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Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra fastsatt byggegrense langs sjø og
vassdrag.
Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
1. Det er lagt til grunn at tiltakene i seg selv, som gjelder avmerket tilrettelegging og plassering av
lekeapparater, ikke krever egen søknad eller tillatelse etter plan- og bygningsloven.
2. Vedtaket omfatter kun forhold som fremgår av plan- og bygingslov med tilhørende forskrifter. Eventuelle
godkjenninger og ansvarsforhold som berøres av andre lovverk, omfattes ikke av denne tillatelsen.

Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller dispensasjonen bort. Fristene kan ikke
forlenges.

Sammendrag:
Vedlegg:
Vedlegg 1 Søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, for etablering av
lekeplass på Fekjær friområde. (L)(338488)
Vedlegg 8 Fellesskap-i-Fjæra-lekeplass (9) (L)(338491)
Feskjær - Åsgårdstrandsveien - 1119 - aktivitetsplass - innspill til planer om lekeplass fra Oslo
Kiteklubb (L)(234108)
Feskjær - Åsgårdstrandsveien - 1119 - aktivitetsplass - presisering og kommentar (L)(364002)
Feskjær - Åsgårdstrandsveien - 1119 - aktivitetsplass - Ingen vesentlige merknader dipsensasjonssøknad til uttalelse - etablering av lekeplass (L)(538260)
Feskjær - Åsgårdstrandsveien - 1119 - aktivitetsplass - uttalelse til dispensasjon knyttet til barn og
unges interesser i Feskjær Åsgårdstrandsveien (L)(559213)
Dokumenter i saksmappen:
12.10.2020 Feskjær - Åsgårdstrandsveien - 111/9 - aktivitetsplass - søknad om tillatelse til tiltak
og søknad om dispensasjon

Innledning – hva saken gjelder:
Søknad om dispensasjon.
Søknaden behandles her for første gang.
Faktagrunnlag:
Til behandling foreligger søknad om dispensasjon og godkjenning av tiltak fra Tønsberg kommune
v/virksomhet kultur og idrett, i et samarbeide med Stangsåsen og Feskjærveien velforeninger.
Søknaden omfatter:
Dispensasjon fra byggegrense langs sjøen.
Søknaden er formulert som en dispensasjon fra det generelle byggeforbudet i i 100-metersbeltet
langs sjøen. Formelt sett skal det imidlertid dispenseres fra kommuneplanbestemmelsene § 1.8.1,
om byggegrense langs sjøen. Denne gjelder foran det generelle kravet i pbl. § 1.8.
Innholdet i de vurderingene som skal gjøres ved dispensasjon fra de to lovhjemlene er for øvrig de
samme, og administrasjonen har derfor ikke funnet grunn til å be om ny søknad.
Man ønsker utplassering av en «Zip-line» og flere lekeapparater innenfor definerte områder av det
offentlige friområdet på Feskjær.
Tiltaket er gitt betegnelsen «Fellesskap i fjæra», og er beskrevet av velforeningene i eget formular.
Dette formularet følger i sin helhet som vedlegg til denne saken
Virksomhet kultur og idrett begrunner søknaden slik:
Tønsberg kommune søker om dispensasjon fra plan og bygningsloven § 1-8. Forbud mot tiltak
mv. langs sjø og vassdrag, for etablering av lekeplass på Fekjær friområde gnr. 111 bnr. 9. I
kommuneplanens arealdel er området avsatt til grønnstruktur. Etablering av lekeplass er
dermed ikke i strid med formålet, som åpner for lek og rekreasjon.
Lekeplassen er primært et ønske fra Stangsåsen og Feskjærveien velforeninger, men vil også

