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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 dispensasjon for å oppføre brygge i strandsonen avslås med hjemmel i plan- og
bygningslovens § 1-8 - Forbud mot tiltak mv. langs sjø sml. byggegrense med sjø fastsatt i
kommuneplanens arealdel 2014-2026.
Ett-trinns søknad om tillatelse til oppføring av brygge, bestående av dokumentasjon som angitt i
søknaden, avslås i med hjemmel kommuneplanens § 1.3 plankrav.

08.06.2018 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Smidsrød (Krf) foreslo å trekke saken.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Etter dette har Utvalg for bygge- og arealsaker fattet følgende vedtak:

UBA- 154/18 Vedtak:
Saken trekkes.

Sammendrag:
Arne Røed & CO AS søker på vegne av tiltakshaver Jan Kristian Johnsrud om tillatelse å
gjenoppføre badebrygge som har ligget på tomten tidligere. Den gamle bryggen ble tatt av storm
på 90 tallet. Det har også tidligere ligget en steinbrygge i tilknytning til eiendommen.
Tiltakshaver ønsker å oppføre ny brygge der den første steinbrygge lå, da de mener at denne
plasseringen er mer skjermet for vær og vind og at den ikke vil komme i konflikt med kyststien.
Det er søkt om dispensasjon fra forbudet mot etablering av brygger i:
·
·
·

Kommunedelplan for Husøy punkt 1.7 lekeplasser og friområde, med forbud mot blant
annet bryggeanlegg i.
Plan- og bygningsloven § 20-1 og plan- og bygningsloven § 1-8-Forbud mot tiltak innenfor
100 meters belte i strandsonen
Naturmangfoldloven (§§ 8-12, jamfør TEK 17§ 9-4).

Administrasjonen mener 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 ulempene.
Administrasjonen anbefaler UBA å avslå søknaden.

Innledning – hva saken gjelder:
Arne Røed & CO AS søker på vegne av tiltakshaver Jan Kristian Johnsrud om tillatelse å
gjenoppføre badebrygge som har ligget på tomten tidligere. Den gamle bryggen ble tatt av
storm på 90 tallet. Det har også tidligere ligget en steinbrygge i tilknytning til eiendommen.
Tiltakshaver ønsker å oppføre ny brygge der den første steinbrygge lå, da de ,mener at
denne plasseringen er mer skjermet for vær og vind og at den ikke vil komme i konflikt
med kyststien.
Det er søkt om dispensasjon fra forbudet mot etablering av brygger i:
·
·
·

Kommunedelplan for Husøy punkt 1.7 lekeplasser og friområde, med forbud mot blant
annet bryggeanlegg i.
Plan- og bygningsloven § 20-1 og plan- og bygningsloven § 1-8-Forbud mot tiltak innenfor
100 meters belte i strandsonen
Naturmangfoldloven (§§ 8-12, jamfør TEK 17§ 9-4).

Tiltakshaver ønsker å plassere bryggen der den første steinbryggen lå, visst med
rød stjerne. Alternativ 2 er der den siste bryggen lå, gul stjerne.
Faktagrunnlag:
Beskrivelse av tiltaket fra ansvarlig søker:
Ny eier av tomten ønsker nå med dette å søke om dispensasjon til å gjenoppføre den
gamle bryggen som ble tatt av storm på 90 tallet, samt å rydde opp i gamle byggerester
som betong, stål og treverk som ligger både på land og i sjøen.
Den nye bryggen ønskes plassert der den første steinbryggen på eiendommen ble etablert
(alt.1 på vedlagte foto), dette grunnet at ved å legge bryggen på denne plasseringen,
ligger den mer skjermet for vær og vind samt at den da ikke vil komme i konflikt med
kyststien som går naturlig på oversiden av tiltaksstedet.
Der den siste bryggen var etablert måtte man bygge trapp på hver side for å kunne gå
over bryggen, samt at ilandføringen måtte ligge lengre inn på land.
Det foreligger til opplysning tinglyst rett (privatrettslig) til etablering av brygge på
eiendommen. (vedlagt).
Følgende argumenter er lagt til grunn for ønsket om ny brygge:
·
·

·

·

Den nye bryggen blir noe kortere, ca. 45mtr i forhold til forrige brygge som målte 49mtr.
Den nye bryggen ønskes plassert der den første steinbryggen på eiendommen ble
etablert (alt.1 på vedlagte foto), dette grunnet at ved å legge bryggen på denne
plasseringen ligger den mer skjermet for vær og vind samt at den da ikke vil komme i
konflikt med kyststien som går naturlig på oversiden av tiltaksstedet.
Ved å legge den nye bryggen der den første bryggen i sin tid lå, kommer bryggen mer til
sin rett på eiendommen og blir mindre og mer miljømessig tilrettelagt. Der den siste
bryggen lå er det nå kun betongfundamenter som står igjen og tiltakshaver ønsker å få
fjernet disse både av skjønnsmessige og sikkerhetsmessige grunner.
Søker mener at dette er innenfor de kriterier kommunen setter til grunn for å kunne gi
dispensasjon og håper kommunen ser positivt på tiltaket.

·

Naboene er varslet og har ingen innvendinger til tiltaket.

Situasjonskart:

Historiske foto:

Gammelt foto av brygga som ble tatt av storm på 90 tallet.

Restene av den nyeste brygga, som blåste bort i storm på 90-tallet.

