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Uttalelse til dispensasjon knyttet til barn og unges interesser i
Feskjær/ Åsgårdstrandsveien - gbnr 111/9 , Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune viser til oversendelse datert 29.03.2021 vedrørende
dispensasjon knyttet til barn og unges interesser i Tønsberg kommune. Uttalelsesfristen er satt til
19.04.2021.
Fylkeskommunen har fått saken til uttalelse før realitetsbehandling i samsvar med plan- og
bygningsloven (heretter kalt pbl.) § 19-1 hvor det i siste punktum fremgår at: «[r]egionale og
statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis
dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8».
Tønsberg kommunen mener kriteriene for dispensasjon kan være oppfylt. Barn og unges interesser
er et tema fylkeskommunen uttaler seg til, jfr. bla. RPR for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen og veileder Barn og unge i plan og byggesak pkt 3.2.33. Saker som omfatter dette
temaet skal derfor sendes fylkeskommunen for uttalelse før kommunen kan fatte endelig vedtak i
saken.
Sakens bakgrunn
Søknaden gjelder dispensasjon fra generelt byggeforbud i 100- metersbeltet langs sjø. Tiltaket
omfatter etablering av lekeplass på Fekjær friområde gnr. 111 bnr. 9.
Området er avsatt til friområdet i kommuneplanens arealdel, og er uregulert. Tiltaket er avhengig
av dispensasjon fra byggeforbudet i 100 metersbeltet langs sjø for å kunne realiseres.
Prosess for dispensasjonssaker
Vestfold og Telemark fylkeskommune har mottatt dispensasjonssøknaden til uttalelse, med
bakgrunn i at barn og unges interesser berøres. Øvrige forhold fylkeskommunen har ansvar for er
også vurdert i vår uttalelse.
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Fylkeskommunens vurdering
Etter pbl. § 19-2 andre ledd kan det bare gis dispensasjon hvis hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene
ved å gi dispensasjonen være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Fylkeskommunen har gjennomgått oversendelsen, og har følgende kommentarer til forhold som
berører våre saksområder:
Planfaglige forhold
Det fremgår av kommuneplanens bestemmelser om grøntstruktur at tiltak som fremmer
friluftslivet, turveier og områder for lek og rekreasjon kan tillates dersom viktige hensyn til
naturmangfold, som ikke truende og prioriterte arter og spesielle naturkvaliteter ikke berøres.
Andre tiltak tillates ikke. Fylkeskommunen vurderer at tiltaket er i samsvar med kommuneplanens
bestemmelser om hva som kan tillates på området avsatt til grøntstruktur.
Strandsone
Fylkeskommunen inngikk den 13. januar 2021 en avtale med Statsforvalteren i Vestfold og
Telemark om at de uttaler seg til dispensasjoner i strandsonen, også på vegne av fylkeskommunen.
Fylkeskommunen viser til Statsforvalterens uttalelse i saken, og har ingen øvrige merknader til
dette temaet.
Barn- og unge
Saken omhandler etablering av lekeplass på Fekjær friområdet. Dette er et godt grep, som vil
ivareta barn og unges interesser i nærområdet, samt barn og unge som kommer på besøk til
området.
Fylkeskommunen er gjort oppmerksom på at etablering av lekearealet på planlagt areal kan
komme i konflikt med kiting-aktivitet på området, som vil kunne utgjøre fare for barn og unge som
ferdes på- og i nær tilknytning til lekearealet.
Fylkeskommunen viser til rikspolitiske retningslinjer for barn og planleggingen. Tiltaket kan ikke
realiseres på planlagt areal dersom det ikke kan sikres for «støy, trafikkfare og annen helsefare».
Lekearealet vil tiltrekke seg barn og unge, og eventuelle konflikter med kiting og andre planlagte
aktiviteter på området må redegjøres, og tas tilstrekkelig hensyn til, slik at barn og unge ikke
utsettes for noen form for fare i forbindelse med lek og utfoldelse i området.
Konklusjon
Dersom barn og unges sikkerhet ikke ivaretas tilfredsstillende vil fylkeskommunen vurdere å
påklage et eventuelt positivt vedtak. Utover dette har ikke fylkeskommunen merknader til at
dispensasjonen gis. Fylkeskommunen ber om å få oversendt et evt. vedtak i saken.
Vi legger for øvrig til grunn at kommunen vurderer dispensasjonen opp imot lovens vilkår slik de
fremgår i pbl. § 19-2 i sitt endelig vedtak.
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Med hilsen

Gerd-Louise Wessel
plankoordinator

Bettina Evelyn Bertelsen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Saksbehandler
Gerd-Louise Wessel - koordinering/planfaglig
Bettina Evelyn Bertelsen -planfaglig
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