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Rådmannens innstilling
Hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra vurderes til å bli vesentlig tilsidesatt
dersom det gis dispensasjon. Videre så er ikke fordelene ved at det gis dispensasjon større enn
ulempene.
Søknad om tillatelse til å godkjenne oppført brygge i strandsonen avslås med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 1-8 – Forbud mot tiltak mv. langs sjø sml. byggegrense mot sjø fastsatt i
kommuneplanens arealdel 2014-2026.
27.10.2017 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Hogsnes (Frp.) foreslo:
Søknad om tillatelse til å godkjenne oppført brygge i strandsonen godkjennes som omsøkt.
Hensynet bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra vurderes til ikke å bli vesentlig tilsidesatt
dersom det gis dispensasjon. Videre er fordelen ved at det gis dispensasjon større enn ulempene.
Ved alt.vot. ble rådmannens innstilling vedtatt med 6 mot 1 stemme gitt Hogsnes forslag (Frp.).
Etter dette har Utvalg for bygge-og arealsaker fattet følgende vedtak:
UBA- 213/17 Vedtak:
Hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra vurderes til å bli vesentlig tilsidesatt
dersom det gis dispensasjon. Videre så er ikke fordelene ved at det gis dispensasjon større enn
ulempene.
Søknad om tillatelse til å godkjenne oppført brygge i strandsonen avslås med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 1-8 – Forbud mot tiltak mv. langs sjø sml. byggegrense mot sjø fastsatt i
kommuneplanens arealdel 2014-2026.

Sammendrag:
Søknad om dispensasjon med tillatelse til å godkjenne allerede oppført brygge i strandsonen.
Søknaden er innkommet iht. «Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt»
utstedt av bygningsmyndighetene i brev datert 07.09.2016.
Administrasjonen kan ikke av bygningsarkivet, flyfoto eller vedlagt dokumentasjon fra tiltakshaver
se at bryggeanlegget er lovlig etablert.
Administrasjonen anfører at hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra vurderes
til å bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon. Videre så er ikke fordelene ved at det gis
dispensasjon større enn ulemepene.
Administrasjonen anbefaler UBA å avslå søknaden.
Vedlegg:
Stålveien 15 - 0157/0011 - Bryggearbeider - Anmodning om redegjørelse
Stålveien 15 - 0157/0011 - Bryggearbeider - anmodning om redegjørelse
Bilder
Stålveien 15 - 0157/0011 - Bryggearbeider
Stålveien 15 - 0157/0011 - Bryggearbeider - vedrørende saksnr. 16/8987
Stålveien 15 - 0157/0011 - Bryggearbeider - referat fra forhåndskonferanse
Stålveien 15 - 0157/0011 - Bryggearbeider - Søknade om dispensasjon
Stålveien 15 - 0157/0011 - Bryggearbeider - søknad om dispensasjon
Stålveien 15 - 0157/0011 - Oppført brygge i strandsonen - angående gjenoppbygging av
brygge
Scannet dokument

Innledning – hva saken gjelder:
Din Bolig;advokat AS søker på vegne av tiltakshaver, Jan Brunsell, Stålveien 15, om
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 – Forbud mot tiltak mv. langs sjø sml.
byggegrense mot sjø fastsatt i kommuneplanens arealdel 2014-2026.
Det søkes dispensasjon med tillatelse til å godkjenne allerede oppført bryggeanlegg.
Søknaden er innkommet iht. «Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av
tvangsmulkt» utstedt av bygningsmyndighetene i brev datert 07.09.2016.
Utdrag fra søknad:

Flyfoto:

Flyfoto tatt i perioden 1959-1979.

Flyfoto tatt 2015.

Foto tatt fra befaring 02.09.2016 som viser bryggeanlegg for eiendommene Stålveien 13
og 15.
Rettslig grunnlag:
Planstatus:

Eiendommen er uregulert men inngår i kommuneplanens arealdel 2014-2026 og er avsatt til boligformål. En etablering
av brygge er i strid med plan- og bygningsloven § 1-8 – Forbud mot tiltak mv. langs sjø sml. byggegrense mot sjø fastsatt
i kommuneplanens arealdel 2014-2026.

Eiendommen ligger i nærhet til regulert friområde i syd avsatt i 52016 – Reguleringsplan for Stålveien 11 og i nærhet til
regulert friområde i nord avsatt i 52003 – Reguleringsplan for friområde i tilknytning til Skovlybryggen.

