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1 Saken gjelder - tiltaket:
1.1 Tiltak (opplysninger fra søker/tiltakshaver):
Tiltakshaver ønsker å føre opp en brygge til erstatning for den tidligere eksisterende bryggen
som ble etablert for lang tid tilbake, men ble tatt av stormflo i 1987. Bryggen fremkommer ikke
Postadresse:
Besøksadresse:
E-post:

Postboks 2410, 3104 Tønsberg
Halfdan Wilhelmsens Allè 1
postmottak@tonsberg.kommune.no

Telefon:
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Internett:

33 34 80 00
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www.tonsberg.kommune.no

Bank:
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950 611 839

på flyfoto datert 1959-1979. Tiltakshaver oppgir at bryggen eksisterte fra 1967, men antar den
er oppført . Eiendommen har vært uten brygge frem til høsten 2015 (1987-2015).
1.2

Søknadstype

Tiltaket – oppføring av brygge - omfattes av byggesaksbestemmelsene etter plan- og
bygningslovens § 20-1 bokstav a
Tiltaket – oppføring av brygge - omfattes av plan- og bygningsloven § 20-2, tredje ledd,
bokstav a som et tiltak som krever søknad og tillatelse, og hvor søknaden må foreståes
av en ansvarlig søker, jfr § 20-3.
1.3

Situasjonskart – utarbeidet av kommunen

2 Rettslig grunnlag – hvilke regler gjelder:
2.1 Tidligere vedtak som kan ha betydning for tiltaket
Ingen.
2.2 Reguleringsplan:
Det er ingen reguleringsplan for eiendommen og Kommuneplanens arealdel med tilhørende
bestemmelser legges til grunn for den videre vurderingen og behandlingen.
2.3
2.3.1

Kommuneplan:
Arealformål i gjeldende kommuneplan

Eiendommen er i gjeldende kommuneplan avsatt til – Bolig og området hvor brygga er plassert
er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, med en byggegrense
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mot sjø.

Figur 1: Kommuneplan - tiltaket vist med rød firkant og byggegrense med rød pil (rød stiplet linje)

.
2.3.2

Plankrav
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2.3.3

2.4
2.4.1

Bestemmelser til arealformålet

Plan- og bygningsloven - bestemmelser:
Dispensasjon

Dispensasjon, plan- og bygningsloven § 19-1.
Søknad om dispensasjon må begrunnes og nabovarsles. Det må redegjøres for at intensjonen
bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra ikke tilsidesettes i vesentlig grad.
Det må redegjøres for at fordeler er større enn ulemper ved dispensasjon.

Side 4 av 8

2.4.2

Varsling av naboer

Søker eller tiltakshaver kan hente inn samtykke fra berørte naboer og gjenboere selv, og ved
samtykke til tiltaket fra alle berørte naboer/gjenboere, kan 14-dagersfristen avkortes. Hvis ikke
må tiltakshaver/søker oppbevare søknaden med tegninger i minimum 14 dager før saken
sendes til kommunen. Vi anbefaler det utarbeides tilsvar til eventuelle nabomerknader som
legges ved saken når den sendes kommunen.

2.5

Teknisk forskrift – TEK10:

3 Andre myndigheter som antas å være berørt av tiltaket:
3.1 Generelt – samordningsplikt
Av plan- og bygningslov § 21-5 følger en kommunal samordningsplikt. Kommunens
samordningsplikt omfatter alle søknadspliktige tiltak. Det innebærer at kommunen som
bygningsmyndighet ved behandlingen av byggesaker har plikt til å innhente eventuelle
tillatelser, samtykker og uttalelser fra de myndighetene som berøres av det aktuelle tiltaket.
Hvor forholdet til sektormyndigheter ikke er avklart, kan kommunen velge å avvente med
endelig tillatelse eller gi rammetillatelse med forbehold om at igangsettingstillatelse ikke vil bli
gitt før nødvendig avgjørelse eller uttalelse fra sektormyndighet foreligger.
Hvis man skulle forsøke å gruppere de myndighetene som nevnes i loven etter hvilke interesser
disse ivaretar vil man trolig komme frem til disse fire hovedgruppene:
1.

Myndighet som skal behandle søknader som er en forutsetning for å kunne gi
byggetillatelse, det vil si at tomta blir byggeklar. (Avkjørsel, avløp eller frigivelse etter
jordloven)

2.

Myndighet som har interesser knyttet til tiltakets ytre rammer, plassering og
utforming (eks: kulturminnemyndighet, vegmyndighet mht byggegrensespørsmål) og
vurdere tiltaket ut fra spesielle faglige synsvinkler.

3.

Myndighet som skal utføre tilsyn med det ferdige byggverk i driftsfasen eller som har
egne forskriftskrav som påvirker den tekniske utførelsen eller planløsningen. (eks:
Arbeidstilsynet, Sivilforsvaret eller brannvernmyndighet)

4.

Myndighet som skal godkjenne eller konsesjonsbehandle produksjonsprosesser eller
virksomhet som skal foregå i bygningen.

Tiltakshaver kan også legge saken frem for disse og på den måten redusere
saksbehandlingstiden.
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3.2
3.2.1

Forholdet til andre myndigheter (sektormyndigheter)
Kulturminner:

Bygget er regulert til bevaring eller på annen måte underlagt vern og saken vil bli vurdert
oversendt sendt til uttalelse hos Fylkeskommunen i Vestfold for uttalelse.
3.2.2

Plan- og bygningslov § 1-8 - tiltak i 100-metersbeltet:

Tiltaket ligger innenfor 100- metersbeltet og er avhengig av dispensasjon fra plan- og
bygningsloven § 1-8. Saken sendes til uttalelse hos Fylkesmannens avdeling for miljø og
sikkerhet.
3.2.3

Øvrige eksterne forhold: (Fylkesplan handel, m.m.)

