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STRANDVEIEN
15 B – GBNR159/355 I TØNSBE
RG– KLAGESAK
VEDRØR
ENDERIVINGAV
EKSISTERENDE
BYGNINGOGOPPFØRING
AV NYENEBOLIG
Jegvisertil Tønsbergkommunesoversendelsetil Fylkesmanneni Vestfolddatert 08.12.2017samt
mitt brev til fylkesmannenav 15.12.2017.Endeligviserjeg til seneretelefonsamtalemed
saksbehandl
er Siri KallumVestbysenest19.01.2018.
Somdet fremgårav Tønsbergkommunesovennevntebrev til fylkesmannenhar dette sakskomplekset
vært undergitt en meget omfattende saksbehandlingi kommunen.Jegviser her til at det til
kommunensoversendelsetil fylkesmannenfulgte totalt 90 vedlegg.
De naboerjeg representererhar gjennomgåttalle dokumentersom er tilgjengeligi Tønsberg
kommunesarkiv og det har på dennemåten fremkommetforhold som mine klienter finner det riktig
og nødvendigå fremleggefor fylkesmannensom nå skalforeta sin avsluttendeklagebehandling.
I Vedrørendeutfylling av eiendommenStrandveien15 B – gnr 159 bnr 355
TiltakshaverKetil WangHansensøkte06.05.1992om å foreta en vissutfylling av tomten. Som
dokumentasjonvedlegges:
-

Orienteringsbrevtil naboer datert 06.05.1992– vedlegg1.
Profiltegningdatert 06.05.1992– vedlegg2.
Situasjonsplan– vedlegg3.
Nabosamtykke– vedlegg4 og 5.
Udatert søknadtil kommunen– vedlegg6.
Kommunensvedtakav 25.06.1992– vedlegg7.
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Det er viktig å merke segat naboeneher har avgitt sitt samtykkeunder forutsetningav at «utfyllingen
blir utført helt i henholdtil merk. tegningerog beskrivelsevedlagtdette nabosamtykke».
Naboeneobserverteetter dette at tiltakshaverforetok utfylling delvisi henholdtil søknaden.
Tiltakshaversøkeretter dette om ny utfylling i 1995:
-

Tiltakshaverssøknadstemplet inn 18.10.1995– vedlegg8.
Vedleggtil søknaden:Kart I, kart II og kart III – vedlegg9.
Tønsbergkommunesvedtaki brev av 20.10.1995– vedlegg10.

Den tilleggsutfyllingsom det ble søkt om 18.10.1995innebærerat total utfylling blir ca dobbelt så
stor som opprinneligomsøktog godkjent.Vedtaketdatert 20.10.1995fattes uten at naboeneer
varsletog heller ikke har avgitt sitt samtykke.Jegviserher til den forutsetningensom ble tatt fra
naboenesside på nabosamtykketdatert 06.05.1992.
Vinteren 1997 ble steinmassertilkjørt eiendommenog en nabo,ErikSkau,som opererte på vegneav
sin mor RanveigSkauHansensom da bodde i Strandveien17, ba om en redegjørelsefor hva som var i
ferd med å skje.Tønsbergkommunesvartei brev av 14.04.1997.
-

ErikSkausbrev til Tønsbergkommuneav 30.03.1997– vedlegg11.
Tønsbergkommunesbrev til ErikSkauav 14.04.1997– vedlegg12.

FraTønsbergkommuneanføresdet i brevet av 14.04.1997at det pågåendearbeidet tidligere er
nabovarslet(nabosamtykke 06.05.1992)og på dennebakgrunnhevderkommunenat den utfylling
som skjer er i samsvarmed gitte tillatelser. Franaboenesside hevdesat den utfylling som da fant sted
anslagsviser dobbelt så mye som det naboenega samtykketil i 1992.
Ogsåandre naboerhar henvendtsegtil Tønsbergkommunevedrørendeden utfylling som har funnet
sted. Tidligere eier av Strandveien15 A, JanGotfredsen,tilskrev kommunen04.04.2007.I sitt brev
anfører han at han aldri fikk noe nabovarselfor utfylling nr 2 (1995). Hananførersamtidigat Tønsberg
kommuneskalha gitt han skriftlig beskjedom at det ikke var nødvendigå nabovarslei et slikt tilfelle.
-

Brevfra JanGotfredsentil Tønsbergkommuneav 04.04.2007– vedlegg13.

