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Klagehandsaming - vedtak om riving av delar av stølshus på Bakkedalen , Jostedal

Rådmannen si tilråding:

Klagen frå Anne og Trine Elgersma blir ikkje teken til følgje, jf fvl § 33 andre ledd.
Saka blir sendt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for endeleg avgjerd, jf fvl § 33 fjerde ledd.



Saksutgreiing:

Prenta vedlegg:

Klage frå Anne Elgersma av 23.12.2016
Merknadar til klagen frå Elgersma frå Ove Haugen av 16.01.2017

Uprenta vedlegg :
Ingen.

Samandrag:

Saka gjeld klage på vedtak om riving av delar av stølsbygg på Bakkedalen i Jostedal.
Rådmannen har vurdert klagen og tilrår at den ikkje blir teken til følgje.

Utval som har vedtaksmynde: Plan - og forvaltningsstyret
Politisk delegeringsreglement

Saka gjeld:
Saka gjeld klage frå Anne Elgersma på vedtak av 05.12.2016, sak 62/16 , som inneber at han
må å redusere lengda på stølshuset sitt med 1,7 meter. Vedtaket hadde følgjande ordlyd:

Vedtak:
« Plan - og forvaltningsstyret viser til fvl § 33 andre ledd og tek klagene frå Ove Haugen til
følgje for så vidt gjeld forlenginga på 1,7 meter. Lengda på nybygget må reduserast med 1,7
meter slik at heile nybygget kjem innafor eksisterande seltuft.

Klage frå Lidvin Hesjevoll vert avvist grunna at klagen er fremja for seint, jf. fvl 29 og 33
andre ledd og siste punktum. »

Klagerett:
Det er klaga innan fristen og vilkåra for å handsame klagen er oppfylt, jf. fvl §§ 28 og 29.

Bakgrunn for saka:
Anne Elgersma fekk ve d Luster kommune sitt vedtak av 22.04.2016 løyve til oppføring av nytt
stølshus på vilkår om at stølshuset skulle op pførast på eksisterande seltuft.

Ove Haugen er eigar av naboselet og hadde før byggesaka vart handsama levert inn
merknadar. Det følgjer då av plan - og bygningslova § 21 - 4 fjerde ledd at han skal ha tilsendt
vedtaket. Som følgje av ein inkurie ved sendi nga av dei elektroniske dokumenta mottok ikkje
Haugen vedtaket før 27.06.2016. Ove Haugen klag a på vedtaket i brev av 31.08.2016.
Kommunen mottok utfyllande klage i brev av 02.09.2016. Det er også motteke klage frå Lidvin
Hesjevoll 14.09.2016. Plan - og for valtningsstyret handsama klagen e i møte 12.10.2016 og
fatta slikt vedtak:

« Vedtak:
Saka vert utsett.
Administrasjonen vert bedd om å gjennomføra synfaring og leggja fram tilleggsinformasjon. »

Det vart gjennomført synfaring på Bakkedalen 19.10.2016. Til stades på synfaring var Ove
Haugen, p lansjef Arne Lerum og byggesakshandsamar Haakon Stauri Begby. Tiltakshavar
Anne Elgersma hadde ikkje høve til å møte på synfaringa . I rapporten skreiv kommunen
mellom anna følgjande:

« Det vart teke bilete og målt leng de og breidde på Elgersma sitt stølshus. Lengda vart målt til
7,80 meter, mens breidda vart målt til 4,30 meter. Avstanden mellom sela vart målt til 3,10



meter. Avstanden mellom sela er den same som Haugen har oppgjeve i sin e - post av
13.07.2016.

I søknaden om byggeløyve er det oppgjeve at det skal byggjast i breidde på 4,1 meter,
vegghøgde på 1.7 meter og takvinkel på 38 grader. Mønehøgda er i søknaden opplyst å vere
om lag 3.95 meter.»

