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~ FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Kjetil Skår
Lund
8206 FAUSKE

Saksbehandler: - Telefon: - Telefaks:

Deres ref: Vår ref: 12/3669/ Dato: 25.04.2012

KJETIL SKÅR. UTFYLLING PÅ EIENDOMMEN GNR. 105 BNR. 2 PÅ LUND

For en tid tilbake fikk De muntlig tilatelse av vår byggesakskontor til å foreta en mindre
utfyllng på deres eiendom gnr. 105 bnr. 2 på Lund.

Pr. d.d. er utfylt areal på eiendommen større enn det som det ble gitt tilsagn om.

Med dette varsles De herved om at all videre utfyllng på eiendommen må opphøre
umiddelbart.

Dersom videre utfylling ønskes/planlegges på eiendommen, inå det søkes om tilatelse til
dette. En slik søkiad må så behandles i hht gjeldende lovverk - bL.a. må hensyn til
arealdisponering, grorhold etc. vuderes.

MthiseD

~/(.kt.
Paul E. Aakerli
plansjef
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Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 2 L
E-post: postmottak(tfauske.kommune.no

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/89510700415
75 6006 00 75 60 07 63
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Dato
o B MAI 2012

Klage på avslag på søknad om oppfrsking for oversittelse av frst
for å fremme krav om erstatning i forbindelse med opprettlsen av
Sjunkhattn nasjonalpark i Nordland

Vi viser til Fauske kommunes søknad av 31. januar 2011, Direktoratet for
natunorvaltnings vedtak av L. juni 2011, Fauske kommunes klage av 14. juni 2011 og
Direktoratet for natunorvaltnings oversendelsesbrev til Miljøverndepartementet av 2.
september 2011.

Saken gjelder klage på avslag på søknad om oppfrskning fot oversittlse av
frst for å fr~mme krav om erstatning i forbindelse med opprettelsen av
Sjunkhaftn nasjonalpark i NotdIand. Miljøverndeparementet opprettolder
Direktoratet for naturforvaltnings avslag i vedtak av i. juni 2011.

Bakn
Sjunkhatten nasjonalpark ble opprettet ved kongelig resolusjon av 5. februar 2010.
Fylkesmanen i N ordland:inormerte Fauske kommune om opprettelsen ved brev av
12. mars 2010. I samme brev ble det også informert om adgangen til å kreve erstatning.
Frist for å fremme krav om erstatning ble satt til 5. juni 2010.

I brev av 31. januar 2011 ba Fauske kommtie om oppfrskning for oversittelse av
frsten for å fremme erstatningskrav. Kommunen viste ti at den hele tiden har hatt
intensjoner om å kreve erstatning og at det har vært gitt uttrykk for dette muntlg ti
Fylkesmannen. Årsaken ti at kommunen ike overholdt frsten, var at brevet fra
Fylkesmannen ble fordelt til feil saksbehandler og at vedkommende ved en
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misforståelse overså at det skulle sendes erstatningskrav. Kommunen har relativt store
skogområder innenfor nasjonalparken.

Direktoratet for naturforvaltning behandlet søknaden i vedtak av 1. juni 2011. Av
vedtaet fremgår det at Fauske kommune ikke gis oppfrskning for frstoversittelsen.
Direktoratet viser ti at kommunen er en profesjonell part og at man må kunne forvente
at den har nitier for å overholde slie frster. Direktoratet vil ike legge avgjørende
vekt på at fylkesmannen var muntlg informert om atkoinunene vie kreve erstatning,

da det er krav om skriflighet i naturmangfoldloven § 51 og det ikke foreligger
omstendigheter som tisier at dette kravet kan fravikes.

Fauske kommune påklaget vedtaket ved brev av 14. juni 2011. I klagen redegjør
kommunen nærmere for hva som var bakgrnnen for at brevet fra Fylkesmannen ble
fordelt til feil saksbehandler og hvordan Fauske kommune blir berørt av opprettelsen
av nasjonalparken.