Avslutningsviskan nevnesat de naboersom har påklagetkommunensvedtakogsåved den befaring
som ble foretatt av UBA09.06.2017anførte at det her er foretatt utfyllinger av tomten som de ikke
har blitt varsletom. Dette forholdet er ikke nevnt i kommunenssaksfremstilling.
***

De naboerjeg representerervil etter dette hevdeat det er begått en saksbehandlingsfeil
når
Tønsbergkommunehar godkjentutfylling av tomten uten at naboenehar fått anledningtil å
protesteremot dette. Naboeneble ikke varsletom kommunensvedtakav 20.10.1995og hadde
såledesingenmulighet til å påklagedette.
2

Det reageresmeget sterkt på hvordantiltakshaverher har gått skrittvis frem. Hanhar i flere etapper
fått kommunenstillatelse til å gjennomføreutfylling uten at naboenehar hatt mulighet til å ivareta
sine interesser.Det reageresogsåsterkt på at naboeneved flere anledningerhar forsøkt å få en
nærmereavklaringved henvendelsetil kommunenuten å lykkes.Dette kommer bl.a. av at det er
svært vanskeligfor utenforståendevia kommunensarkiver å få tilgangtil sakensdokumenteri sin
helhet. Resultatethar blitt at tiltakshaverher har klart å etablere en tomt av en slik størrelsesom nå
lar segbebygge.
***
II Byggegrensemot sjø
I mitt brev av 12.09.2017til Tønsbergkommuneer det bl.a. anført følgende:
For så vidt gjelder arealbruklangssjø og vassdrager det i kommuneplanensarealdel
2014– 2026(planbeskrivelse)på side14 og 15 inntatt bl.a. følgende:
«Byggegrense
mot sjø og vassdrag(Pbl.§ 1-8)
Tønsberghar en tett bebygdkystlinje,og det er derfor viktig å sikrede åpne arealenesom er igjen for
allmennheten.Samtidigønskerkommunenat alle som bor langsvannet skalha en viss
utviklingsmulighetover sin egeneiendompå tross av at den liggerved vannet – og har derfor fulgt
prinsippetom at «alle skalmed» når grensensettes.
For øvrig har kommunenvalgt følgendeprinsipperfor fastsettingav byggegrensemot sjø og vassdrag:
Eksisterendeboder,naust,båthus,lysthusog lignendeleggeshovedsakeligforan (utenfor)
byggegrensen.
Byggegrensensettessom hovedprinsipp5 meter fra fasadelivettil eksisterendeboliger og
fritidsboligermot vannet.Dersomhovedbygningenligger nærmerevannet enn 15 meter settes
byggegrenseni fasadelivet.»
Under henvisningtil hva som fremgårav ovenståendeplanbeskrivelsevil det bli hevdet at dagens
byggegrensepå Strandveien15 B er feil. Deneksisterendebebyggelsenpå dennetomten er åpenbart
verkenbolig eller fritidsbolig og det må igjen bety at byggegrensenskullegått på innsidenav
eksisterendebod, dvs ved Strandveiensom tidligere.
Det vil såledesbli hevdet at nåværendebyggegrensepå Strandveien15 B er i strid med de
ovennevnteretningslinjerog at dette må tilleggesavgjørendebetydningved behandlingenav
nærværendebyggesak.
Den tomten som nå ønskesbebyggethar fram til nå ligget ubebyggetog vært én av få åpningermot
sjøenfra Strandveien.Eiendommenhar tidligere vært forsøkt bebygget,men dette har da blitt nektet
da en utbyggingville værei strid med da gjeldenderegelverk.Det som så har skjedder at politikerne i
Tønsberghar vedtatt en kommunedelplanfor Husøyog i den forbindelseogsåfastsatt nye
byggegrenser.Det er dissebyggegrensene
som nå åpner for at eiendommenskalkunne bebygges.
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Det alminneligeforbudet mot tiltak langssjøenetter plan- og bygningslovens§ 1-8 gjelder ikke der
kommunenhar fastsatt en annenbyggegrensei kommuneplanensarealdel.I rådmannens
saksfremstillingi forbindelsemed klagebehandlingeni UBA er det anført følgende:
«Gjeldendekommuneplandisponerereiendommentil boligformål,og den plasserer
byggegrensenslik at eiendommenkan utnyttes til oppføringav bolig.»
Den anførselsom er inntatt i mitt brev til Tønsbergkommuneav 12.09.2017og som er gjengitt
ovenfor er ikke kommentert fra rådmannensside.
Problemstillingenomkringutbygging/nedbyggingav strandsonener utførlig diskutert i
forskningsmagasinet
Apollon: http ://apollon.uio.no/artikler/2018/1_strandsonen.html
Enav forfatterne, førsteamanuensisNikolai K. Wingeanføreri artikkelenbl.a. følgende:
«Lovenstrammerinn
Planog bygningslovensom gjelder i dag,ble altsåvedtatt av Stortingetfor snart ti år siden. I
lovensførste kapittel, under overskriften«Fellesbestemmelser»
finner vi paragrafen1-8:
Forbudmot tiltak mv. langssjø og vassdrag.
Kort fortalt: Fremdeleser all byggeaktiviteti strandsoneni utgangspunktetforbudt. Og
fremdelesgjeldervisseunntak fra bestemmelsen,som at kommunenekan tillate byggingi
tråd med vedtatte planer.Men loven strammerinn. Nå holder det ikke lengerbare å ha en
reguleringsplan.
Den nye loven krever mer. Den krever at kommunentegner inn en byggegrensemot sjøeni
planenesine, presisererWinge.
-

