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KLAGE PÅ AVVISNING AV KLAGE BEGRUNNET I FORELDELSE

Viser til Gran kommunes vedtak om awisning av klage inngitt påt vegne av

Smedsrudbrovolden sameie i anledning planlagte tiltak i forbindelse med flomsikring av

Brandbu sentrum datert 09.01 .2019. Denne klage er således inngitt rettidig.

Etter vårt syn er vedtaket om awisning feilaktig, da kommunen har lagt til grunn at den

inngitte klage påklager selve reguleringsplanen. Dette medfører ikke riktighet.

Sameiet ser grunn til å understreke følgende nok en gang; Smedsrudbrovolden er ikke imot
flomsikringstiltaket. Sameiet anser det som positivt og helt nødvendig at dette blir gjort for å
sikre Brandbu sentrum mot flom.

Det som påklages er kommunens saksbehandling av følgende konkrete tiltak:

o Plassering av gangvei på flomvollen, med direkte innsyn til beboerne av sameiet

beboelsesrom.

o Plassering av pumpehus på eiendommen.

o Flomvollens plassering ved at den ikke følger elven.

I avvisningsvedtaket fra Gran kommune vises det til vedtak fattet av Gran kommunestyre

16.11.2017 samt 15.02.2018, hvor reguleringsplan ble vedtatt. Disse planene er gjennomgått

grundig, og ingen av de forhold som påklages er nænnere regulert i planen. Det er dermed en

feilaktig slutning at klagefristen settes til tre uker etter disse datoer.

Gran kommune har selv uttalt i møte med undertegnede at plassering av de paklagede forhold
er fattet i et særvedtak. Klagefristen begynner dermed først å løpe når disse er fattet, og

kommet til de berørtes kunnskap ved underretning.
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Reglene om underretning fremgår av $ 27 første ledd. Her kan man lese at:

<Det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, skal sørge for at partene underrettes

om vedtaket så snart som mulig.>

Underretning retter seg mot <partene> i saken. En part er etter $ 2 bokstav e:

<(...) person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.>

I foreliggende sak er særvedtaket et vedtak som vil innskrenke sameiemes eierrettigheter.
Sameiet er representert ved advokat og således noen som <avgjørelsen retter seg mot> og som
saken <direkte gjelder>. Vedtaket skulle av denne grunn vært underrettet sameiet som sådan.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har fått oversendt alle sakens dokumenter fra Gran

kommune. En gjennomgang av disse har ikke avdekket når et slikt særvedtak eventuelt skulle

vært faffet, og i så fall når klagefristen skulle begynne åløpe.

Det er også grunn til å påpeke at Gran kommune har misforstått lowerket når de skriver

øverst på side 2 at <uansett løper fristen ut etter at det er gått 3 månederr.

Av forvaltningsloven $ 29 andre ledd annet punktum fremgar det at:

<Vedvedtqk som går ut på å tilstå noen en rettighet, skal klagefristenfor andre likevel

senest løpe ut når det er gått 3 måneder fra det tidspunh vedtaket ble truffet. >

Dette er en bestemmelse som skal beskytte de som har fått en rettighet tilkjent seg. Eksempler

på dette er de som har søkt og fått innvilget konsesjon til å drive næringsdrift, eller

gjennomslag på en byggesøknad. Noen slik absolutt frist kan ikke etableres i foreliggende

tilfelle, rrår vedtaket går ut phåfrataen rettighet til klagels eiendom.

Foreldelsesspørsmålet måt av denne grunn vurderes etter fvl. $ 29 første ledd jf. andre ledd

første punktum.

Sameiet kan ikke se at det er gitt noen underretning om vedtaket om pumpestasjonen eller

gangveiens plassering. Det er heller ikke signalisert fra kommunens side at underretningen

skj edde gj ennom offentlig kunngj øring.

Foreldelsesfristen må i så fall vurderes etter $ 29 andre ledd første punktum, hvor det følger

at;

<For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristenfra det

tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket.v
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I dette ligger at det ikke er tilstrekkelig at man kjenner til selve vedtaket, dersom man ikke

kjenner til det konkrete innholdet.

På bakgrunn av vedtakets sterkt inngripende karakter, skulle vedtaket vært underrettet de

berørte parter. Når dette ikke er gjort, kan ikke borgerne bli skadelidende for en slik

saksbehandlingsfeil i spørsmålet om foreldelse. Kommunens awisning av klagen må derfor

omgjøres, og den opprinnelige klagen behandles.

Med vennlig hilsen

Advokat

E-post: llk@halvorsenco.no

Kopi: Smedsrudbrovolden Sameie, Augedalsbrua 4, 27 60 BRANDBU
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