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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Morten Tøgersen Arkiv: GNR/B 1/425  

Arkivsaksnr.: 18/92    

 

 

KLAGE PÅ AVVISNING AV KLAGE OM DISPENSASJON BRUKSENDRING AV 

EIENDOMMEN MED G/BNR 1/425  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Kommunen kan ikke se at klagen inneholder momenter som skulle tilsi at klagen skal tas til 

følge. Klagen avvises og sakspapirer og vedtak oversendes Fylkesmannen i Nordland til 

endelig behandling. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Klage av 05.03.19 på avvisningsvedtak av 13.02.19 fra Træna kommune. 

Klage av 24.07.19 fra advokat Odian Adalsteinsson ble avvist av Træna kommune. 

Advokatfullmektig Anne Birgitte Herstad på vegne av Træna Gjestegård AS anfører at Træna 

kommune må behandle klagen da vedtaket skal være ugyldig og følgelig må omgjøres. 

Kommunen har i vedtak av 13.02.19 avvist klagen, da klager ikke er nabo (part) i henhold til 

plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-3 eller har rettslig interesse, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 

28, jf. tvisteloven § 1-3 i å få klagen prøvd.  

Træna kommune har behandlet klagen fra Geir Sjøset ved advokat Odinn Adalsteinsson. 

Etter å ha vurdert klagen av 05.03.19 har Træna kommune ikke funnet at klagen innholder 

nye momenter som taler for å ta klagen til følge. 

 

Fakta: 

Søknaden, datert 10.05.2018, mottatt 15.05.2018, mottatt komplett 20.06.18 gjelder 

bruksendring fra rådhus til hotelldrift i eksterende bygning i 2 etasjer. Det søkes om 

dispensasjon fra plan Kystsoneplan – delkart Husøy-Sanna der eiendommen er avsatt til 

offentlig formål.   

Det foreligger naboprotest.  

Kommunen fattet følgende vedtak om tillatelse på søknad om dispensasjon den 20.06.2018: 

«I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav d) godkjennes søknaden, med følgende 

vilkår: 

Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge før brukstilltalse eller ferdigattest. 

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon fra plan for bruksendring fra 

offentlig formål til hotelldrift. Dispensasjon gis fra krav om heis i bygningen er gitt i medhold 

av plan- og bygningsloven § 31-2. 
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Forholdet til plan-/lovverk 

Eiendommen omfattes av arealplan, Kystsoneplan vedtatt 22.04.96. Eiendommen er avsatt til 

offentlig formål.                                                                           

Pbl. § 21-3, nabo eller gjenboer og tvisteloven § 1-3, rettslig interesse  

Plan- og bygningsloven § 21-3 første ledd første og annet punktum: 

«Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles av søker hvis ikke disse skriftlig 

har meddelt at de ikke har merknader til søknaden. I varselet skal det gis melding om at 

mulige merknader må være kommet til søker innen en frist på minst 2 uker etter at varselet 

er sendt og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig» 

Forvaltningsloven § 28 første ledd:  

«Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det 

forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som 

har truffet vedtaket (underinstansen).» 

Tvisteloven § 1-3 annet ledd: 

«Den som reiser saken, må påvise et reelt behov for å få kravet avgjort i forhold til saksøkte. 

Dette avgjøres ut fra en samlet vurdering av kravets aktualitet og partenes tilknytning til 

det.» 

Rettspraksis presiserer innholdet i begrepet rettslig interesse, om at det må foreligge aktualitet 

å få avgjort kravet og partens tilknytning. 

 

Vurdering: 

Træna Gjestegård AS er ikke nabo eller gjenboer til eiendommen der beliggenhet av bygningen er 

godkjent bruksendret. Følgelig er ikke klager part i saken ved å være direkte berørt av tiltaket som 

beskrevet i pbl. § 21-3. 