være et tilbud for andre besøkende. Lekeplassen etableres med mål om å styrke samholdet i
nabolagene og bidra til at barna er mer aktive ute i friluft og dermed også får en sterkere
tilknytning til de flotte naturomgivelsene i området. Lekeplasser er en arena for fysisk
aktivitet, glede og mestring. Plassen vil være en lavterskel møteplass der viktige sosiale
nettverk etableres, både for barn og for deres foresatte. Velforeningene har gjennom en
arbeidsgruppe vurdert ulike alternativer for plassering, og utarbeidet et prosjektnotat som
beskriver bakgrunn for prosjektet, valg av apparater og ønsket plassering.
Kommunen har i tillegg fått henvendelse fra kite- miljøet i Vestfold og i Oslo, som ønsker at
apparatene flyttes noe, slik at den ikke går på bekostning av deres behov for riggplass. Det er
derfor gjennomført en befaring med velforeningenes prosjektgruppe, der det ble bestemt at
apparatene kan trekkes opp mot eksisterende bygningsmasse og at syrinene skal beskjæres
noe, slik at apparatene kan trekkes mot nabogrense i nord. Lekeplassen skal plasseres 4m fra
nabogrense. Denne plasseringen vil berøre friluftsområdet og strandlinja i mindre grad, og
bedre ivareta kiternes behov for riggplass. Plasseringen har også hensyntatt naboenes
siktlinjer mot sjøen.
Situasjonskart:
Kommuneplan – mørkest grønnfarge = offentlig friområde

Situasjonsplan i søknad:
Blå felt = omsøkt plassering av Zip-line og lekeapparater – Røde felt = forkastede alternativer

Tegninger (illustrasjoner):
Zip-line

Lekeapparater

Utsnitt av situasjonsplan

Nabomerknader:
Kommunen er ikke kjent med merknader mot tiltaket fra varslede naboer.
Harald P. Rasmussen i Åsgårdstrandsveien 548 skriver imidlertid følgende i en epost til søker den
08.05.2020:
«Viser til signert nabovarsel sist uke. Etter en gjennomgang av planen trekkes nå tilbake min
godkjenning av foreliggende plan. Dette bl a fordi eiendommen planlegges solgt og vil få nye
eiere.»
Foreningen Oslo kiteklubb er ikke oppsitter til eiendommen, men har likevel fremmet en protest
mot tiltaket. Tønsberg kommune v/virksomhet kultur og idrett har valgt å forholde seg til
protesten. Videre har Vestfold og Telemark fylkeskommune i en vurdering av søknaden, gjort en
merknad med bakgrunn i kiteklubbens protest.
Adminstrasjonen finner det derfor riktig å vurdere klubbens protest opp mot søknaden.
Foreningen hevder at de representerer allmenne interesser, og at planlagte tiltak vil være til
vesentlig hinder for deres aktiviteter, og derved i strid med allemannsretten. Dette til tross for
kommunens (kultur og idrett) vurdering av at lekeapparatene er plassert på en måte som vil gjøre
det mulig for kitere å utøve sine aktiviteter samtidig.
Oslo kiteklubb uttrykker bekymring for sikkerheten til de lekende og kitere dersom omsøkt
plassering av tiltakene opprettholdes, og at dette vil skape en unødvendig konfliktsituasjon
dersom ulykker skulle oppstå. Oslo kiteklubb har tegnet inn et areal som etter deres oppfatning
må være forbeholdt som riggområde for deres aktiviteter.
Illustrasjon fra Oslo kiteklubb:

Protesten fra Oslo kiteklubb følger i sin helhet som vedlegg til saken.
Rettslig grunnlag:
Kommuneplan:
Eiendommen utgjør et «nåværende grønnstruktur» - område i kommuneplanen.
Generelt byggeforbud gjelder fordi eiendommen er uregulert, og fordi den i sin helhet ligger
utenfor byggegrense mot sjøen. Byggegrensen følger Åsgårdstrandsveien i vest.

Reguleringsplan:
Eiendommen er uregulert.
Plan- og bygningsloven:
§ 1-6
Tiltak
Omfatter alle typer tiltak, både søknadspliktige tiltak med eller uten krav om ansvarlige foretak og
tiltak som er unntatt søknadsplikt.
§ 11-6
·
·
·

Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel
§ 1.3.1.
Generelt plankrav
§ 1.3.2. Unntak fra generelt plankrav
§ 1.8.1
Byggegrense mot sjø