Plan- og bygningsloven:
§ 1-6.Tiltak
§ 1-8.Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag
§ 11-6.Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel
§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket
§ 20-1.Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene
For fullstendig lovtekst, se www.lovdata.no
Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel:

1.3. Plankrav (pbl § 11-9, pkt. 1)
2.10. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (PBL § 11-11)
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
§ 7 Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8-til 12
For fullstendig lovtekst, se www.lovdata.no
Vurderinger:
Omsøkte tiltak:
Administrasjonen kan av bygningsarkivet/ fotodokumentasjon/ redegjørelse ikke se at
eiendommen har etablert bryggeanlegg før slike tiltak ble søknadspliktig etter plan- og
bygningsloven av 1965. Administrasjonen legger dermed til grunn at bryggeanlegget er
oppført uten at det foreligger påkrevet bygningstillatelse.
Det søkes om tillatelse til å godkjenne allerede oppført bryggeanlegg. Omsøkte tiltak er
søknadspliktig jf plan- og bygningsloven §§ 1-6 og 20-1, første ledd, litra a.
Eiendommen er uregulert men inngår i kommuneplanens arealdel og er avsatt til område
avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag. Bryggeanlegget søkes plassert i strid med planog bygningsloven § 1-8 - Forbud mot tiltak mv. langs sjø sml. byggegrense mot sjø fastsatt
i kommuneplanens arealdel 2014-2026.
En tillatelse betinger dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 – Forbud mot tiltak mv.
langs sjø sml. utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2014-2026 pkt 2.10.
Dispensasjon:
Administrasjonen anfører at søknad om tillatelse til å utvide bryggeanlegget vurderes til å
være et tiltak som vil være i strid med byggeforbudsbestemmelser i strandsonen jf plan- og
bygningsloven § 1-8 sml. byggegrense mot sjø og utfyllende bestemmelser til
kommuneplanens arealdel pkt. 2.10:
«Nye brygger eller utvidelse av eksisterende brygger/ fellesbrygger tillates ikke med mindre dette er
hjemlet i arealdelen eller reguleringsplan.»
«Kommunen kan vurdere å gi tillatelse til dispensasjon fra pbl § 1-8 for nye brygger og andre lignende
innretninger utenfor fastsatt byggegrense når dette fører til sanering/samling av eksisterende innretninger
slik at allmennhetens ferdsel forbedres, eller for å bevare et mest mulig uberørt landskap.»

Av plan- og bygningsloven § 19-2 fremgår det at det kan gis dispensasjon fra
bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven dersom hensynene bak
bestemmelsen det skal dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene
ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering være klart større enn ulempene.
Hensynene bak byggeforbudsbestemmelser i de nære strandsoneområdene er å påse at

tiltak ikke må gi vesentlige negative konsekvenser for friluftsliv, naturvern, naturmangfold,
kulturminner, kulturmiljø, landskap, landbruk og fiskerinæring.
Administrasjonen anfører at en godkjenning av bryggeanlegget på eiendommen Stålveien
15 vil kunne medføre en utvidet eller endret bruk i verdifull og sårbar strandsoneområde
og må eventuelt avklares i en reguleringsplanprosess jf. utfyllende bestemmelser til
kommuneplanens arealdel pkt. 2.10. En godkjenning av etablert brygge vil virke
privatiserende og vil være til hinder for almennhetens tilgang til strandsoneområdet,
herunder fri ferdselsrett i strandsonen etter friluftslovens bestemmelser. Hensynene bak
bestemmelsene det søkes dispensasjon fra vurderes følgelig til å bli vesentlig tilsidesatt
dersom det gis dispensasjon lik omsøkt. Videre så kan administrasjonen ikke se at det
foreligger fordeler ved å gi dispensasjon.
Dersom det gis dispensasjon med tillatelse til å utvide bryggeanlegget så kan dette skape
uheldig presedensvirkninger for tilsvarende saker.
Naboeiendom Stålveien 13:
Det er etablert bryggeanlegg, store betongkontruksjoner/ terrenginngrep og stengsler på
naboeiendommen Stålveien 13. Bygningsmyndighetene kan ikke se at disse
søknadspliktige tiltakene er omsøkt og godkjent av kommunen. Forholdet er under
avklaring i forhold til plan- og bygningsloven kap. 32 – Ulovlighetsoppfølging.

Gatefoto som viser at det er oppført stengsler til hinder for allmennhetens ferdsel i strandsonen på naboeiendommen
Stålveien 13.

Konklusjon:
Hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra vurderes til å bli vesentlig
tilsidesatt dersom det gis dispensasjon. Videre så er ikke fordelene ved at det gis
dispensasjon større enn ulempene.
Søknad om tillatelse til å godkjenne oppført brygge i strandsonen avslås med hjemmel i
plan- og bygningsloven § 1-8 – Forbud mot tiltak mv. langs sjø sml. byggegrense mot sjø
fastsatt i kommuneplanens arealdel 2014-2026.

Alternative løsninger:
Dersom det er mulig i samarbeid med hjemmelshavere til Stålveien 13 og Stålveien 15 å
etablere sammenhengende kyststi mellom friområder i nord og syd som vilkår for
dispensasjon fra byggeforbud i strandsonen så kan bygningmyndighetene være positive til
søknaden(e).
Videre behandling:
UBA avgjør saken.
Dersom UBA vurderer å gi dispensasjon uten vilkår så må dispensasjonen begrunnes og
saken må oversendes til Fylkesmannen i Vestfold for uttalelse.

Tønsberg, 13.10.2017

Jan R. Eide
kommunaldirektør
Anne B. Hekland
virksomhetsleder

Tiltakshaver:

Saksbehandlingsgebyr:

Jan brunsell
Stålveien 15
3124 Tønsberg
Kr. 12 695,- iht. geb.reg. m. varenr. 2143 + 2144.

