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Aktuelle saker
1. Naturmangfoldloven – kommunalt selvstyre – nasjonale interesser (2018/1219)
2. Spørsmål om klagerett og fylkesmannens prøving av manglende ulovlighetsoppfølging
(2018/4398)
3. Terror og sabotasje som tema ved arealplaner (2017/4303)
4. Kommunens behandling av private reguleringsplanforslag ( 2018/4498)
5. Avstandskravet i pbl. § 29-4 – spørsmål om hva som var «bestemt i plan» (2018/807)
6. Manglende søknad om dispensasjon fra byggegrense i strandsonen (2018/4012)
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2018 i tall
• 1 888 telefonforespørsler
• 3 917 nye klagesaker (inkl. 13 saker tatt opp av eget tiltak)
• 3 992 avsluttede saker
- 2 341 avviste saker
- 1 651 realitetsbehandlede saker
o 257 undersøkelser
o 170 saker avsluttet med kritikk/henstilling om ny
vurdering
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1. Naturmangfold – nasjonale interesser – kommunalt selvstyre
SOM-2018-1219 – Kommunal- og moderniseringsdepartementet
• Faktum
- KMD godkjente kommunedelplan for ny fylkesvei, som Fylkesmannen i Rogaland hadde
fremmet innsigelse mot. Lik plan ble avslått i 2012 bl.a. pga hensynet til naturmangfoldet.
- Betydelige inngrep i natur- og kulturlandskap med viktige landbruks-, natur-, frilufts- og
landskapsverdier.
- Ingen synlige vurderinger av naturmangfoldloven i vedtaket.
- KMD la stor vekt på hensynet til lokaldemokratiet.
• Spørsmål
- Hvilke følger får den manglende oppfyllelsen av naturmangfoldloven § 7?
• Konklusjon
- Manglende oppfyllelse av nml § 7 kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold  KMD
ble anmodet om å foreta en ny vurdering.
• Begrunnelse
- Nml § 7: Skal fremgå av vedtaket at de aktuelle prinsippene i nml §§ 8-12 er vurdert, og også
hvilken vekt disse skal ha.
- Etter bedre utredning fremsto planen som mer konfliktfylt mht naturmangfoldet nå enn i
2012. Behovet for veien fremsto mindre.
- Det er begrenset rom for å legge vekt på det lokale selvstyret i en sak hvor det foreligger
nasjonale interesser.
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2. Spørsmål om klagerett og fylkesmannens prøving av manglende
ulovlighetsoppfølging
SOM 2018-4398 – Kommunal- og moderniseringsdepartementet
• Faktum
- Sak tatt opp av eget tiltak ovenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
• Spørsmål
- Er det klagerett på kommunens beslutninger om ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven §
32-1?
- Hva skal Fylkesmannen prøve ved klager som gjelder kommunens manglende ulovlighetsoppfølging?
• Konklusjon
- En beslutning om å forfølge ulovligheter eller la det være er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages.
- En avvisning av klage på beslutning om ulovlighetsoppfølging kan påklages. Fylkesmannen skal bare
vurdere om det var riktig av kommunen å avvise klagen; altså om det forelå et enkeltvedtak med
klagerett.
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3. Terror og sabotasje som tema i risiko- og sårbarhetsanalyse etter
plan- og bygningsloven
SOM 2017-4303 – Trondheim kommune – Fylkesmannen i Trøndelag
• Faktum
- Fylkesmannen stadfestet reguleringsplan som la til rette for bygging av idrettshall med
kapasitet på 12000 (Trondheim Spektrum).
- Det var gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse, men terror og sabotasje var ikke vurdert
i den endelige analysen.
• Spørsmål
- Var det en saksbehandlingsfeil at terror og sabotasje ikke var vurdert i risiko- og
sårbarhetsanalysen?
• Konklusjon Ja  anmodet om ny vurdering.
- Begrunnelse
- Det må vurderes konkret hva som skal inngå i en risiko- og sårbarhetsanalyse.
- Reguleringsplanen medførte endringer i risiko- og sårbarhetsforholdene hva gjelder terror
og sabotasje.
- Anlegget vil kunne samle en større menneskemengde.
- Utfordringer knyttet til evakuering og tilgjengelighet for nødetater.
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4. Kommunens behandling av private planforslag
SOM 2018-4498 – Harstad kommune
• Faktum
- Kommunen krevde at det ble gjennomført flere møter etter mottak av privat
reguleringsplanforslag enn det obligatoriske oppstartsmøtet.
• Spørsmål
- Var kommunens praksis for avholdelse av møter ved behandling av private
planforslag i tråd med loven?
- Var kommunen forståelse av oppstartstidspunkt for tidsfristen i pbl. § 12-11
riktig?
• Konklusjon
- Ikke innvendinger mot kommunens praksis med flere møter.
- Men presisert at behov for møter utover oppstartsmøtet må vurderes
konkret i den enkelte sak.
-Planforslaget trenger ikke være komplett for at 12-ukersfristen skal starte.
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5. Avstandskravet

i pbl. § 29-4 – hva som er «bestemt i plan»

SOM 2018/807 – Fjell kommune– Fylkesmannen i Hordaland
• Faktum
- Kommunen ga tillatelse til oppføring av parkeringsplass, kjørevei og støttemurer i nabogrensen.
- Tiltakene var inntegnet i nabogrensen i reguleringsplankartet.
- Fylkesmannen: tiltakene var i strid med avstandskravet i § 29-4. Opphevet vedtaket. Nødvendig med en
uttrykkelig byggegrense før avstandskravet i pbl. § 29-4 kan fravikes.
• Spørsmål
- Må det være en uttrykkelig byggegrense i reguleringsplanen for at bygging i strid med avstandskravet i pbl. §
29-4 skal være «bestemt i plan»?
• Konklusjon
Nei.
• Begrunnelse
- Ordlyden nevner ikke byggegrense og viser ikke til plan- og bygningslovens bestemmelser om byggegrenser.
- Ikke støtte i andre rettskilder for en innskrenkende tolkning.
- Men: Det må fremgå tydelig av planen at avstandskravet er ment fraveket

09.05.2019

9

09.05.2019 10

6. Manglende søknad om dispensasjon fra byggegrense i strandsonen
SOM 2018/4012 – Bamble kommune– Fylkesmannen i Telemark
•

Faktum

- Kommunen ga dispensasjon fra byggegrensen i kommuneplanen for riving og oppføring av enebolig.
- Fylkesmannen fant at kommunens vedtak var mangelfullt men reparert ved Fylkesmannens
klagebehandling
o Bla a ikke sendt inn grunngitt dispensasjonssøknad
• Spørsmål
- Hadde Fylkesmannen kompetanse til å fatte dispensasjonsvedtak i saken?
• Konklusjon
Nei.
• Begrunnelse
- Foreligger det ikke grunngitt dispensasjonssøknad der det er nødvendig skal byggesøknaden avslås
eller avvises som mangelfull.
- Fravær av søknad kan ikke repareres gjennom søknadsbehandling eller klagebehandling.
- Andre feil
- Naboer og sektormyndigheter var ikke varslet
- Var vurdert dispensasjon fra feil bestemmelse
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Abonner på vårt nyhetsbrev
www.sivilombudsmannen.no/nyhetsbrev/
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