Direktoratet for naturforvaltnng oversendte sin vuderig av klagen til
Miljøverndeparementet ved brev av 2, september 2011. Direktoratet kunne ikke se at
klagen inneholdt nye opplysninger som tisa en endring av vedtaket.

Deparmentets vuderinger
Etter natumiangfoldloven § 51 må krav om erstatning som følge av vernevedtak
fremsettes skrg for Fylkesmannen innen fie måneder fra vernevedtaket. Det følger
av § 51 første ledd siste punktm at tvstelovens regler om oppfriskning gjelder så langt
de passer.

I henhold til tvisteloven § 16-12 første og annet ledd skal oppfriskning gìs når .

hindriger utenfor parens kontroll gjør det Utulig eller uforholdsmessig byrdefuUt å

foreta prosesshandligen i tide. Dette er ikke tiellet i denne saken og bestemmelsen
får demied ikke anvendelse.

Det aktuelle grnnlag for oppfrskng er da tvisteloven § 16-12 tredje ledd. Etter denne
bestemmelsen kan oppfrskng gìs "om det ville være urmelig å nekte paren videre
behandling av saken på grnn av forsømmelsen". Ved avgjørelsen skal det særlig
legges vekt på forsømmelsens karakter, den forsømmelige parts interesse i å foreta
prosesshandlgen og hensynet til motparten. I lovforarbeidene er det fremholdt at det
sentrale er en interesseavveining mellom partene, se NOU 2001:32B Rett på sak s. 922.

Ved vuderigen av forsømmelsens karakter, har deparementet lagt ti grnn
kommunens opplysning om at frstoversittelsen skyldtes svikt i interne rutiner og
manglende kommunikasjon mellom to saksbehandlere. I Fylkesmannens brev av 12.
mars 2010utgjør punktet om erstatning en vesentl del av brevet og frsten for å
fremsette krav om erstatning er skrevet i fete tyer samt understreket. Søknaden om
frstoversittelse ble fremsatt nesten åtte måneder etter at frsten utløp. Det foreligger
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følgelig ingen spesielle omstendigheter verken i koinunen eller ved Fylkesmannens
brev og frstoversittelsen var betydelig. Etter departementets mening må en kommune
forventes å ha rutier for å følge opp denne tyen frister.

Kommunens interesse i å få oppfrsknng for frstoversittelsen, er av økonomisk ar og
knyter seg ti krav om erstatning for 541 dekar gran i verneområdet, i tillegg til en del
lauvskog.

Det er opplyst i saken at Fylkesmanen var muntl informert om at Fauske kommune
ville kreve erstatng. Dette kunne isolert sett tale for å tillegge hensynet ti motparten
mindre vekt. I denne saken er lievel frstoversittelsen så lang, at innretteIseshensynet
må veie tungt.

Etter en samet avveinng av parenes interesser, har departementet kommet ti at det
ikke vil være urelig å nekte Fauske kommune videre behandling av
erstatngskravet. Depa.rtementet har særlig lagt vekt på at en kommune må kune
forventes å ha rutier for å følge opp vige frster, at oversittelsen ike skyldtes

spesielle omstendigheter og at det var snak om en lang fristoversittelse.

Deparementet opprettolder på denne bakgrunn Direktoratet for naturforvaltnings
vedtak i saken.

Vedta

Miljøverndepartmentet stadfester Direktoratet for naturfoivaltnings
vedta av 1. juni 2()11 om ikke å gi oppfrskning for Fauske kommunes
frstoversittelse ved krav om erstatnng i forbindelse med opprettlsen av
Sjunkhattn 'nasjonalpark i Nordland.

Klagen er med dette endelig avgjort. Vedtaket kan ike påklages.

Med hilsen

(%1íiu7~(4Øv
~ti Thorsrud Teien (e.f.)

kst. avdelingsdirektør lotO-~
Ida Sletsjøe '
seniorrådgiverKopi: i

Direktoratet for naturforvaltning, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Fylkesmanen i Nordland, Servceboks, 8002 Bodø
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Klagebehandling - Reguléringsplan - Detaljplan - Jernbanegata 3 - Fauske
kommune - Stadfestin'g ávkommunens vedtak

Vi viser til kommunens oversendèlse mottatt 23.01.2012.