Påhvilkenmåte representererdette en innstramning?

-

Når kommunentegner inn en byggegrense,tar de konkret stilling til hvor utbyggingskal
tillates og hvor byggeforbudetskalgjelde.Da vil det værenaturlig å tegne en linje som følger
huseneog hyttene som alleredeer satt opp i 100-metersbeltetlangssjøen.Det blir ingen rett
linje, men en linje som bukter segbortover eller markeresrundt eksisterendebygg.Å gå over
dennenye grensen,er det ikke snakkom. Og dermedskrumperarealenetil å byggepå inn.
Akkuratslik Stortingetville.»
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***
Etter at Tønsbergkommune,til tross for de klagersom var innkommet,opprettholdt sitt vedtakhar
tiltakshavernå stukket ut husetsplasseringog slik naboeneforstår de stikker som er utsatt, er ett
hjørne plassertca 115 cm utenfor byggegrensen(altsånærmeresjøenenn byggegrensenslik
kommunenhar fastsatt dennetillater).
***
Naboenevil hevdeat byggegrensenpå denneeiendommener fastsatt feilaktig og dersom bygget
tenkesoppført utenfor den byggegrensenkommunenhar fastsatt må dette bety at byggetillatelsener
ugyldigog må oppheves.
III Takterrasse– pergolamot ubebyggetnabotomt
Eierneav den ubebygdenabotomten,gbnr 159/350,reagerermeget sterkt på at Tønsbergkommune
har akseptertat tiltakshaverfår byggetakterrasse/pergolamot derestomt. Dette vil innebæreen stor
ulempe for eierne av nabotomtenog det vil ogsåbli hevdet at dette representereren usaklig
forskjellsbehandlingi forhold til at naboeiendommen,Strandveien15 A, etter protest fra tiltakshaver
er blitt nektet en tilsvarendeløsningpå sitt hus.
***
I forbindelsemed den gjennomgangav saksdokumenterjeg viser til innledningsvishar mine klienter
blitt kjent med diversekorrespondansemellom Ketil WangHansenog Tønsbergkommune.
Her fremleggesto brev sendt av Ketil WangHansentil Tønsbergkommune:
-

Ketil WangHansensbrev av 10.08.2003– vedlegg14.
Ketil WangHansensbrev innkommet05.09.2005– vedlegg15.

Det er grunn til å merke segat WangHansenher i brevet fra 2003 omtaler naboeni syd som et
«kjempehøythus»og at han i brevet fra september 2005omtaler sammebyggsom en «relativ høy og
ruvendebygning»samtidigsom han hevderat et «korrekt» dimensjonertog plasserthus vil dempe
dette inntrykket sett fra vannet.Disseuttalelser er vanskeligå holde opp mot det byggetWang
Hansennå har presentertog fått godkjenningfor i Tønsbergkommune.
Det anmodesom at Fylkesmanneni Vestfoldved sin klagebehandlinggir særliginteressetil de
punkter som er behandleti nærværendebrev.
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Avslutningsvisvarslesat undertegnedei løpet av kort tid vil kommemed en separatuttalelsepå
vegneav TrondLeite som er eier av naboeiendommeni syd,Strandveien15 A.

Med vennlighilsen

Ole Søby
os@hbl.no

Vedlegg
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