Saken vil bli sendt til uttalelse hos forurensningsmyndighet og friluftsmyndighet.
3.2.4

Naturmangfoldlov (§§ 8-12, jfr TEK10 § 9-4)

Etter gjeldende naturmangfoldslov skal offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet
skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon,
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på
naturmangfoldet. Kostnadene for å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket
volder, skal dekkes av tiltakshaver, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens
karakter.

4 Ansvar, kontroll og tiltaksklasser:
4.1.1
4.1.1.1

Ansvarlig søke mvr
Belagt med ansvar for alle funksjoner

Tiltaket er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd og skal være belagt
med ansvarsrett for SØK, PRO, UTF og evt KONT.
Krav til obligatorisk uavhengig kontroll, er avhengig av tiltaksklasser og følger direkte av SAK10
§ 14-2.
Etter plan- og bygningsloven § 23-4, andre ledd og SAK10 § 12-2, Skal ansvarlig søker
samordne de ansvarlige prosjekterende, utførende og kontrollerende, og påse at alle oppgaver
er belagt med ansvar.
Det er ikke grunnlag for å fastsette tiltaksklasser ytterligere, og kommunen avventer forslag til
tiltaksklasser fra ansvarlig søker.

5 Dokumentasjon, saksbehandling:
5.1 Situasjonsplan/utomhusplan
For områder uten plan eller ved dispensasjon fra planen er det behov for en situasjonsplan som
viser tydelig hvordan og på hvilken måte kravene er ivaretatt. Dersom kravene ikke kan
oppfylles fullt ut, må det søkes om dispensasjon for å kunne tillate tiltaket. Ved søknad om
dispensasjon, må det vises hvor langt unna en er fra å oppfylle de kravene som er listet
ovenfor.
Vi anbefaler at søknadspakken studeres nærmere for tiltak der tiltakshaver forestår søknaden http://www.tonsberg.kommune.no/cms/cms.nsf/pages/byggetillatelser-3
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5.2
5.2.1

Dispensasjonspraksis
Generelt

Dispensasjon i medhold av plan- og bygningsloven kan gis dersom to vilkår er oppfylt. Det
første vilkåret er at bestemmelsen det skal dispenseres fra ikke i vesentlig grad blir tilsidesatt.
Av uttrykket framgår det at ingen har krav på dispensasjon. Dette beror på kommunens skjønn.
Uttrykket må likevel ikke forstås slik at det må foreligge ekstraordinære omstendigheter for at
dispensasjon skal kunne gis. Det må ses i sammenheng med de interesser og hensyn som
loven og planen er ment å ivareta. Det andre vilkåret er at det må foreligge en kvalifisert
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon, og da vil lovens vilkår være ivaretatt.
5.2.2

Dispensasjon fra plan

Fylkesmannen har i klagesaker bemerket at å dispensere fra planer reiser særlige spørsmål. En
plan er resultatet av en omfattende beslutningsprosess i kommunen, og den er vedtatt av
kommunens øverste folkevalgte organ. I tillegg er planen et offentlig og pålitelig
informasjonsdokument som redegjør for bl.a. den utvikling og utbygging som kommunen har
lagt til grunn for det aktuelle området. Berørte parter forventer derfor at en bindende plan blir
gjennomført i henhold til de muligheter og begrensninger som følger av denne. Det må
forutsettes at det i planprosessen er foretatt en forsvarlig og bred vurdering av de områdene
planen omfatter, og det ikke skal være en kurant sak å fravike disse vurderingene.
Dispensasjoner vil lett kunne undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag.
Ut fra hensyn til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen er det viktig at endringer
av planene ikke skjer gjennom enkeltdispensasjoner.

5.3 Foreløpige vurderinger og anbefalinger
Administrasjonen finner det vanskelig å anbefale en søknad om tiltaket inkludert dispensasjon.
Det er mulig å søke kun om dispensasjon for å planavklare tiltaket, for så å følge opp.
Det understrekes at det uansett anbefaling, kan søkes om tiltaket. En forhåndskonferanse er
ikke et vedtak, men en gjennomgang.
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5.4

Behandling:
 Politisk


Saksbehandlingstid; Søknaden skal behandles innen 12 uker om den foreligger
behandlingsklar hos kommunen.
Saksbehandlingsgebyr; følger av gjeldende saksbehandlingsgebyr ved
innsendingstidspunktet; og er foreløpig beregnet til – gebyret utstedes uansett utfall av
saken:
Gebyrregulativ for 2016
Behandlingsgebyr
:
7405
9520
Sum

Type
Pkt 2.4.3 Øvrige tiltak
Pkt 2.6.2 Dispensasjon der
regionale og statlige
myndigheter er høringspart

Varenr/aktivitet
2143
2145

16 925

Det gjøres oppmerksom på at forhåndskonferansen kun har karakter som gjensidig
orientering og den gir ikke noen av partene rettigheter i den senere saksbehandlingen.
Naboprotester, uttalelser fra offentlige myndigheter og politiske vedtak mv. vil kunne føre
til krav om endring av prosjektet, forlenget saksbehandlingstid og endring av
saksbehandlingsprosessen.
Referatet skal vedlegges byggesøknad som senere innsendes.

Nils Jimmy Rønning

Kopi1.til:
Helene Sabbah
Jan Brunsell
Per Halle
Stefan Jeppsson

Rådgiver
Stålveien 15

3124

TØNSBERG
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