Anne Elgersma kommentere rapporten i e - post av 26.10.2016, registrert her 27.10.2016. Ove
Haugen leverte fleire merknadar i e - post av 14.11.2016. K ommunen mottok også ny klage frå
Lidvin Hesjevoll på e - post 17.11.2016.

Plan - og forvaltningsstyret handsama klagene frå Haugen og Hesjevoll i møte 05.12.2016
klagen frå Ove Haugen vart teken til følgje for så vidt gjeld forlenginga på 1,7 meter, mens
klagen frå Lidvin Hesjevoll vart avvist.

Anne Elgersma har klaga på dette vedtaket i brev av 23.12.2016, motteken her 27.12.2016.
Klagen gjeld heile vedtaket. Vilkåra fo r å handsame klagen er oppfylt, jf fvl § 28 og 29. Klagen
blir difor teken opp til handsaming.

Frist for tilleggsmerknadar til klagen vart sett til 23.01.2017. Ove Haugen har i e - post av
16.01.2017 levert merknadar til Elgersma sin klage av 23.12.2016.

Rådm annen legg til grunn at utvalet etter to tidlegare handsamingar av saka er kjende med
dei faktiske tilhøva og gir difor ikkje ytterlegare saksreferat.

Om klagen frå Anne Elgersma av 23.12.16

Anne Elgersma har i det vesentlege gjort gjeldande:

Det blir klaga på kommunen si vurdering av fristoppreisning etter forvaltningslova § 31 fyrste
ledd bokstav b. Kommunen har brukt presedensverknadar og viktigheit for klagar som
grunngjeving for av fristoppreisning. Klagar kan ikkje sjå at denne saka kan s kape presedens
då det ikkje er nye prinsipp som blir testa ut.

Klagar kan heller ikkje sjå at kommunen i vedtaket har vurdert fvl § 31 andre ledd om at det
ved vurderinga av om klagen skal takast opp til handsaming skal leggjast vekt på om endringa
av ve dtaket kan medføre skade eller ulempe for andre.

Klagar meiner også at det er gitt fristoppreisning to gonger. Klaga vart sendt 19 veker etter at
byggevedtaket vart fatta. Bygget var då floge opp og var under oppføring. Eit endra
byggevedtak so seint, vi l innebere omfattande konsekvensar for klagar.

Det er elles vist til at saka ikkje er tilstrekkeleg utgreid d , med einsidig informasjon frå
motparten som einaste kjelde. Innhentinga av tilleggsinformasjon i etterkant av handsaminga
i plan - og forvaltnings styret 12. oktober har vore mangelfull og einsidig. Det er erkjent at
dette til dels skuldast tilhøve på klagar si hand, mellom anna på grunn av sjukdom i nær
familie. Det er også vist til at orientering og oversending av klagen og anna korrespondanse
har blitt sendt til e - postadressa deira som dei ikkje har sjekka ofte på grunn av mykje problem
med søppelpost. Dei kan heller ikkje sjå at sakspapira i samband med den politiske
handsaminga 17. oktober og 5. desember har blitt oversendt frå kommunen.

På gru nn av desse omstenda har dei ikkje fått levert merknadar til saka anna enn merknadane
til kommunen sin rapport etter synfaringa. Motparten har levert to skriftlege merknadar etter
innsending av klagen, delteke på synfaring og ved ei rekke høve gjort greie for sitt syn på
saka. Samla sett meiner klagar at saksutgreiinga har vore einsidig opplyst og at dette har hatt
stor verknad på rådmannen si innstilling i saka



Grunngjevinga for konklusjonen om at dei som tiltakshavarar i vesentleg grad har brote vilkår
i byggeløyve og oppgitt feil informasjon i saka er etter deira syn feil og mange l full. Klagar
mein e r vidare at slik saka blir framstilt ved andre gongs handsaming gis det eit inntrykk av at
dei har gitt ufullstendig informasjon i saka og at dei har teke seg til rette utover løyve. Dette
ønskjer dei å tilbakevise. Dei forstår det vidare slik at konklusjonen om at dei har brote vilkår
sett i byggeløyve er avgjerande for at klagars sin otte for snøpakking blir teken omsyn til i
klagesaksvedtaket.