Træna Gjestegård AS er ikke part i saken etter fvl. § 28. Spørsmålet er om klager har rettslig 

klageadgang. 

Den rettslige klageadgangen er i det vesentlige sammenfallende med innholdet i vilkåret om 

søksmålsinteresse, rettslig interesse, ved anlegg av saker for domstolene etter prosesslovgivningen, 

nærmere regulert i tvisteloven. 

Det anførte grunnlaget for å ha rettslig interesse i saken er konkurransehemmende virkning for klager 

ved etableringen av hotelldrift. Træna Gjestegård AS skal ha hatt ett økonomisk tap. Av den grunn skal 

klageretten være av betydning for å vurdere gyldigheten om tillatelsen til bruksendring av 

bygningen/eiendommen til overnattingssted. 

Træna kommune finner ikke å ta anføreslen tilstede. Det er ikke påvist ett økonomisk tap, som uansett 

ikke har betydning eller har lav vekt i vurderingene om tillatelse kan gis etter plan- og bygningsloven. 

Ved klagen er det vist til gjester som har valgt Holmens overnatting, som ikke tillegges vekt om klagen 

fra Træna Gjestegård AS skal behandles. Likeså har konkurransevridende hensyn liten vekt ved 

vurdering fra kommunen om søknad for tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven. 

Ved vurdering om det foreligger rettslig interesse på klagen ha aktualitet og tilstrekkelig nærhet til 

klagegjenstanden. I forliggende sak gjelder klagen ett krav om rettsendring og klagen vil følgelig ha 
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aktualitet. Spørsmålet er om at klager har tilstrekkelig nærhet til klagegjenstanden, tillatelsen om 

bruksendring til konkurrenrende virksomhet. 

Træna kommune finner ikke at klager har tilstrekkelig nærhet til klagegjenstanden. De vurderinger 

kommunen foretar etter plan- og bygningsloven er de mulige og anførte ulemper nabo- eller gjenboer 

har i forhold til tiltakets plassering, lys- og sol forhold, innsyn mv. I denne sak anføres at klager blir 

påført ulemper ved de konkurranseendrende forhold, en anførsel som ikke er ett selvstendig 

avslagsgrunnlag i medhold av plan- og bygningsloven. I vurderingen om dispensasjon kan gis har andre 

konkurrerende virksomheter mulige markedsemessige endringer ved ny etablering, lav vekt i forhold til 

øvrige momenter til størrelsen på avvik fra reguleringsplans formål om å dispensere fra offentlig formål 

til hotel/overnatting. 

Træna kommune finner ikke at anførsel om saksbehandlingsfeil eller manglende forsvarlig 

saksbehandling fører frem. Saken var tilstrekkelig opplyst, jf. fvl. § 17 til å fatte vedtak overfor Træna 

Gjestegård AS om at klagen ble avvist den 13.02.19. Det var ikke avgjørende om klager hadde tatt ut 

stevning mot Træna kommune. Behandlingstiden ble overskredet lovens tidsbestemmelser, men endrer 

ikke realiteten av vedtaket. Om det forhold at Holmen Overnatting hadde drevet ulovlig bruk av 

byngingen, har ikke dette betydning for avvisningsvedtaket. Klager har ikke gitt medhold i om at feil 

ved saksbehandlingen skal ha hatt betydning for innholdet av vedtaket, jf. fvl § 41. 

Klagen er med dette avvist. 

Vedtaket er vurdert på nytt og klager anførsler tas ikke til følge, som skal medføre at 

kommunen omgjør tillatelsen. 

Klagen avvises og saken oversendes Fylkesmannen for endelig behandling. 

 

Vedlegg: 

Avvisningsvedtaket av 13.02.19 

Klagen av 05.03.19 

Merknader av 29.03.19 

Tillatelsen av 03.07.18 

 

Træna 22.10.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Morten Tøgersen 

rådmann       saksbehandler   

  

 

 

 

 

 

 

 

 


	Tekst4

