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KLAGE PÅ VEDTAK
Vi representerer
grunneierSondreWold i dennesak.
Utvalg for bygge-og arealsakerfattet 10.05.19slikt vedtak:
1. Søknadom dispensasjonfra forbud mot tiltak i 100-metersbeltetlangs sjøenavslås.
Vedtaketer hjemleti plan- og bygningslovens§ 19-2, om kriterier for dispensasjon,
fordi hensynenebak bestemmelsen
om forbud mot tilt ak i 100-metersbeltet
langs
sjøen,slik det fremgårav sammelovs § 1-8, blir vesentligtilsidesattveden fradeling
privat boligformål. Videreer det vurdert at en dispensasjonikke vil gi noenklare
fordeler fremfor ulemper.
2. Søknadom dispensasjonfra kommuneplanens
byggegren
seog planformål
Grønnstrukturavslås.Vedtaketer hjemleti plan- og bygningslovens§ 19-2, om
kriterier for dispensasjon,fordi hensynenebak bestemmelsenom rettsvirkningav
kommuneplanens
arealdel,slik det fremgår av plan- og bygningslovens§ 11-6, blir
vesentligtilsidesatt.Videreer det vurdert at en dispensasjonikke vil gi noenklare
fordeler fremfor ulemper.
3. Søknadom dispensasjonfra formålet«vei»til boligformål i kommuneplanen,
gjeldendefor ca 140 kvadratmetermot syd,godkjennes.Vedtaketer hjemleti plan- og
bygningslovens§ 19-2, om kriterier for dispensasjo
n, fordi hensynenebak
bestemmelsen
om rettsvirkningav kommuneplanens
arealdel, slik det fremgår av planog bygningslovens§ 11-6, ikke blir vesentligtilsi desatt,i det avsattvegarealikke er
realisert, og at allmennhetenlikevel er sikret atkomsttil sjøenpå en allerede
eksisterendestiforbindelsepå stedet.Det anføresat dispensasjonen
ikke omfatter
endringav gjeldendebyggegrense.
4. Søknadom fradeling til boligformål imøtekommes
ikke. Vedtaketer hjemleti plan- og
bygningslovens§ 1-8, fordi en fradeling er i strid medforbudetmot tiltak i 100metersbeltetlangs sjøen.
Vedtaketspunkt 1, 2 og 4 påklagesmed dette.Det gjøresgjeldendeat avslagetikke er
tilstrekkelig begrunnet,samtat skjønnsutøvelsen
er mangelfull.
Ethvertavslagpå dispensasjonssøknad
skal inneholde en konkretog spesifisertbegrunnelse
for hvordanhensynetbak bestemmelsen
tilsidesettesi det enkeltetilfelle, og hvorfor den
eventuelletilsidesettelsener vesentlig.
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I denne saken er avslaget kun generelt begrunnet i at hensynet tilsidesettes vesentlig, men uten
at noen konkret begrunnelse er gitt.
Vi mener videre at fordel/ulempe-vurderingen er mangelfull, i det den ikke går inn på de
vesentlige fordeler for friluftslivet som følger av grunneiers tilbud om ny avtale om kyststi
over eiendommen, et tilbud som muliggjør uavbrutt kyststiforbindelse langs sjøen nordover
fra Ringshaugodden. Tilbudet muliggjør også tilrettelegging for sykkel, rullestol etc. Dette
tilbudet ble imidlertid sendt utvalgsmedlemmene først den 08.05.19, så det er forståelig at det
ikke er omtalt i saksfremstillingen.
Det er påkrevet med noe mer tid til innhenting av nødvendig dokumentasjonsmateriale. Denne
klage er derfor en foreløpig klage for å sikre fristavbrudd. Vi kommer nærmere tilbake med
utfyllende begrunnelse og dokumentasjon så snart som praktisk mulig.
Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål.

Med vennlig hilsen
Nils-Jacob Lugg
(sign.)
Kopi: Sondre Wold, sondwold@gmail.com