Det er feil at kommunen fyrst vart kjent med plasseringa og forlenging av eksisterande tuft på
tidspunktet for synfaring og ut i frå opplysninga ne frå motparten. V ed byggesøknaden låg det
ved eit utsnitt frå flyfoto som viser eksisterande tuft og nabosela. Det nye sel et er teikna in n
på dette flyfoto et ut over eksisterande tuft. Sakshandsamar vart munnleg orientert og forklart
dette ved innlevering av byggesøknaden. Fordi flybileta ikkje er målsette var storleiken av
forlenginga gjort skjønnsmessig. Alle partar med unn tak av Lidvin Hesjevoll vart og munnleg
orientert om forlenginga i samband med overlevering av nabovarsel og flyfoto.

På flybilete viser det tydeleg korleis selet ville bli plassert på eksisterande tuft og at det går
fram at utvidinga går ut over eksister ande tuft. Avgrensinga av selftufta er og lett å sjå
dersom ein går på norgeibilder.no utan påteikna omriss.

Bygget er etter klagar sitt syn plassert slik det er søkt om og illustrert på vedlegg til
byggesøknaden. Denne kartskissa var av same standard som andre nabovarsel dei har
motteke i samband med bygging på stølen. Ifølgje vedtaket kan bygget oppførast som
o msøkt. Noko anna går heller ikkje fram av kommunen sin merknad av 04.05.2016. I sin
merknad til vedtaket om byggeløyve av 04.05.2016 opplyser dei at forlenginga sakser frå selet
til Haugen og at avstanden mellom sela difor aukar. Av same merknad går det fr am at dei
oppfattar løyvet slik at vi kan bygge som omsøkt og at dette inneber ei utviding av tufta.

På denne bakgrunn meiner klagar at det er feil at dei har brote vilkår satt i byggeløyve. Dei
oppfattar det også slik at dette var rådmannen si vurdering i saksframlegget til 1. gongs
handsaminga i plan - og forvaltningsstyret.

Det er vist til at høgdene er i samsvar med teikningane. Vegghøgde og mønehøgde er
oppgjeve utan bjelkelag slik dei meiner det er vanleg bruk av omgrepet. Det er heller ikkje
rikti g at gesimshøgda på nybygget er høgare enn opplysningane i byggesøknaden. I
byggesøknaden er det nytta omgrepet vegghøgde. Kommune ser også ut til å ha teke med
innkledd ringmur med i målet for mønehøgde. Det vart støypt ein ringmur i betong fordi
opphavle ge helle r frå tufta vart fjerna.

Det er heller ikkje riktig at kommunen ikkje hadde informasjon om at avstanden mellom sela
var mindre enn 4 meter. I søknaden om byggeløyve er avstanden mellom sela oppgjeve å
vere 3 - 4 meter. Avstanden til næraste punkt – hjørne gamleselet – Øvre gardsselet – vart målt
til 3,20 meter. Denne avstanden vart oppgjeve munnleg til kommunen.

Kostnadane og verdinedsettinga ved tiltaket som følgjer av vedtaket, er av ein storleik som
ikkje er rimeleg sett i forhold til faren for s kade frå snøpakking på naboselet. Det er vist til at
all informasjonen som er vektlagt i rådmannen si vurdering er informasjon frå motparten.
Desse vurderingane er sterkt farga av motparten si oppfatning av saka i sin heilskap.

Faren for skade på auka sn øpress på Ø vregardsselet er ikkje spesielt stor eller større enn for
andre bygningar på Bakkedalen eller på andre støler i Jostedalen. Snømengda på Bakkedalen
kan vere stor i einskilde år, men korleis dette vil påverke bygningsmass en er ein påstand som
er subjektivt presentert. Andre naboar på sela i Bakkedalen har snakka om at snøen i stor
grad bles av ut over brattkanten der våre sel ligg.

Rådmannen vise elles til klagen i sin heilskap.