«I byggeområder er byggegrense langs sjø angitt på plankartet og skal gjelde foran pbl.
§ 1-8.»
(pbl. § 1-8 gir et generelt byggeforbud mot alle typer tiltak etter pbl.§ 1-6).
§ 19-2 - Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold

av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres
fra saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser
om planer og forbudet, når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg
negativt om dispensasjonssøknaden.
Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for
behandling av dispensasjonssaker, herunder fastsette tidsfrist for andre myndigheters uttalelse i
dispensasjonssaker og gi regler om beregning av frister, adgang til fristforlengelse og konsekvenser
av fristoverskridelse.
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12)
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet,
herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom.
Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.
For fullstendig lovtekst se www.lovdata.no
Uttalelse andre myndigheter:
Statsforvalteren:
Konklusjon:
Miljøavdelingens vurdering
Miljøavdelingen kan ikke se at omsøkt tiltak kommer i vesentlig konflikt med de nasjonale
interessene vi er satt til å ivareta.
Under oppføring av lekeplassen må det tas hensyn til registrert naturtypeområde på Feskjær,
slik at dette ikke blir negativt påvirket av arbeidene.
Vi har ingen ytterligere merknader til tiltaket.
Statsforvalterens vurderinger følger i sin helhet som vedlegg til saken.
Statsforvalteren har på sin side bedt om at Vestfold og Telemark fylkeskommune gjør en
vurdering av søknaden i forhold til barn og unges interesser.

Vestfold og Telemark fylkeskommune
I sin vurdering skriver blant annet fylkeskommunen om tiltaket at:
Fylkeskommunen vurderer at tiltaket er i samsvar med kommuneplanens bestemmelser om
hva som kan tillates på området avsatt til grøntstruktur.
Videre heter det blant annet at
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 konkluderer slik:
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.
Fylkeskommunens vurderinger følger i sin helhet som vedlegg til saken.

Vurderinger:
Vurdering av nabomerknad:
Tiltaket er varslet i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser, og søknad er innsendt i god
tid før frist for krav om ny nabovarsling er utløpt, som er innen 1 år fra utsendt varsel.
At en eiendom planlegges solgt er ikke relevant, så lenge oppsitteren ikke har konkrete merknader
mot tiltaket på tidspunkt for utsendelse av nabovarselet. Administrasjonen vurderer derfor at
merknaden fra oppsitter i Åsgårdstrandsveien 548 ikke kan tillegges vekt.
Vurdering av protest fra Oslo kiteklubb:
Rådmannen kan ikke se at Oslo kiteklubb representerer allmennhetens interesser. Foreningen
representerer en særinteresse. Verken kitere eller andre som ønsker å benytte allemannsretten til
å praktisere egne særaktiviteter kan kreve spesielle rettigheter eller tilrettelegging på kommunens
friområder.
Etter rådmannens oppfatning skal offentlig friområder i Tønsberg kommune i sin helhet være åpne
for allmennheten, og ingen må utfordre sikker bruk av disse til fordel for egne aktiviteter. Det er
derfor opp til brukere med eventuelle særinteresser å benytte området på en hensynsfull og sikker
måte uten at andres liv og helse settes i fare, på lik linje med all annen aktivitet på stedet. Derfor

må kitere som alle andre selv vurdere om området i det hele tatt egner seg til sitt bruk.
Rådmannen vurderer derfor at protesten fra Oslo kiteklubb ikke bør tillegges vekt.
Vurdering av generelt plankrav:
Tiltaket er i tråd med formålet i kommuneplanen, men generelt plankrav gjelder.
Unntak fra generelt plankrav:
Det er ikke krav til reguleringsplan for tiltak i områder avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg,
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og grønnstruktur, forutsatt at tiltaket:
a) ikke innebærer et større bygge- og anleggstiltak eller kan få vesentlig virkninger for miljø og
samfunn, og
b) ikke fører til vesentlig endret eller utvidet bruk, og
c) har tilgang på nødvendig teknisk og sosial infrastruktur, og
d) ikke berører fredede kulturminner, og
e) ikke berører viktige naturverdier, og
f) ikke berører arealer som benyttes av barn- og unge, og
g) ikke vanskeliggjør annen fremtidig planlagt arealbruk, og
h) tiltaket ikke medfører vesentlig endringer for omgivelsene i forhold til støy, lukt, og forurensing, og
i) ikke innebærer reduksjon av verneverdien eller riving av verneverdig bebyggelse.
j) ikke overstiger 4 boenheter innenfor eksisterende eiendom (inkludert eksisterende boenheter), og
k) er i samsvar med arealdelens krav til lek- og uteoppholdsareal, overvannshåndtering, parkering,
utbyggingsvolum.