Foto av restene av den gamle steinbrygga, foretrukken plassering av omsøkt
brygge.

Rettslig grunnlag:
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
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven):
§ 7 Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8-til 12
For fullstendig lovtekst, se www.lovdata.no
Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel:

Punkt 1.3. Plankrav (PBL § 11-9, pkt. 1).
Punkt 2.10. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (PBL § 11-11).
Utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel; kommunedelplan for Husøy: 20022011:
1.7 Lekeplasser- og friområder
Forholdet til kommuneplanen:
Se vurderinger.
Vurderinger:
Omsøkte tiltak:
Administrasjonen kan av bygningsarkivet/ fotodokumentasjon/ redegjørelse ikke se at
bryggen som omtales som den nye bryggen som blåste bort på 90 tallet er etablert før
slike bryggeanlegg ble søknadspliktig etter plan- og bygningsloven av 1965.
Administrasjonen legger dermed til grunn at det «nye» bryggeanlegget som blåste ned, er
oppført uten at det foreligger påkrevet bygningstillatelse. Det er vanskelig å finne
dokumentasjon på det som omtales som den gamle bryggen. På historiske kartdata (fra
mellom 1959-1975) kan man ikke se bryggen, men muligens noen rester av den.
Administrasjonen legger dermed til grunn at søknaden behandles som et nytt tiltak, og at
det ikke kan vektlegges at det tidligere har ligget godkjente brygger i tilknytning til
eiendommen.
Dispensasjonsvurdering:
Spørsmålene i saken er om det skal gis dispensasjon fra byggegrensen mot sjøen som er
fastsatt i kommuneplanen og § 1.7 lekeplasser- og friområder I kommunedelplan for
Husøy.
I gjeldende reguleringsplan åpnes det for at det kan tillates oppført mindre småbåtbrygger i
tilknytning til friområdene, så fremt disse ikke er til hinder for
framkommelighet/tilgjengelighet for allmennheten og ikke er til hinder for områdets bruk
som friområde.
I henhold til punkt 1.2.4 I kommuneplanens arealdel gjelder kommunedelplan for Husøy
foran kommuneplanen med unntak av formål og byggegrense langs sjø med tilhørende
bestemmelser. Kommunedelplanen for Husøy er av nyere dato enn reguleringsplanen og
gjelder foran motstridende bestemmelser i reguleringsplanen. I punkt 1.7 om lekeplasser
og friområder i kommunedelplan for Husøy tillattes ikke bygge- og anleggstiltak, blant
annet bryggeanlegg.
Bryggeanlegget er derfor i strid med byggeforbudsbestemmelser i strandsonen jamfør
plan- og bygningsloven § 1-8 sml. byggegrense mot sjø og utfyllende bestemmelser til
kommuneplanens arealdel pkt. 2.10. Selv om punkt 2.10 sier at
«Nye brygger eller utvidelse av eksisterende brygger/ fellesbrygger tillates ikke med
mindre dette er hjemlet i arealdelen eller reguleringsplan.»
Ettersom kommunedelplan for Husøy gjelder foran reguleringsplan er tiltaket direkte i strid
med byggeforbudet I strandsonen.

Etter § 19-2 andre ledd kan det bare gis dispensasjon hvis hensynene bak byggegrensen
mot sjøen 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.
Det kan normalt ikke gis dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional myndighet
har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.
Først må det vurderes om hensynet til byggegrensen mot sjø vesentlig tilsidesettes ved å
tillate gjenoppføring av gammel brygge.
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.
I denne kontrete saken vil en tillatelse til å oppføre en ny brygge i friområdet kunne føre til
en utvidet eller endret bruk i verdifull og sårbar strandsoneområde. Dette må eventuelt
avklares i en reguleringsplanprosess jamfør utfyllende bestemmelser til kommuneplanens
arealdel pkt. 2.10. I denne konkrete saken vil bryggen være plassert rett på utsiden av
tiltakshaver sin eiendom. Det er kun 10-15 meter mellom eiendommen og strandkanten.
Etablering av ny privat brygge i dette smale belte mellom eiendommen og strandkanten vil
kunne oppfattes som svært privatiserende og vil ytterligere hindre allmennhetens tilgang til
dette 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 i området.
Alternative løsninger:
Dersom UBA mener det er grunnlag for å gi dispensasjon må dispensasjonen begrunnes
og saken må oversendes til Fylkesmannen i Vestfold for uttalelse før endelig vedtak fattes.
Økonomiske konsekvenser:
Ikke vurdert i byggesaken.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Ikke vurdert i byggesaken.
Helse- og miljøkonsekvenser:
Ikke vurdert i byggesaken.
Konsekvenser for folkehelse:

Ikke vurdert i byggesaken.
Konsekvenser for barn og unge:
Ikke vurdert i byggesaken.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ikke vurdert i byggesaken.
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 oppføring av 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.
Videre behandling:
UBA avgjør saken.
Tønsberg, 18.05.2018
Jan R. Eide
kommunaldirektør
Anne B. Hekland
virksomhetsleder
Gebyr:

2.4.6 – Øvrige tiltak etter plan- og bygningsloven – bryggeanlegg.
(2143)

kr 7 785, -

2.6.1 - Dispensasjonsvurdering etter plan- og bygningsloven kap 19.
(2144)
Sum

kr 6 670,-

kr 14 455