Merknaden frå Ove Haugen av 16.01.2017.

Ove Haugen har levert merknadar til tiltakshavar sin klage av 23.12.2016 og i det vesentlege
peika på følgjande:

Klagen knyte seg til at bygginga går utover kommunen sitt vedtak om byggeløyve . Som
presisert i ettertid både munnleg og skriftleg ova n for kommunen har han ikkje pr oblem med,
eller høve til å klage på, at tiltakshavar gjenreise eit sel som tidlegare har vore der.

Han godtek ikkje at tiltakshavar søkjar om gjenreising på eksisterande tuft med uklar søknad,
for så å bygge i strid med kommune sitt løyve og utover kva som kan kallas gjenreising samt
byggi ng utafor eksisterande tuft.

Det er vist til fvl § 31 som gjeld fristoppreisning ved klage. Dei var ikkje kjend med at bygging
skjedde i strid med kommunen sitt vedtak før det vart registrert ved sjølvsyn. Ut i frå mo tteke
nabovarsel var det ikkje grunn til å reagere når inntrykket var at det var tale om
oppattbygging av det som tidlegare hadde vore der.

Dei har aldri klaga over at kommunen gav byggeløyve. Klagen gjeld den bygginga som viser
seg å vere gjort.

Etter fvl § 31 fyrste ledd bokstav b kan klagen takast opp til handsaming når det av «særlige
grunner er rimelig at klagen blir prøvd». Haugen meiner at kommunen ut i frå ovannemnte,
særleg at bygging har skjedd i strid med føresetnaden i kommunen sitt vedtak, k an tillate
klagen fremja sjølv om klagefristen er passert.

Det kan heller ikkje føre fram at vedtaket er feil fordi tiltakshavar ikkje har hatt nok høve til å
svare for seg. Det blir vist til at tiltakshavar heile tida får underretning om saka si gang.
Tiltakshavar har inngitt rettidige merknadar og kunne elles be dt om utsetjing av fristane. Det
leit at tiltakshavar har sliti med helsa og lignande, men kommunen eller andre kan ikkje
skuldast for at tiltakshavar ikkje har bedt om utsett frist.

Det er heller ikkje rett at saka ikkje er ti l strekkeleg utgreidd. Motpa rten har hatt rikeleg med
sjansar til å kome med opplysningar som skulle tilseie at det er grunn til å sjå annleis på saka
enn det kommunen har gitt utrykk for i sitt vedtak, utan at det er gjort. Tiltakshavar kan ikkje
skulde andre for at han sjølv ikkje har lagt fram meir informasjon i saka når dei har hatt sterk
oppfordring til det. Det blir då fullstendig feilslått å hevde at kommunen har basert seg på
einsidig framstilling og ikkje har innhenta nok tilleggsinformasjon.

Kommunen har fatta eit riktig ve dtak ut i frå riktige opplysningar og har ikkje plikt eller høve
til å innhente meir informasjon på noko vis. Tiltakshavar sin siste klage i sak a viser at dei slett
ikkje har noko meir å tilby av informasjon eller noko nytt å kome med, og klagen framsett
i kkje noko nytt som kan føre til at saka kan eller skal vurderast annleis enn slik kommunen
har gjort.

Det er vidare hevda at tiltakshavar har oppgitt riktig opplysningar i sin søknad. Dette blir
underbygd med at storleiken på selet vart forlenga skjønnsm essig fordi flyfotoa ikkje viser
nøyaktig plas s ering og storleik og fordi teikningar ikkje er målsette. Både kommunen og varsla
naboar hadde all grunn til å tru at dei eksisterande mål og plassering av gamalt sel ville vere
førande, all den tid det var tal e om gjenreising av sel og ikkje nybygging av eit større bygg
med utvida plassering mot vår eigedom. Tiltakshavar måtte ha opplyst om sine
utvidingsplanar, jf. o gså kommunen sitt fyrste ve dtak i saka som stiller opp vilkår om at det
ikkje blir bygt utover eksisterande tuft.

