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STATSFORVALTNENGEN

Dato: 14-01-2016

Afgørelse, Sagsnummer 2015 - 67385
Dette brev er inddelt ifire punkter:
1. Afgørelse
2. Begrundelse
3. Klagevejledning
4. Love og regler

1.Afgøre|se

Vi ændrer kommunens afgørelse for så vidt angår afgørelsen om afslag på løbende aktindsigt.

Vi hjemviser kommunens afgørelse af 23. september 2015 vedrørende terrænregulering til fornyet
behandling i kommunen.

Hjemvisningen af sagen betyder, at den er afsluttet i Statsforvaltningen og sendt tilbage til
kommunen. Kommunen skal derfor behandle sagen på ny og træffe en ny afgørelse.

I skal være opmærksom på, at kommunens nye behandling godt kan føre til samme resultat i sagen.

2. Begrundelse for afgørelsen
Sådan vurderer vi sagen
Vi vurderer, atl må betragtes som parter iforhold tiljeres henvendelse til Gribskov Kommune om
terrænregulering af Vængevej 38 A og atjeres anmodning om løbende aktindsigt derfor burde være
behandlet efter forvaltningsloven.

Vi vurderen videre, at kommunens afgørelse er behæftet med væsentlig retlig mangel i form af
manglende konkret stillingtagen til om den foretagne terrænregulering medfører væsentlige gener
for jer som naboer iforhold til det naturlige terræn samt at der er tale om en væsentlig mangel ved
afgørelsen; når I ikke forud for denne er blevet parts hørt over notatet for besigtigelsen, at det må
føre til en hjemvisning afsagen med henblik på fornyet behandling og afgørelse.

Hvad har været afgørende for resultatet
Løbende aktindsigt
l har ved henvendelse af 19. marts 2015 anmodet kommunen om løbende aktindsigt.

Under sagens behandling modtog I ikke yderligere akter. Efter kommunens afgørelse anmodede l
på ny om aktindsigt og fik tilsendt sagens akter den 2. oktober 2015 og I kunne på baggrund heraf
konstatere, at I ikke havde modtaget løbende aktindsigt, som l havde anmodet om.

Kommunen oplyser ved udtalelsen af 17. november 2015, at der efter offentlighedslovens § 7 ikke
er en ret til løbende at få sendt nye dokumenter i henhold til en tidligere indgivet anmodning om
aktindsigt og atjeres advokat i øvrigt løbende er blevet orienteret om sagens forløb.

Det er kommunens vurdering, atl ikke er parter isagen og jeres anmodning derfor skal behandles
efter offentlighedsloven og ikke forvaltningsloven.

Statsforvaltningen er uenig heri. Det er Statsforvaltningens opfattelse, atl i den konkrete sag må
betragtes som parter.

Vi er enig med kommunen i, at det forhold, at der fremsendes en klage ikke i sig selv medfører, at
klager bliver part i en sag om fx udstedelse af byggetilladelse.
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Men i den konkrete sag, hvor kommunen foretager sagsbehandling og træffer en afgørelse på
baggrund jeres henvendelse/klage, må l betragtes som parter iforhold den afjer indgivne klage og
efterfølgende sagsbehandling heraf.

Jeres anmodning om løbende aktindsigt burde derfor være behandlet efter forvaltningslovens
regler i § 9.

Det følger af praksis fra Folketingets Ombudsmand (FOB 1992.60), at myndigheder er forpligtet til
at efterkomme anmodninger om løbende aktindsigt medmindre, at en sådan begæring ikke kan
håndteres uden større besvær. l

Som sagen ligger oplyst er det Statsforvaltningens vurdering, at sagen ikke har et sådan omfang, at
kommunen ikke skulle imødekomme jeres anmodning om løbende aktindsigt.

Det forhold, at jeres advokat er orienteret om sagen, finder vi ikke kan sidestilles med atgive
løbende aktindsigti sagens akter.

Vi ændrer derfor kommunens afgørelse om, atl ikke var berettiget til løbende aktindsigt.

Det fremgår dog af sagens akter, atl efterfølgende den 2. oktober 2015 har modtaget fuld
aktindsigt og dermed også de akter, som kommunen burde have givetjer aktindsigt i løbende,

, hvorfor Statsforvaltningen på baggrund heraf ikke foretager sig yderligere vedrørende den
manglende opfyldelse afforvaltningslovens § 9.

Terrænregulering
Vi har lagt vægt på, at I har klaget til kommunen over den terrasse, som Vængevej 38 A har
etableret bag ejendommen på grunden. Terrassen er etableret på egen matrikel.

I mener, at der er tale om en terrænregulering som ligger over det naturlige terræn for grunden og
at den er til ulempe for jer, da den medfører indbliksgener.

Ydermere mener I ikke, at terrassen overholder vilkår i byggetilladelsen af 9. maj 2006.