Fylkeskommunen har vurdert tiltakene i forhold til barn og unges interesser (punkt f), og
statsforvalteren har gjort sine vurderinger i forhold til viktige naturverdier (punkt e). Begge har
konkludert med at tiltakene ikke kommer i vesentlig konflikt med de interessene de er satt til å
ivareta.
Administrasjonen kan for øvrig ikke se at tiltakene kommer i konflikt med øvrige punkter, og
konkluderer derfor med at kriteriene om unntak fra plankrav er oppfylt.
Vurdering av dispensasjon:
Etter pbl. § 19-2 andre ledd kan det bare gis dispensasjon hvis hensynet bak bestemmelsen det
dispenseres fra og de generelle hensynene bak loven ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Bestemmelsen angir to vilkår som begge må være oppfylt for at kommunen kan gi dispensasjon.
Bestemmelsen er i tillegg en såkalt kan-bestemmelse, noe som tilsier at dersom vilkårene for å gi
dispensasjon er oppfylt, er det likevel opp til forvaltningens frie skjønn å avgjøre om dispensasjon
skal gis eller ikke.
Dispensasjonssøknaden retter seg i dette tilfellet mot tiltak som i seg selv ikke er i strid med
formålet i kommuneplanen. De aktuelle lekeapparatene skal bidra til å fremme aktivitet i friluft på
et offentlig område som er avsatt til dette formålet i kommuneplanen.
Det er det generelle byggeforbudet mot et hvert tiltak etter plan- og bygningsloven som ligger
utenfor byggegrensen langs sjøen denne søknaden skal vurderes ut fra. Byggeforbudet gjelder for
alle typer tiltak, også de som ellers ville være unntatt fra søknadsplikt.

Hensynene bak bestemmelsen om byggeforbudet er å hindre nedbygging av strandsonen til
fortrengning av allmennheten. Hensikten med tiltakene er i dette tilfellet å øke attraktiviteten til
friarealene på Feskjær, og legge mer til rette for fysiske friluftsaktitiveteter for barn og unge. De
aktuelle lekeapparatene er forholdsvis beskjedne og vil ikke ha en dominerende effekt på sine
omgivelser. Rådmannen anser derfor at hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig
tilsidesatt.
Videre vurderer rådmannen som en klar fordel fremfor ulempe, at nærområdenes vellag har
engasjert seg på en måte som gjør det mulig å realisere tiltak til fremme for økt fysisk aktivitet for
barn og unge generelt. Dette vil kunne bidra til å gjøre området ytterligere attraktivt for
allmenheten generelt.
At en enkelt gruppe med særinteresse mener at tiltaket kan medføre ulemper for egne aktiviteter,
kan etter rådmannens vurdering ikke tillegges vekt. Disse har et selvstendig ansvar for ikke å
utøve sine aktiviteter på allment offentlig sted på en måte som kan være til fare for andre.
Rådmannen vurderer derved at begge kriterier for dispensasjon er til stede.
Etter pbl. § 19-2 «kan» kommunen gi dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av
loven. Det vil si at selv om vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt, er det ingen som har rettskrav
på å få dispensasjon. Hvorvidt det skal gis dispensasjon beror på kommunens frie skjønnsutøvelse.
Lekeapparatenes noe tilbaketrukne plassering i forhold til strandlinjen og i utkanten av gressletten
på stedet, vurderes som tilfredsstillende. Dette fordi resterende tilgjengelige arealer vil kunne
benyttes til andre normale friluftsaktiviteter som ballspill og annet, uten å skape konflikt eller
farefulle situasjoner.
Rådmannen legger for øvrig til grunn at ønsket om utplassering av et begrenset antall
lekeapparater på Feskjær har sitt utgangspunkt i et folkelig engasjement gjennom to vellag i
nærområdet.
Etter en samlet vurdering i tråd med Pbl. § 19-2, har derfor rådmannen kommet frem til at
dispensasjon både kan og bør gis.

Alternative løsninger:
Utvalget kan avslå søknad om dispensasjon dersom man kommer til at kriteriene for dette, slik det
fremgår at plan- og bygningslovens § 19-2, ikke oppfylles.
Økonomiske konsekvenser:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Helse- og miljøkonsekvenser:
Positive, se saksfremlegget.

Konsekvenser for folkehelse:
Positive, se saksfremlegget.
Konsekvenser for barn og unge:
Positive, se saksfremlegget.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at søknaden imøtekommes.
Videre behandling:
Utvalget avgjør saken.
Tønsberg, 11.05.21
Jan Eide
kommunalsjef
Anne Hekland
virksomhetsleder