Rådmannen vise elles til merknaden i sin heilskap.



Rådmannen si v urdering:

Rådmannen vil i det følgjande vurdere klagen frå Elgersma.

1. Klage på v urdering av fristoppreisning

Det er klaga på kommunen sin vurdering av fristopp reisning . Klagar meiner det er gjeve
fristoppreisning to gonger. Etter klagar sitt syn er det vanskeleg å sjå at denne saka skal
skape presedens, då det ikkje er nye prinsipp som blir testa ut. Det er vidare vist til at
vedtaket mangle vurderingar knytt ti l forvaltningslova § 31 andre ledd om at det skal leggjast
vekt på om endring av vedtaket kan «medføre skade eller ulempe for andre» .

Rådmannen gjer merksam på at fristoppreisning ikkje er vurdert i saksutgreiinga forut for
møte 05.01.2016, men i saks utgr eiinga til møte 12.10.2016. Rådmannen kom då til at det
skulle gis fristoppreisning til Ove Haugen etter fvl § 31 fyrste ledd bokstav b. Føresegna opne
for at ein klage kan takast opp til handsaming sjølv om den er kome inn etter utgått klagefrist,
dersom det ligg føre «særlige grunner» som gjer det «rimelig at klagen blir prøvd» . I sin
vurdering la rådmannen vekt på presedensverknaden saka kan få for andre li k nande saker då
kommu nen med jamne mellomrom handsama r denne typen saker. Sett hen til dette vil det
også vere prinsipielt nyttig for Luster kommune å få ei avklaring i saka. Rådmannen meine
difor at det er høve til å gje fristoppreisning i denne saka.

Ved vurdering av om klagen skal takast opp til handsaming må det, som Elgersma også viser
til, vekt leggast om « endring » av vedtaket «medføre skade eller ulempe for andre.»
Rådmannen erkjenne r at dette burde vore vurdert i saksutgreiinga forut for møte i plan - og
forvaltningsstyret 12.10.2016. Rådmannen meiner likevel at denne feilen blir reparert ved at
dette blir vurdert i denne saksutgreiinga, jf. også prinsippet i fvl § 41.

Spørsmålet er etter dette om kommunen sine vedtak medføre «endring» av det opphavlege
vedtaket og i så fall om denn e endringa medf øre «skade eller ulempe» for Elgersma.
Konsekvensane av endringa av det opphavlege vedtaket må då vektleggast i vurderinga av om
det skal gis fristoppreisning.

Vedtaket om byggeløyve var gitt på vilkår om at stølshuset skulle oppførast på «eksisterande
fundament» . Ved handsaminga 12.10.2016 vart saka utsett og Ove Haugen sin klage av
02.09.2016 er dermed ikkje realitets handsama. Ved handsaminga 05.12.2016 tok Plan - og
forvaltingsstyret klagen frå Ove Haugen til følgje «for så vidt gjeld forlenginga på 1,7 meter.»
Etter rådmannen sitt syn inn eber ikkje vedtaket av 05.12.2016 noko endring av vedtaket om
byggeløyve, all den tid dette var gjeve på vilkår om at stølshuset skulle oppførast på
eksisterande seltuft. Det er elles på det reine at stølshuset er forlenga utanfor eksisterande
seltuft.

2. Saka er ikkje tilstrekkeleg utgreia

Elgersma meiner innhentinga av tilleggsinformasjonen i etterkant av handsaminga i oktober
2016 har vore mangelfull og einsidig. Det er vidare vist til at orientering og oversending av
klage er sendt til klagar si e - po stadressa som dei ikkje sjekkar systematisk på grunn av mykje
problem med søppelpost.