Fylkesmannen stadfester Fauske kommunes vedtakelse av detalj reguleringsplan for
Jernbanegata 3 idet vi ikke finner grunnlag for å sette ti side det skjønn kommunen
har utøvd i forbindelse med planvedtaket.

Bakgrunn for klagen:

I møte den 08.11.2011 i sak 017/12 vedtok kommunestyret ovennevnte
detalj,reguleringsplan.

Planen er hjellet i reguleringsplan for Jernbanegatå 3, vedtatt 17.04.2009, som tilater

flerleilghetsbygg innenfor pIanområdet med plan om bebyggelsesplan. Med ny planlov
innebærer dette et krav om detaljreguleringsplan.

I forslag til detaljreguleringsplan legges det til rette for 8 - 10 leilgheter i boligbygg over
tre 3 etasjer samt tilbaketrkket 4. etasje. Bygningens høyde er oppgitt til 12 m mønehøyde
som ligger innenfor reguleringsplanens bestemmelse 'om maksimal mønehøyde på 13 m fra
laveste terreng. Høyder var gjenstand for både merknad og klage i forbindelse med
planvedtaket i 2009 uten å tas til følge, jf klagesak avgjort av Fylkesmannen 17.04.2009.

Om krav til bebyggelsesplan sier bestemmelsen at denne "skal belyse utformingenav
fasader og estetísk hensyn iforhold til eksisterende bebyggelse i området."

Planutvalget beslutter den 29.03.2011 å legge planforslaget ut på offentlig ettersyn.

I brev av 16.06.2011 fremmer berørte naboer i fellesskap merknader til planforslaget der de
protesterer på denne utnyttelsen av tomta. Planlagte bygg vil bryte med eksisterende

Statens hus
Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 5315 00
Telefaks: 75 52 09 77

Komniunalavdelinga E-post
fmnoposttifylkesmannen. no
Internett
www.fylkesmannen.no/nordland

Telefon: 75 53 1500
Telefaks: 75 53 15 83
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småhusbebyggelse både med hensyn til utformng og størrelse. Tap 
av utsikt til fJørä;ij:g'!Gi \'

fjell trekkes også frem som et prinsipielt spørsmål av betydning for hele byen, da~CÙer:l,kali ' " ,

gi presedensvirkninger for senere byggeprosjekter. Det vises til det store engasjem~nt øg .

den offentlig debatt som har vært om dette tema i tilknytning til denne saken. De anmoder
kommunen om å revurdere godkjenning av prosjektet på denne tomta, i tråd med
"folkemeningene" slik at planforslaget avvises og med krav om et bygg i samsvar med
eksisterende bebyggelse.

I kommunens vurdering av merknadene fremkommer at byggets virkninger for naboer er
belyst og vurdert i reguleringssaken i 2009. Videre anser man at bebyggels~n på tomta 

er en

utvikling som må påregnes i bykjernen. Solstudier dokumenterer at naboer i liten grad får
forverret sine solforhold i den lyse årstiden. Det vises for øvrig til at prosjektet ikke
medfører virkninger som ikke var utredet og vedtatt i forutgående reguleringssak. Estetiske
hensyn og grep fremgår av arkitektfaglig vurdering som kommunen tar- til etterretning. Det
legges til grunn at parkeringsløsningen er i tråd med kommunens parkeringsvedtekt.

