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Det søkes om dispensasjon fra byggegrense mot sjø fastsatt i kommuneplanens arealdel
2014-2026 vedtatt av Bystyret 17.06.2015.
Utdrag fra søknad om dispensasjon:

Sakshistorikk:
Eiendommen Gbnr 0154/0265 ble i DFUD-vedtak 023/15 datert 28.05.2015 tillatt fradelt til
boligformål.
Eiendommen ble i DFUD-sak 023/15 vurdert egnet til oppføring av framtidig bebyggelse (jf
plan- og bygningsloven § 26-1) på bakgrunn av etablert byggelinje for området vist i referat
fra forhåndskonferanse datert 15.03.2011.

Situasjonskart som viser grunneiendom og utsnitt av kommuneplanens arealdel 2008-2020 som viser etablert
bebyggelsesstruktur og byggelinje for området.

Situasjonskart som viser at ny grunneiendom kan bebygges i samsvar med etablert byggelinje i området.

Byggegrense mot sjø fastsatt i kommuneplanens arealdel 2014-2026:
Ved fastsettelse av ny byggegrense mot sjø i kommuneplanens arealdel 2014-2026 ble
eiendommen ved en inkurie ikke vurdert opp mot tidligere sakshistorikk ref. referat fra
forhåndskonferanse datert 15.03.2011 og fradelingsvedtak DFUD-vedtak 023/15 datert
28.05.2015.



Byggegrense mot sjø ble fastsatt etter generelle hovedprinsipper lik 5m fra
eksisterende bebyggelse på eiendommen Husvikveien 37.
Byggegrense er fastsatt på en slik måte at ny grunneiendom omfattes av
byggeforbud langs sjø fastsatt i plan- og bygningsloven § 1-8.

Andre myndigheter:
Fylkesmannen i Vestfold v/ Miljø og samfunn:

Rettslig grunnlag:
Planstatus:

Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel 2014-2026 og er avsatt til boligbebyggelse. Byggegrense er
etter hovedprinsipper for fastsetting av byggegrense mot sjø fastsatt 5m fra eksisterende boligbebyggelse
(Husvikveien 37.) Ny grunneiendom, gbnr 0154/0265, er i strid med byggegrense mot sjø og kan ikke bebygges.

Plan- og bygningsloven:

Vurdering:
Dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø:
Grunneiendommen, gbnr 0154/0265, er i kommuneplanens arealdel 2014-2026 avsatt til
boligbebyggelse men omfattes av byggegrense mot sjø på en slik måte at den ikke kan
bebygges.
Det søkes dispensasjon fra byggegrense mot sjø jf plan- og bygningsloven § 1-8 med
tillatelse til å oppføre framtidig bebyggelse på arealer vist i situasjonskart datert 16.10.2014.
Plan- og bygningsloven kapittel 19 åpner for dispensasjon dersom hensynene bak
bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, ikke i vesentlig grad blir tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Bygningsmyndighetene anfører følgende momenter som tilsier at det kan gis dispensasjon i
foreliggende sakstilfelle:


Samfunnsinteresser for området er allerede vernet ved at strandsoneområdet er
avsatt til LNF-formål i kommuneplanens areadel.



Fylkesmannen har ingen merknader til at det gis dispensasjon forutsatt at framtidig
byggetiltak tar hensyn til laveste krav til byggehøyde mot sjø, ustabile grunnforhold i
området og nærhet til Presterødkilen naturreservat.



Dispensasjonssøknad viser at eiendommen kan bebygges i samsvar med etablert
bebyggelsesstruktur/ byggelinje i området.



Omsøkte dispensasjon er i samsvar med veileder om fastsetting av byggegrenser i
100-metersbeltet dersom man foretar en konkret vurdering av eiendommens
utviklingspotensiale.



Det vurderes som fordelaktig at eiendommen kan videreutvikles i samsvar med
arealformål fastsatt i kommuneplanens arealdel.

En dispensasjon fra byggegrense mot sjø jf plan- og bygningsloven § 1-8 med tillatelse til å
oppføre framtidig bebyggelse på arealer vist i situasjonskart datert 16.10.2014 anses etter en
nærmere vurdering å ikke vesentlig tilsidesette hensynene bak bestemmelsen. Fordelene
ved å gi dispensasjon i den foreliggende sak er klart større enn ulempene.
Framtidig byggesøknad:
Søknad om tillatelse til å oppføre bebyggelse innenfor byggeområde det gis dispensasjon fra
må vurderes nærmere straks denne er mottatt.
Av utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2014-2026 pkt 1.16 – estetikk og
byggeskikk fremgår blant annet at følgende skal legges til grunn ved behandling av
byggesøknader:
«Tiltak skal gis tidsmessig og god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og
egenart, og være i samspill med eksisterende bygde og naturgitte omgivelser. Det skal
benyttes stedstilpassede volumer, materialer og farger. Bygninger skal harmonere med og ta
hensyn til eksisterende bygningsmiljø, men kan gis en moderne utforming. I
fortettingsprosjekter som gir brudd med eksisterende karakter, skal utbyggingsprosjektet
tilføre området nye kvaliteter.»
Undertegnede har etter delegert fullmakt fattet følgende

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8
Forbud mot tiltak mv. langs sjø / byggegrense mot sjø fastsatt i kommuneplanens arealdel 20142026 på følgende betingelser:
1. Dispensasjonen gjelder for byggeområde avsatt til boligformål vist i situasjonskart datert
16.10.2014 og som er lagt til grunn i fradelingsak DFUD-vedtak 023/15 datert 28.05.2015.
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Opplysninger om klagerett m.v:
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Vestfold, jfr. vedlagte klageopplysningsskjema.
Vedtak om avkjørselstillatelse kan påklages til formannskapet.
Evt. klager sendes byggesaks- og arealplansjefen innen 3 uker fra mottakelse av denne melding.
Det gjøres oppmerksom på at søksmål eller erstatningskrav i henhold til tvistemålslovens § 435
ikke kan reises uten at klageadgangen er benyttet.
Overordnet organ kan omgjøre vedtaket også uten at klage er innsendt jfr forvaltningsloven § 35,
3. ledd. Melding om slik overprøving vil i tilfelle bli sendt innen 3 uker etter at denne melding er
sendt.
Dersom vedtaket også omfatter igangsettingstillatelse, kan tiltaket vanligvis iverksettes straks, med
mindre det treffes eget vedtak om utsatt iverksetting. Igangsetting før klagefristen er ute eller evt
klage eller overprøving er avgjort, skjer for byggherrens/søkers egen økonomiske risiko.
Iverksetting er avhengig av at evt vilkår i vedtaket oppfylles. Ansvar for oppfyllelse av vilkår ligger i
regelen hos søker.
Godkjenning er gitt kun i forhold til reglene i plan- og bygningsloven og bygningsrådets myndighet
for øvrig, og innebærer ingen rettigheter i forhold til andre lover og bestemmelser eller private
avtaler og rettsforhold.