Som rådmannen peika på i saksutgreiinga til førre møte, og også i vedtaket om byggeløyve, er
kartgrunnlaget i området dårleg. Administrasjonen vart bedt av plan - og for valtingsstyret om
å gjennomføre synfaring og leggja fram tilleggsinformasjon . På synfaring får ein ofte eit betre
inntrykk av dei faktiske tilhøva på staden enn berre ved å sjå på teikningar og kart. Som det
tidlegare er gjort greie for vart det teke bilet e og måla avstandar på synfaring. Rådmannen



vise her til rapporten frå synfaringa og til saksutgreiinga 05.12.2016. Partane kom med sine
merknadar til rapporten i e - post av 27.10.2016 (Elgersma) og 14.11.2016 (Haugen)

Rådmannen nemne elles at det ikkje er sendt ut dokument i saka i tidsrommet mellom
varselet om synfaring (som også vart varsla pr. telefon 18.10.2016 ) og rapporten frå
synfaringa. Varselet om synfaring vart sendt 18.10.2016, synfaring vart halden 19.10.2016 og
rapporten vart s endt partane 21.10.2016.

Det er vidare vist til at Elgersma ikkje har motteke sakspapira i samband med politisk
handsaming 17. oktober og 5. desember . Oversending av vedtaket frå klagehandsaminga 5.
desember kom difor som eit sjokk på dei.

Rådmannen g jer merksam på at det ikkje er rutine å sende ut saksutgreiingar med tilhøyrande
sakspapir til partane på førehand. Alle partar får tilsendt melding om vedtak, saksprotokoll og
rådmannen sin saksutgreiing i etterkant av politiske møter. Slik er det også i denne saka. Ut i
frå loggen i sakssystemet skal partane ha fått tilsendt melding om vedtaket både ved
handsaminga 12.oktober og 5. desember. Det er vidare slik at utvalet ikkje er bunden av
rådmannen sitt forslag til vedtak. Rådmannen tilrår eit forslag ti l vedtak i sakene, men utvalet
står heilt fritt til å velje om dei vil følgje tilrådinga frå rådmannen.

Rådmannen viser vidare til at sakspapira til politiske møter i dei ulike utvala blir publisert om
lag ei veke før på kommunen si heimeside. Likevel ka n det ikkje forventast eller vere noko
absolutt krav at ålmenta følgjer med på kommunen sine postlister, sakslister og
møteinnkallingar for å skaffe seg kunnskap kommunale vedtak eller om tidspunkt for når ei
konkret avgjerd skal takast.

Det er vist til at referatet frå synfaringa var kort og difor var merknadane frå Elgersma også
korte . Dei har ikkje fått levert merknadar til klagene får Ove Haugen på grunn av
helsemessige forhold. Ove Haugen har levert to merknadar etter innsending av klagen, delteke
på synfaring og ved ei rekke høve gjort greie for sitt syn på saka. Elgersma meiner difor at
dette har ført til einsidig opplysning i saka og at dette har hatt stor verknad på rådmannen si
innstilling i saka.

Rådmannen viser til at det følgjer av forvaltni ngslova § 17 at saker skal vere så godt opplyst
som mogleg før vedtak treffast. Forvaltninga har etter denne føresegna eit sjølvstendig ansvar
for saka si opplysning. Rådmannen vise her til at det ligg føre omfattande skriftleg
dokumentasjon i saka og til at det er gjennomført synfaring . Ut i frå dei opplysningane som
ligg føre i saka meiner rådmannen at saka er tilstrekkeleg opplyst.

3. Grunngjevinga for konklusjonen om at dei har brote vilkår i byggeløyve er feil og
mangelfull.

Elgersma meiner at det ved 2. gongs handsaming av klaga gis eit inntrykk av at dei har levert
ufullstendig søknad og informasjon i saka og har teke seg til rette utover løyve. Dei ønskjer å
tilbakevise dette.

Elgersma viser til at forlenginga er omtalt i e - post av 04.05.2016 til kommunen. Det følgjer av
e - posten at:

«Tiltaket er søkt oppført på eksisterande fundament, sjå søknad. Fundamentet skal ikkje forlengast MOT selet til OH og
kome nærmare. Fundamentet vert forlenga om lag 1,7m i retning FRÅ selet til OH (aukande avstand då bygga ligg i
vinkel til kvarandre). Det skulle ikkje påføre OH betydeleg ulempe slik det vert hevda»

Elgersma viser til at føremålet med e - posten var å kommentere det dei meiner er feil i
faktagrunnlaget og deira oppfatning av om dette auke snøproblema.