Planen ble vedtatt av kommunestyret 08.11.2011 i sak 017/12.

fe

I brev av 12.l2.20l1b1e vedtaket påkaget av Kåre Aanstad, Balmigata 2 og Magne
Thomassen, Balmigata 3, på vegne av flere berørte naboer. De viser til sine tidligere
innsendte merknader i brev datert 11.06.2011. I tilegg anføres at planforslagetble vedtatt
med dissens 15 mot 13 stemmer, der alle unntatt posisjonen støttet protesten. I den politiske
debåtten i forkant av vedtaket skal en representant ha uttrykt behov for helhetlig plan for
Fauskes utvikling, og klager henstiler til å avvente dette. Det fremkommer at utbygger
erklærte seg inhabil ved at h¡i er medlem av kommunestyret for arbeiderpariet. De setter
seg ikke i mot tettere utbygging i Fàuske sentrum, men krever at kommunen har en

helhetlg plan.

Planutvalget behandlet klagen i møte den 17.01.2012 som sak 029/12 der en ikke 
fant

grunn til å ta klagen til følge. Saken og dens dokumenter ble deretter sendt til
Fylkesmannen for klagebehandling.

Fylkesmannens lovforståelse, vurdering og forståelse av faktum i saken

Fylkesmannens avgjørelse bygget på de opplysninger som er framommet i det skriftlige
materialet som er oversendt fra kommunen, så vel kommunens egne opplysninger som de
opplysninger klager har framagt.

Fylkesmannen kan prØve alle sider av saken og herunder ta hensyn ti nye omstendigheter.
Vi skal vurdere de synspunkter som klageren legger fram, og vi kan også ta opp forhold
som ikke er berørti klagen. Vi skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved
prøving av det frie skjønn, jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd.

Fylkesmannen bemerker:

I følge plan- og bygningsloven § 12-12 tredje ledd kan kommunestyrets vedtak om
reguleringsplan påkages, jf. § 1-9. Miljøverndepartementet har delegert myndigheten til å
behandle slike klager til Fylkesmannen.

I' Klagen gjelder i sin helhet planens innhold.
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Når det gjelder reguleringsvedtakets innhold og klagernes synspunkter på dette skal det
først bemerkes at kommunestyret selv, i henhold til plan- og bygningsloven § 3-3, har
ledelsen av den kommunale planleggingen. Kommunestyret tar standpunkt til
arealdisponeringen innen kommunen, og må ved utøvelse av denne myndigheten ha et
forholdsvis vidt rom for valg av løsninger.

Generelt må det sies at ingen er beskyttet mot at områder reguleres eller omreguleres. En
regulering kan da lett føre til at private interesser må vike til fordel for allmenne eller
offentlige interesser.

Etter hva vi kan se har klagernes argumenter v¡:rt kjent for og vurdert av det faste utvalg
for plansaker og kommunestyret.

Tiltakets virkninger for naboer, herunder de estetiske sìder, har v¡:rt godt belyst i
plansaken. De vesentligste anførslene har dessuten vært gjenstand for klage i forutgående
reguleringsprosess uten å føre frem. Fylkesmannen konstaterer at planmyndigheten
fastholder sin vurdering av arealutnyttelsen som fremgår av planforslaget.

Av ovenstående følger atkommunen har gjort en avveìning mellom de forskjellge
interesser som er representert i området - en avveining som førte til det reguleringsvedtak
som ble fattet.

Etter en samlet vurdering på bakgrnn av ovenstående finner en ikke grunnlag for å sette til
side det skjønn kommunen har utøvd i forbindelse med plan vedtaket som blir å stadfestes.

Vedtak:

Fylkesmannen stadfester koniunens vedtakav 08.11.2011 i sak 017/12.

Vedtaket er fattet medhjeniel i plan- og bygningsloven § 12-12, jf. rundskriv T-2/09 fra
Miljøverndeparementet, jf. forvaltningsloven § 34 tredje ledd.

Avgjørelsen kàn ìkke påkages videre, jf. forvaltningsloven § 28.

Sakens parer er underrettet ved kopi av dette brev.

Roar Arne Kvitvi
avdelingsdirektør

--\0- ~
Tor Sande
kontorsjef
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Kopi til:
Kåre Aanstad Balmigata 2 8208 FAUSKE
Magne Thomassen Balmigata 3 8208 FAUSKE
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