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Felles lekeplass (FAS) ved Langoddveien 37-41 - status i saken.

Det vises til Deres e-post av 20.08.10 vedrørende ovennevnte lekeplass fremsatt av Eli
J. Gjøen. E-posten var vedlagt en kronologi i 11 punkter. (Dokument 1042139 og
1042138). Videre vises til brev fra Langodden vel datert 11.06.2010 stilet til
rådmannen med kopi til "utvalg for P1an- og Miljøsaker v/formannen" (dokument
942836). Endelig vises til brev av 06.07.2010 stilet til ordføreren med kopi til advokat
Westly, rådmannen og planutvalget ved formannen. (dokument 969787).

Dokumentene er oversendt Planjuridisk enhet til besvarelse. Planjuridisk enhet har
konferert med bygningssjefen om nedenstående svar.

De viser i Deres e-post til rådmannens utsagn i brev av 30.04.2010 og spør om det har
skjedd noe i arbeidet med å "sikre at felles lekeplass får en god utforming og holdes
åpen for allmennheten for lek."

Rådmannens utsagn (punkt l) lyder: "Kommunen er i dialog med eier om justeringer
som gjør arealene mer egnet for lek."

Bakgrunnen for denne opplysning var et møte mellom kommunen ved bygningssjefen
og involverte parter (grunneier og vellet).
Dette resulterte i et møtereferat av 04.02.2010 der bygningssjefen foreslo at ferdigattest
for den oppførte bebyggelse kunne utstedes dersom det:

• etableres flere tilkomster til fellesarealet, hvorav en er trinnfri og tilfredsstiller
krav til tilgjengelighet for orienterings- og bevegelseshemmede. Det vises i den
forbindelse til tegning A-02, revisjon B

• settes opp gjerde i eiendomsgrensen mot boligene Langoddveien 41 og deler av
37c, opp til hjørnet av fellesarealet. Fortrinnsvis gjerde som er tettere enn netting
f.eks plankegjerde/ skigard for å avdempe gjensidig sjenanse mellom privat
boligeiendom og fellesareal.

• settes opp skilt der det tydelig fremkommer at dette er en felles lekeplass til fri
bruk for beboerne på Langodden.

• settes opp ballmål.
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Både Langodden vel og grunneier ved Advokatforum har "påklaget" ovennevnte
punkter, vellet ved brev av 24.02.10 og advokatforum ved brev samme dag.

Planjuridisk sjef har ved brev av 03.03.2010 til Langodden vel avvist klagen fordi
bygningssjefens brev ikke inneholder noe enkeltvedtak. Samme avvisningsvedtak er
truffet overfor Advokatforum ved brev av 19.04.2010. Vellet har ved brev av
23.03.2010 fremsatt klage over avvisningsvedtaket og har i brev av 14.07.2010 rettet en
anmodning til kommunen/fylkesmannen om å vurdere om "vedtak (av 04.02.2010) er et
enkeltvedtak".
Bygningssjefens oppfatning er at når begge parter har avvist hans forslag til løsning
faller forslaget bort. En videre dialog med utgangspunkt i forslaget er derfor hensiktsløs.
Dette standpunkt tydeliggjør også at brev av 04.02.2010 ikke kan betraktes som et
enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand. Planjuridisk enhet vil derfor ikke foreta seg
noe i anledning den såkalte klagen over avvisningsspørsmålet.

En minner om at rådmannens utsagn i brev av 30.04.2010 gjelder "dialog" om
"justeringer". Tanken om å kreve hele oppfyllingen fjernet var på dette tidspunkt forlatt
da et slikt forlangende ville være noe mer enn "justeringer".

Det synes å være grunn til å omtale lekeplassens forhold til reguleringsbestemmelsenes
§ 5 som lyder:
" Før brukstillatelse gis skal fellesareal FA5 være fradelt, ferdig opparbeidet og
godkjent."
En minner i denne forbindelse om at Langodden vel ved brev av 12.12.2008 fremsatte
klage over bygningssjefens vedtak av 04.12.2008 om å gi brukstillatelse for ett av de
oppførte bolighusene.
Fylkesmannen avviste vellets klage da fylkesmannen mente at vellet ikke hadde rettslig
klageinteresse i et slikt spørsmål.
Imidlertid har rådmannen i sin innstilling til planutvalgets møte 16.04.2009 i klagesaken
vurdert det slik at opparbeidelseskrav som fremgår av reguleringsbestemmelser i likhet
med alle andre bygningstekniske krav anses oppfylt når ansvarlig søker avgir sin
kontrollerklæring. Kommunen skal stole på kontrollerklæringens riktighet. Dette følger
av saksbehandlingsforskriftens § 23 bokstav h som gir kommunen l - en - uke på å gi
brukstillatelse. Den korte fristen tilsier at kommunen ikke foretar egne undersøkelser
når det søkes om midlertidig brukstillatelse. Dersom kommunen ikke svarer innen
fristen anses brukstillatelse for gitt.

Viser det seg i ettertid at tiltakshaver ikke har oppfylt materielle bestemmelser i lov,
forskrift eller plan kan kommunen fremsette pålegg om retting, eventuelt i grove tilfeller
trekke tilbake brukstillatelsen.
Status pr. i dag er at fellesareal FA5 rent faktisk er fradelt, arealet er opparbeidet og
planer for utførelsen er godkjent. Kravet i reguleringsbestemmelsenes § 5 er dermed
oppfylt. Midlertidig brukstillatelse er følgelig gitt for alle hus.

Det som gjenstår er å vurdere den faktiske utførelsen opp mot den godkjente
utornhusplanen.

Rådmannens utsagn punkt 2 i brev av 30.04.2010 til vellet gjelder spørsmålet om
utbyggingsavtale for å overlate eiendomsretten eller bruksretten til Langodden vel.

Vellet har antatt at utbyggingsavtale rent faktisk allerede ble inngått i prosessen med å
utforme og behandle reguleringsplanen eller i alle fall kan inngås etterskuddsvis.
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Kommunen kommer ikke til å arbeide videre med utgangspunkt i en slik oppfatning
som bygger på sviktende juridisk innsikt.

De viser videre til rådmannens utsagn om at "rådmannen vil arbeide videre med sikte på
at felles lekeplass får en god utforming og holdes åpen for allmennheten for lek."

Dette utsagn knytter seg til bygningssjefens ovennevnte forslag av 04.02.20 10.
Forslaget er som nevnt avvist av begge parter.

Avslutningsvis kan opplyses at bygningssjefen nøye har vurdert om den godkjennelse
som er gitt med hensyn til utforming av fellesarealet (godkjenningsvedtak for
utornhusplanen av 18.08.2008) bygger på bristende forutsetninger og således kunne
omgjøres. Forvaltningslovens § 35 gir visse begrensede muligheter til å omgjøre et
forvaltningsvedtak.

Selv om bygningssjefen i flere brev har uttrykt sterk misnøye med de opplysninger
utbygger ga ved søknad om å få godkjent utornhusplanen, må en konkludere med at en
omgjøring vil bygge på et noe for usikkert faktisk og juridisk grunnlag. Dertil kommer
at reguleringsplanen selv ikke inneholder egne materielle bestemmelser om hvordan
lekeplassen skal utformes.
Med henvisning til ovenstående kan opplyses at kommunen ikke lenger arbeider med de
spørsmål Langodden vel har tatt opp. Plan- og miljøutvalget vil bli gitt en orientering
om saken.

Med hilsen

Kopi til:
Advokatforum
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