Etter Elgersma sitt syn er bygget plassert slik det er søkt om og illustrert på vedlegg til
byggesøknaden. Det blir vist til at vedtaket og ordlyden om at bygget kunne oppførast som
omsøkt, og at noko anna ikkje går fram av kommunen sin tilbakemelding av 04.05.2016.
På denne bakgrunn meiner dei at det er feil at dei har brote vilkår sett i byggeløyve. Dette var
også rådmannen sin konklusjon ved 1. gongs han dsaming i plan - og forvaltningsstyret, slik dei
ser det.

Av kommunen sin tilbakemelding av same dag følgjer det at ein tok merknadane frå Elgersma
til orientering og at dersom ein ønskja vedtaket omgjort måtte ein senda inn klage.
Rådmannen ser i ettertid at dette burde vore formulert annleis. Det vil normalt ikkje vere
aktuelt å klage for ein som har fått eit positivt vedtak. Det burde i staden stått at endring av
løyve føreset at d et blir søkt om endringsløyve.

Spørsmålet er etter dette om tiltakshavar har bygd i strid med byggeløyve. Luster kommune
gav byggeløyve i vedtak av 22.04.2016. Vedtaket hadde følgjande ordlyd:

« Vedtak:
Med heimel i plan - og bygningslova § 20 - 3, jf. § 21 - 4, vert det gjeve løyve til oppføring av
stølshus på gbnr. 193/1 i Luster kommune , slik det er søkt om.

Løyve vert gjeve på følgjande vilkår:

1. Stølshuset skal plasserast på eksisterande fundament. »

Rådmannen nemne elles at vedtaksbrevet hadde følgjande overskrift: «Vedtak - løyve på
vilkår - oppføring av stølshus på eksisterande fundament - Bakkedalen - gbnr. 193/1» . Det
kan etter dette ikkje vere tvilsamt , slik rådmannen ser det, at det er knytt vilkår til byggeløyve
og at vilkåret inneber at stølshuset skal oppførast på eksisterande seltuft.

Området er i pr. i da g i matrikkelen registrert som 0/0 - teig. Slike teig a r i høgfjellet kan tyde
på at det h er er tale om eit uregistrert jordsameige , der grunnen er eigd av fleire i fellesskap.
Dei fleste av desse jordsameiga er ikkje registrert med grunnboksblad og vil difor vere vist e
som teigar utan gards - og bruksnummer. Dette inneber at matrikkelen ikkje har opplysningar
om kven som er eigar av areal et. Rådmannen har forstått det slik at det er tale om ei form for
sameige også i denne saka.

V edtak om byggeløyve etter plan - og bygningslova gir ikkje rett til å bygge i høve til anna
lovgjeving eller privatrettslege tilhøve, jf § 21 - 6. Konsekvensen av dette er at tiltakshavar må
skaffe seg samtykke frå sameig arane før han kan utvide tufta. Slik saka er opplyst for
rådmannen ligg det ikkje føre samtykke frå dei andre sameigarane.

Råd mannen er samd med Elgersma i at bygget, sett bort i frå utvidinga, langt på veg er i
samsvar me d innsendte teikningar. I søknaden om byggeløyve er det vist til at avstanden
mellom sela er 3 - 4 meter. På synfaring vart avstanden målt til 3,10 meter. Elgersm a opplyser
i klagen at avstanden auk a r på den 1,7 meter lange forlenginga. Rådmannen finn uansett at
dette ikkje har avgjerande verknad i vurderinga, då den målte avstanden er innafor 3 - 4 meter
som oppgjeve i byggesøknaden. Rådmannen vise elles til saksut greiinga i møte 05.12.2016
og vurderingane der for så vidt gjeld storleik og høgder.

Etter dette er det rådmannen sin konklusjon at klagen ikkje føre fram på dette punkt et .

