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Rådmannens innstilling
Klage fra KB arkitekter, på vegne av Stiftelsen Træleborgveien 11, på vedtak i delegasjonssak
151/19, tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.

07.06.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Representanten Hogsnes (frp) fremmet alternativ innstilling:
Utvalget vurderer at omsøkte bannere har en utforming som estetisk sett bør kunne
godkjennes.
Da det i er kommuneplanen et forbud mot flagg/vimpler og tillatelse til oppføring av disse er
avhengig av dispensasjonssøknad, må dette omsøkes. Det er ikke sendt inn søknad om
dispensasjon.
Dersom utvalget er positive til omsøkte flagg/vimpler ber rådmannen om at
administrasjonen får fullmakt til å behandle en eventuell dispensasjonssøknad som søker
kan sende inn i etterkant av dette møtet.
Ved votering ble forslaget satt opp mot rådmannens innstilling.
forslaget fikk 3 stemmer (Frp, H og Krf) og falt således.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak

UBA- 128/19 Vedtak:
Klage fra KB arkitekter, på vegne av Stiftelsen Træleborgveien 11, på vedtak i delegasjonssak
151/19, tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.

Sammendrag:
Saken gjelder klage på avslag på søknad om oppføring av flagg/vimpler og bannere.
Det ble i samme sak gitt tillatelse til oppføring av logoskilt og skilt med åpningstider.
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir grunn til
å oppheve eller endre vedtaket, og anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge.

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på avslag til oppføring av flagg/vimpler og bannere.
Faktagrunnlag:
KB Arkitekter AS søkte den 11.01.2019 om rammetillatelse til å oppføre diverse skilt på
vegne av Stiftelsen Træleborgveien 11.
Administrasjonen innvilget søknaden delvis den 14.02.2019.
Det ble gitt tillatelse til oppføring av logoskilt og skilt med åpningstider, mens søknad om
oppføring av flagg/vimpler (3 stykker) og bannere (6 stykker) ble avslått.
Vedtaket ble påklaget av ansvarlig søker ved brev datert 07.03.2019.
Klager viser til tidligere argumenter og har følgende tilføyelser:
·

Omsøkte flaggstenger har vært der «i alle år», og vi ønsker kun å videreføre disse. Det vil
også bli fjernet en av dem slik at det nå kun vil være 3 stk. vi finner det urimelig at «alle»
andre eiendommer langs Ringveien skal kunne ha flaggstenger hvis omsøkt tiltak ikke
skal få beholde sine.

·

Bannere er viktige for virksomhetene og bidrar til selve livsgrunnlaget for dem.

·

«Alle» andre virksomheter har langs strekket av Ringveien har fastmonterte (eller løse)
bannere og vi mener det blir en forskjellsbehandling dersom ikke omsøkt tiltak blir
godkjent.

·

Kommunen skriver følgende i sitt avslag:

«Bestemmelsene til byplanen fastsetter som hovedregel at det ikke skal være
mer enn to skilt eller reklameinnretninger for hver virksomhet. Kommunen har
allerede tillatt tre logoskilt og ett skilt med åpningstider. Bannerne bryter dermed
med hovedregelen om antall skilt»
Vi vil presisere at det tredje skiltet det henviser til kun er for å tydeliggjøre
inngangen, siden det er to leietakere i bygget, på lik linje som Montér på andre
siden av gaten har gjort. Det kunne her også kun stått "inngang". Vi mener
derfor at argumentet om at antall skilt allerede er over Byplanens bestemmelser
er litt svakt.

Situasjonskart:

Tegninger:

Rettslig grunnlag:

Kommuneplan/kommunedelplan:
Eiendommen er omfattet av kommunedelplan for Stensarmen og Byplan 2014-2026.
Relevante bestemmelser i byplanen:
Byplan § 1.12 Skilt og reklame (pbl § 11-9 nr 5)