Kommunen har truffet afgørelse om, at der er tale om en nedsænket terrasse og at indbliksgener er
begrundet iområdets kuperet terræn. Derudover er terrassen placeret 5,25 m. fra skel.

Kommunen vurderer endvidere, at konstruktionen omkring terrassen, som består af en træramme
og 65 cm bræddevæg, som er etableret ind i bakken ikke er forhold, som er reguleret af
byggelovens bestemmelser.

Endelig vurderer kommunen, at vilkårene i byggetilladelsen er overholdt, da disse alene regulerer
muligheden for at terrænregulere fra skel og til 0,5 m. inde på grunden. i

For at vurdere om der er tale om en terrænregulering - enten iform af afgravning eller påfyldning -
må det konstateres, hvad der er grundens naturlige terræn således, at det i forhold til det naturlige
terræn kan konkluderes om der er sket en terrænregulering eller ej.

Statsforvaltningen har ved afgørelsen lagt vægt på, at deri sagens akter foreligger en
nivellementsplan, som er udarbejdet i maj 2005. På denne plan er koterne for grunden Vængevej
38 A indtegnet.
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Koterne er opmålt inden der blev bygget på grunden og må derfor betragtes som grundens
naturlige terræn.

Det følger af Håndbog for Bygningsmyndigheder SB 143, at højdemåling ikke kan foretages fra et tilformålet fremstillet kunstigt terræn.

Definitionen på et naturligt terræn er, at udseendet på terrænet ikke skyldes, at dette for nylig harværet gjort til genstand for opfyldning, afgravning eller opførelse af bebyggelse eller
konstruktioner.

Det er således Statsforvaltningens vurdering, at udgangspunktet for afgørelsen om hvorvidt der er
foretaget en terrænregulering skal foretages på baggrund af den i sagen foreliggende
nivellementsplan sammenholdt med de faktiske forhold på grunden.

Kommunens afgørelse ses alene at være baseret på kommunens besigtigelse og en vurdering af defaktiske forhold.

statsforvaltningen vurderer, at det er en væsentlig mangel ved kommunens afgørelse, at
kommunen ivurderingen ikke harforholdt sig til, hvad der må vurderes at være grundens naturlige
terræn setiforhold til højden på terrassen.

Sagen hjemvises derfor til kommunen, der konkret skal tage stilling til, om den udførte
terrænregulering er til ulempe forjer, når der sammenholdes med nivellementsplanen fra 2005.

statsforvaltningen skal hertil bemærke, at det er muligt, at en afgørelse af, om der er tale om en
terrænregulering i forhold til grundens naturlige terræn forudsætter, at der sker en opmåling af de
nuværende højder på grunden sâledes, at det er fremkommer et reelt sammenligningsgrundlag.

statsforvaltningen skal i den forbindelse henlede kommunens opmærksom på, at det er
kommunens ansvar, at en sag er tilstrækkeligt belyst inden træffes en afgørelse.

statsforvaltningen er opmærksom på, at der på grunden er en tinglyst deklaration, hvoraf det
fremgår, at ingen bygningsdel må overstige kote 22.00.

statsforvaltningen finder dog ikke, at deklarationen har betydning i den konkrete sag, da denne
alene forholder sig til, hvor højt byggeri på grunden maksimalt må være og ikke forholder sig til,hvad der er naturlige terræn.

Såfremt kommunen ved sagens fornyede behandling kommer frem til, at der ikke er foretaget enterrænregulering i form af påfyldning iforhold til grundens naturlige terræn og således ikkevurderes at være til ulempe forjer, skal det bemærkes, at statsforvaltningen er enig med
kommunen +i, at terrassen som den er opført på nuværende tidspunkt og evt. med en
flisebelægning ikke vurderes at være omfattet af byggelovens § 2 og dermed kræve en
byggetilladelse.

I har henvist til noterne til § 2 i Karnovs lovsamling, hvoraf det fremgår, at bebyggelse ikke aleneomfatter konventionelt byggeri, men også fx hegnsmur, pergola, terrasse mv.

statsforvaltningen finder dog, at når der herved er nævnt terrasse, at der menes byggeri, som haren vis størrelse højdemæssigt ligesom de øvrige eksempler i noten og ikke som i den konkretetilfælde, hvor der er tale om en træramme og en lav væg.

Besigtigelse
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| har endvidere klaget over, at l ikke var indbudt til at deltage ved kommunens besigtigelse den 22.
september 2015 samt at I ikke efterfølgende er blevet parthørt over det notat, som kommunen
udarbejdede på baggrund af besigtigelsen.

I forhold til besigtigelser generelt, skal det bemærkes, at det er kommunen, som er ansvarlig for, at
en sag er tilstrækkeligt oplyst inden der træffes en afgørelse. Det betyder, at det er kommunen,
som vurderer, hvornår beslutningsgrundlaget er tilstrækkeligt og man har som borger ikke krav på,
at der bliver foretaget en besigtigelse førder træffes afgørelse i en sag.