4. Kostnaden og verdinedsettinga som følgjer av vedtaket er av ein storleik som ikkje er
rimeleg sett i forhold til faren for skade på grunn av auka snøpress.

Det er vist til at all informasjonen som rådmannen viser til sin vurdering av faren for
snøproble m er lagt fram av motparten. Desse vurderingane er sterkt farga av motparten si
oppfatning av saka.



Elgersma meiner at faren for skade på naboselet på grunn av auka snøpress ikkje er større
enn for andre bygningar i Bakkedalen eller på andre støler i J ostedalen. Det er vidare vist til at
det bratte taket har den fordelen at snøen falle meir gradvis av, og at snøen vil legga seg
tettare på deira bygning når han fell av. Det er også vist til at det vil vere mogleg å sikre den
delen av taket som ligg mot Ø vregardsselet med snøfangar, jf. også kommunen sitt brev av
04.11.2016.

I saksutgreiinga til møte 05.12.2016 hadde rådmannen følgjande vurdering av tilhøva for så
vidt gjeld fare:

«Ut frå opplysningane om snømengde og auka snøpress, er det klart at nyby gget slik det no står, kan representere ein
fare for at selet til Ove Haugen kan bli øydelagt av snø som glir/rasar ned frå taket. Rådmannen gjer difor merksam på
plan - og bygningslova § 23 - 1, fyrste ledd, om at tiltakshavar har ansvar for at tiltak, i dette tilfelle plassering, blir
utført i samsvar med krav gjeve i eller i medhald av plan - og bygningslova.»

Det er vidare vist til at å forkorte bygget med 1,7 meter vil føre med seg store
ombyggingskostnadar og svekke huset teknisk. Elgersma anslår at arbeidet og
materialkostnadane vil utgjere fleire hundretusen kroner. Verdien og bruken av huset vil
sjølvsagt bli sterkt negativt påverka. Dei finn det også svært urimelig at dei må redusere
lengda på selet sitt all den tid dei andre sela er av om lag sam e storleik som deira sel.

Rådmannen har forståing for dette. Det er ikkje tvilsamt at vedtaket om riving av delar av
bygget vil ramme Elgersma hardt og at han vil lide eit nokså stort tap. På den annen side vil
dette som regel alltid vere situasjonen i saker som gjeld riving eller endring av eit byggverk
oppført i strid med eit byggeløyve. i Rådmann en finn at dette gjer seg gjeldande også i denne
saka. Det kan difor ikkje leggjast vekt på dei økonomiske tapa i denne samanhengen.

Rådmannen tilrår etter dette at klagen ikkje blir teken til følgje og at saka blir sendt
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for endeleg avgjerd.

Rådmannen finn grunn til å nemne at det er moglege skadeverknader av forlenginga framover
langs selet til Ove Haugen , som er grunnlaget for tilrådingane og vedtaka som er gjorde i
denne klage saka. Det er i ettertid på det reine at de t omsøkte selet var lenger enn
eksisterande fundament. Ei forlenging bakover, dvs. i motsett retning, ville også vore i strid
med vilkåret gjeve i byggjeløyvet, men konsekvensane ville vore så små at dette, frå
rådmannen side, ville blitt akseptert som ei mindre endring. Rådmannen gjer merksam på at
ei forlenging bakover føreset at det blir gitt samtykke frå dei andre sameigarane.

Avsluttande merknadar:

Dersom plan - og forvaltningsstyret skulle kome til eit anna resultat enn rådmannen, er dette
eit nytt vedtak som partane i saka kan klage på. Utvalet må då grunngje si avvikande
oppfatning. Kravet til grunngj eving følgjer av forvaltningslova §§ 24 og 25.

Rådmannen gjer merksam på at manglande grunngjeving er ein sakshandsamingsfeil som kan
føre til at vedtaket blir omgjort ved eventuelle klagehandsaming i klageinstansen, jf prinsippet
i fvl § 41.

Dato: 30.01 .2017
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