Plan- og bygningsloven:
§ 29-2. Visuelle kvaliteter

§ 30-3. Skilt- og reklameinnretninger

Vurderinger:
Vilkår for klagebehandlingen:
Klagen er fremsatt innenfor lovbestemt klagefrist og øvrige vilkår for klagebehandling i
forvaltningsloven kapittel VI er også oppfylt.
Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven § 33
andre ledd. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom de finner klagen begrunnet.
Tiltaket i forhold til gjeldende arealplan og visuell utforming:
Flagg/vimpler
Det følger av byplanen § 1.12 punkt 6 at reklame/firmaflaggstenger ikke er tillatt.
Flaggene/vimplene det er søkt om er dermed i strid med byplanen.
Vi har sett hen til at bygget tidligere hadde fire flaggstenger med vimpler på, og at det er flere
andre butikker langs Ringveien som har flaggstenger. Kommunen kan imidlertid ikke legge
avgjørende vekt på andre flaggstenger som er oppført i nærområdet eller på bygget tidligere.
Mange av disse flaggstengene er oppført uten tillatelse fra kommunen. Klager viser til at tiltaket
medfører en reduksjon fra 4 til 3 flagg/vimpler. Vi kan imidlertid ikke se at de fire flaggene det vises
til er omsøkt og kan derfor ikke legge vekt på dette forholdet. Dessuten kan tillatelse etter
skiltbestemmelsene bare gis for et bestemt tidsrom eller inntil videre.

Etter en helhetlig vurdering mener kommunen at det ikke er grunnlag for å gjøre unntak fra
forbudet mot flaggstenger i byplanen.
Bannere:
Det er søkt om å sette opp 6 bannere på 2 x 3 meter. Bannerne er tenkt brukt til kampanjeaktiviteter for kortere perioder, slik som januarsalg, hagesalg osv.
Skiltbestemmelsene til byplanen fastsetter i punkt 5 at det som hovedregel ikke skal være mer enn
to skilt eller reklameinnretninger for hver virksomhet. Kommunen har allerede tillatt tre logoskilt og
ett skilt med åpningstider. Klager påpeker at det tredje logoskiltet skiltet det henvises til kun er for å
tydeliggjøre inngangen, siden det er to leietakere i bygget, på lik linje som Montér på andre siden
av gaten har gjort. Videre mener klager at det også kunne stått "inngang" på dette skiltet. Klager
mener derfor at argumentet om at antall skilt allerede er over Byplanens bestemmelser er litt svakt.
Rådmannen forholder seg til at dette «tredje» logoskiltet også er å anse som et skilt men ser
argumentet til klager. Dette har imidlertid ikke noe å si for utfallet i saken all den tid bannerne
bryter med skiltbestemmelsens krav til utforming. Det vil derfor ikke være aktuelt å «erstatte» et
logoskilt mot en banner. Vurdering av utforming følger under.
Det følger av byplanens skiltbestemmelse i punkt 3 at skilt og reklameinnretninger som hovedregel
skal bestå av frittstående bokstaver og symboler, og ha en moderat størrelse som underordner seg
bygningen. Produktreklame (merkeprodukter) er ikke tillatt.
Bannerne er forholdsvis store og kommer sannsynligvis til å bestå av tekst, symboler og bilder. De
bryter dermed med hovedregelen om frittstående bokstaver og symboler. Kommunen mener i
tillegg at størrelsen på bannerne er i strid med byplanens bestemmelser. Bannerne ligger også tett
opp mot produktreklame. Bannernes utforming er etter dette ikke i samsvar med
skiltbestemmelsene i byplanen.
Som nevnt over kan ikke kommunen legge avgjørende vekt på andre skilt som er oppført i

kommunen, ettersom mange av disse skiltene er plassert uten tillatelse.

Etter en samlet vurdering mener kommunen at bannerne bryter med bestemmelsene i
kommuneplanen om antall, størrelse og utforming.
Konklusjon:
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir
grunn til å endre vedtaket i delegasjonssak 151/19, og det anbefales derfor at klagen ikke
tas til følge.
Alternative løsninger:
Utvalget vurderer at omsøkte bannere har en utforming som estetisk sett bør kunne
godkjennes.
Da det i er kommuneplanen et forbud mot flagg/vimpler og tillatelse til oppføring av disse
er avhengig av dispensasjonssøknad, må dette omsøkes. Det er ikke sendt inn søknad om
dispensasjon.
Dersom utvalget er positive til omsøkte flagg/vimpler ber rådmannen om at
administrasjonen får fullmakt til å behandle en eventuell dispensasjonssøknad som søker
kan sende inn i etterkant av dette møtet.
Økonomiske konsekvenser:
Ikke vurdert
Konsekvenser for næringsutvikling:
Ikke vurdert
Helse- og miljøkonsekvenser:
Ikke vurdert
Konsekvenser for folkehelse:
Ikke vurdert
Konsekvenser for barn og unge:
Ikke vurdert
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ikke vurdert
Videre behandling:
Utvalget tar stilling til klagen. Hvis utvalget står fast ved vedtaket i delegasjonssak 151/19
skal saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling. Hvis utvalget
opphever eller endrer vedtaket, er det fattet et nytt enkeltvedtak som kan påklages.
Tønsberg,
Jan Eide
kommunaldirektør

Anne Hekland
virksomhetsleder