Såfremt kommunen vurderer, at det til sagens oplysninger er nødvendigt at foretage en .

besigtigelse, er det kommunen, som vurderer, hvilke parter, der skal indkaldes til denne
besigtigelse.

Det er dog Statsforvaltningens vurdering, at såfremt en part konkret ytrer ønske om at deltage ved
en besigtigelse, skal kommunen konkret overveje, om der er grundlag for ikke at imødekomme
dette ønske.

I den konkrete sag harl ytret ønske om at deltage ved en eventuel besigtigelse. Iforbindelse med
planlægningen af besigtigelsen, er der en længere mailkorrespondance mellem kommunen, jeres
advokat samt ejers advokat.

Afslutningsvis skriver ejers advokat (advokat Thomas Damsholt); "Jeg tror ikke at detfører til noget
at fortsætte denne korrespondance.

Min opfattelse er, at kommunen vil være istand til at bedømme forholdet uden parternes
tilstedeværelse.

Vi må overlade det til kommunen selv at træffe bestemme/se om nødvendigheden afparternes
tilstedeværelse. ”

Til dette svarerjeres advokat (advokat Mark Villingshøj Nielsen); "Enig".

På baggrund heraf vurderer statsforvaltningen, at kommunen har været berettiget til at opfatte
dette som en accept af, at besigtigelsen kunne foretages uden jeres og jeres advokats
tilstedeværelse.

Det er muligt, at dette ikke var intentionen med jeres advokats svar, men henset til den vage
formulering sammenholdt med korrespondancens øvrige indhold, så finder Statsforvaltningen ikke
grundlag for at fastslå, at kommunens opfattelse af svaret var forkert.

Vedrørende manglende høring af notatet for besigtigelsen, så harkommunen oplyst, at kommunen
vurderer, at der er tale om et arbejdsredskab til brug for den endelige vurdering. i

Statsforvaltningen deler ikke denne opfattelse.

Det følger af forvaltningslovens § 19, stk. 1, at kan en part ikke antages at være bekendt med, at
myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag ellereksterne
vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med
oplysningerne ellervurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse.

Det er Statsforvaltningens vurdering, at når kommunen foretager en besigtigelse i forbindelse med
en konkret byggesag, må det notat, som kommunen udarbejder på baggrund heraf betragtes som
en del af sagens faktiske grundlag.
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Vi har ved vurderingen heraf lagt vægt på, at kommunens besigtigelse må betragtes som en
beskrivelse af de faktiske forhold af den konkrete ejendom/grund, hvorfor I burde være partshørtover notatet inden kommunen traf en afgørelse.

l

Partshøring er en gara ntiforskrift, hvilket betyder, at en tilsidesættelse af denne medfører, atafgørelsen bliver ugyldig, medmindre det konkret kan afvises, at manglen ved kommunens
sagsbehandling har haft betydning for afgørelsens udfald.

Statsforvaltningen finder ikke, at det på det foreliggende grundlag kan afvises, at den manglendepartshøring ikke har haft betydning for afgørelsens udfald og sagen hjemvises derfor til kommunen,der skal træffe en ny afgørelse i sagen, hvor jeres bemærkninger til besigtigelsesnotatet indgårikommunens vurdering.

Kommunens udtalelse
Kommunen har sendt udtalelse af 17. november 2015. | harfået kopi heraf.

Det fremgår af udtalelsen, at det er kommunens samlede vurdering, at den foretagne
terrænregulering ikke er til gene efter byggelovens § 13 eller påvirker Iandskabeti områdetunaturligt.

Dertil er det vurderet, at terrassen ikke kræver en byggetilladelse efter bygningsreglementet, daopholdsarealet ikke er hævet over terræn og placeret 5 m. fra skel jf. BR10 kap. 2.2.6, stk. 1 og stk.
3.

Hvem har fået kopi af dette brev
Vi har sendt en kopi af dette brev til kommunen samt advokat Thomas Dams holt.

l

Trine Frydkjær Paulsen

3. Klagevejledning
Statsforvaltningens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed,jf. byggelovens § 23, stk. 2.

Hvis l ønsker Statsforvaltningens afgørelse indbragt for domstolene, skal sagen efter byggelovens §25 skal l anlægge sag inden 6 måneder fra I har modtaget dette brev.

4. Love og regler
Anvendte retsregler m.v.
Her er de retsregler, som vi har truffet afgørelsen efter. Retsreglernes fulde ordlyd finder du påwww.retsiHformation.dk.

Byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010

§ 2. Loven finder anvendelse ved:
a) opførelse af ny bebyggelse og tilbygning til bebyggelse,
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b) ombygning afog andre forandringer i bebyggelse, som er væsentligei forhold til bestemmelser i

loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser, l

c) ændringer i benyttelse af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller
de i medfør afloven udfærdigede bestemmelser,

~

d) nedrivning af bebyggelse,
i

e) ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har betydning for
energiforbruget i bygningen.
Stk. 2. Ved bebyggelse forstås bygninger og mure samt andre faste konstruktioner og anlæg, når
lovens anvendelse på de pågældende konstruktioner m.v. er begrundet i de hensyn, som loven
tilsigter at varetage. i

Stk. 3. Loven finder anvendelse på transportable konstruktioner, som agtes gjort til genstand for
bygningsmæssig udnyttelse, der ikke er af rent forbigående art. Dette gælder dog ikke
transportable konstruktioner, der er tilladt opstilleti medfør af lov om sommerhuse og campering
m.v.
Stk. 4. Loven finder anvendelse på bestående bebyggelse uanset tidspunktet for bebyggelsens
opførelse, når de enkelte bestemmelser indeholder udtrykkelig hjemmel herfor.

§ 13. I bebyggede områder kan kommunalbestyrelsen påbyde ændring af en foretagen regulering af
en grunds naturlige terræn ved afgravning, påfyldning eller på anden måde, såfremt
terrænreguleringen efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omliggende grunde.
Dette gælder, uanset om lovens bestemmelser i øvrigt kommer til anvendelse ved det pågældende
arbejde.

‘

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse itilfælde, hvor der om det pågældende forhold
er fastsat bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt.

§ 23. Kommunalbestyrelsens afgørelser truffet i henhold til denne lov kan, for så vidt angår retlige
g spørgsmål, påklages til statsforvaltningen, jf. dog § 12, stk. 7, § 16 C, stk. 4, og § 18 A, stk. 4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser kani øvrigt ikke påklages til anden administrativ
myndighed. Statsforvaltningens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed. - l

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan påklages af afgørelsens adressat og andre, der har en
individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Danske Handicaporganisationer og
medlemsorganisationer heraf er tillige berettiget til at påklage kommunalbestyrelsens afgørelser
vedrørende handicapforhold.
Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at påklage ikke kan ske i

sagervedrørende bestemmelser af underordnet eller mindre indgribende betydning.

§ 25. Søgsmål til prøvelse af beslutninger, der er truffet afadministrationen i henhold til denne lov
eller de i medfør af loven udfærdigede forskrifter, skal anlægges inden 6 måneder efter den dag,
beslutningen er meddelt den pågældende.
Stk. 2. Overtrædelse af § 6 D, stk. 2, og de i medfør af § 8, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2 og 3, og § 9
fastsatte regler kan gøres gældende iet civilt søgsmål mod den, der har begået overtrædelsen eller
har ansvaret for den ulovlige tilstands opretholdelse. Dette gælder dog ikke Søgsmål om
lovliggørelse, når dispensationen er meddelt efter reglerne i § 22.

Forvaltningsloven, LBK nr 433 af 22/04/2014.

§ 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en
forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.
Stk. 2. En parts ret til aktindsigt omfatter med de i §§ 12-15 b nævnte undtagelser
1) alle dokumenter, der vedrører sagen, og
2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags
dokumenter.
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Stk. 3. Den, der ansøger eller har ansøgt om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges
tjeneste, kan dog kun forlange at blive gjort bekendt med de dokumenter m.v., der vedrører den
pågældendes egne forhold.
Stk. 4. Retten til aktindsigt efter stk. 2, nr. 1, i et dokument, der er afsendt af myndigheden m.v. til
andre end den part, der anmoder om aktindsigt, gælder først fra dagen efter afsendelsen af
dokumentet.
Stk. 5. Bestemmelser om tavshedspligt for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv,
begrænser ikke pligten til at give aktindsigt efter dette kapitel, jf. dog § 15 a, stk. 1.

l

§ 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte
oplysningen om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes
afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og
givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne
eller vurderingerne er til ugunst for den pågældende part 0g er afvæsentlig betydning for sagens
afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis
1) det efter oplys ningernes eller vurderingernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for
ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag,
2) udsættelse viI medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse,
3) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til
offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse,
4) parten ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i kapitel 4 med hensyn til de pågældende
oplysninger,
5) den påtænkte afgørelse vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer, virksomheder m.v.,
eller hvis forelæggelsen af oplysningerne eller vurderingerne for pa rten i øvrigt vil være forbundet
med væsentlige vanskeligheder, eller
6) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at gøre sig bekendt med
grundlaget for den påtænkte afgørelse og til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen
træffes.
Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at
nærmere angivne sagsområder, hvor bestemmelserne istk. 2, nr. 1 eller 5, i almindelighed vil finde
anvendelse, ikke skal være omfattet af bestemmelsen istk. 1.

l


