 langs
Straumen hvor trafikkmengden er relativt lav, med fartsgrense 60 km/t. Det er god sikt i begge retninger.
Fortau mangler dessverre i nesten hele kommunen.
Administrasjonssjefen mener også at Statens vegvesen burde gjennomført befaring før de eventuelt
påklaget vedtaket. Statens vegvesen er invitert til befaring sammen med teknisk utvalg 24.2.2015.
Med bakgrunn i ovennevnte vurderinger finner ikke administrasjonssjefen at klagen fra Statens vegvesen
har tilført saken nye tungtveiende momenter som skulle tilsi at tidligere vedtak bør endres eller oppheves.
Klagen bør derfor avslås hvoretter saken oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Merete Hessen
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