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BÅTSMANNSVEIEN 5 – 0139/0138– OPPRETTINGAV NY GRUNNEIENDOM –
UTFYLLENDE KLAGE
Vi viser til vårt brev 27.05.19med foreløpigklage, som utfylles og erstattesav dettebrev.
Somdet fremgårav forrige brev gjør vi gjeldendeat avslagetikke er tilstrekkelig begrunnet,
samtat skjønnsutøvelsen
er mangelfull.
Kommuneadministrasjonensbegrunnelsefor avslaget:
Utvalg for bygge-og arealsaker(UBA) fattet 10.05.19 slikt 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.
Begrunnelsenfor avslagetformuleresslik i administrasjonenssaksfremlegg:
Etter administrasjonensvurdering,vil det å dispenserefra det generelleforbudetmot
tiltak, og tillate fradeling utenforfastsattbyggegrenseog inn i områdefor grønnstruktur,
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vesentlig tilsidesette hensynet bak de respektive bestemmelsene. Dette selv om søker
hevder at bruken av arealene vil bli uendret. Administrasjonen kan heller ikke se at det vil
foreligge noen klare fordeler fremfor ulemper ved å innvilge dispensasjoner fra forbudet,
slik det settes krav om i plan- og bygningslovens § 19-2.
Denne klage gjelder vedtakets punkt 1, 2 og 4.
Hvorfor bør vedtaket omgjøres?
Ethvert avslag på dispensasjonssøknad må iht. forvaltningsloven inneholde en konkret og
spesifisert begrunnelse for hvordan hensynet bak bestemmelsen tilsidesettes i det enkelte
tilfelle, og hvorfor den eventuelle tilsidesettelsen er vesentlig. Likeledes skal avslaget
inneholde konkret angivelse av hvilke ulemper og eventuelle fordeler som følger av
dispensasjonen.
Som det fremgår er avslaget i denne saken kun generelt begrunnet i at hensynet tilsidesettes
vesentlig, uten at noen konkret eller spesifikk begrunnelse er gitt. Konkrete angivelser av
hvilke ulemper som oppstår er heller ikke angitt.
Vi har etter å ha overvært utvalgets saksbehandling fått klar forståelse av at vedtaket om å
avslå delingen primært ble fattet fordi bebyggelsen i Båtsmannsveien frem til nå har blitt
høyere og tettere enn UBA hadde sett for seg så langt, og at UBA fryktet at eventuell
godkjenning av ny tomt i nr. 5 ville ha videreført denne uheldige fortettingen.
Vi vil derfor nedenfor dokumentere at de to boligene som grunneier har latt prosjektere for
seg og sin familie på eiendommen nettopp imøtekommer UBA’s ønske om å unngå videreføring av høy og tett bebyggelse her. Som det fremgår av nedenstående illustrasjoner har
grunneier latt prosjektere en bebyggelse i kun en etasje mot Båtsmannsveien og med langt
større innbyrdes avstand enn det som er tillatt tidligere i gateløpet:

Fig. 1: Prosjekterte eneboliger til høyre i bildet med kun en etasje mot Båtsmannsveien
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Fig. 2: Det ferdige resultat sett fra Båtsmannsveien som viser at de to nye eneboligene er prosjektert uten å dominere
landskapsbildet

Prinsipielt mener vi at den bebyggelsen som tidligere er oppført i Båtsmannsveien ikke skal
kunne begrunne at de lave og lite dominerende eneboligene på de omsøkte tomtene i nr. 5 skal
avslås.
Dertil kommer at fordel/ulempe-vurderingen i avslaget ikke hensyntar de vesentlige fordeler
for friluftslivet som følger av grunneiers tilbud om avtale om kyststi over eiendommen, vederlagsfritt for kommunen. Tilbudet muliggjør nemlig uavbrutt kyststiforbindelse nordover fra
Ringshaugodden, samt tilrettelegging for sykkel, rullestol etc. Den gamle avtalen hadde 20 års
varighet og utløp den 26.04.19 etter å ha blitt oppsagt av grunneier allerede den 03.04.18.
Grunneiers oppsummering og konklusjon:
Innledningsvis er det viktig å presisere at dette ikke er en byggesak, men kun en søknad om å
dele eksisterende 2.742 m2 boligeiendom i to. De etterfølgende byggesøknadene vil
forutsetningsvis etterleve kommuneplanens formålsbestemmelser, byggegrenser og krav til
utforming. Bebyggelsen blir i tillegg svært lav med bare en etasje mot Båtsmannsveien.
Administrasjonens saksfremstilling inneholder ingen konkret begrunnelse for hvorfor
hensynet bak bestemmelsene tilsidesettes vesentlig. Som det fremgår endres ikke arealbruken
i forhold til hverken grøntformålet eller byggegrenser på noen del av eiendommen. Hensynet
bak kommuneplanens formål og byggegrenser tilsidesettes derfor ikke, og uansett ikke
vesentlig.
Den uendrede bruk av grønnstrukturen, og ny bebyggelses etterlevelse av kommuneplanens
byggegrenser og utformingskrav, medfører at det heller ikke oppstår ulemper. Endringen fra
en til to eneboliger innenfor boligformålet innebærer derimot fordeler ved at det legges til
rette for en bedre utnytting og bedret boligstandard på eiendommen, samtidig som den nye
bebyggelsen ivaretar ønsket om en bedre tilpasset bebyggelse enn ellers i Båtsmannsveien
med kun en etasje mot veien og større romslighet.
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En annen, og svært betydelig, fordel er at grunneier, ved en godkjenning, er villig til å
vederlagsfritt tilby kommunen en ny avtale om kyststi over eiendommen som erstatning for
den utgåtte avtalen fra 26.04.99.
Vårt forslag til vedtak:
Den omsøkte deling av eiendommen i to medfører at hver del får et netto tomteareal
innenfor eksisterende boligformål på 686 m2 uten at grønnstrukturen omdisponeres til
annet formål. De nye eneboligene vil respektere byggegrensen mot sjø og føye seg
naturlig inn i husrekken langs Båtsmannsveien med kun en etasje mot veien. Den delen
av eiendommen som ligger mellom byggegrensen og sjøen vil beholde uendret bruk,
samtidig som kommunen gis anledning til å inngå leieavtale for ny og bedre kyststi.
Søknaden vil ikke medføre at hensynet bak grønnstruktur eller byggegrense
tilsidesettes vesentlig. Den uendrede bruk medfører at det heller ikke kan identifiseres
merkbare ulemper, hvilket innebærer at fordelene ved en bedre og mer tidsmessig og
tilpasset utnyttelse av eiendommen, samt kyststiavtale, er klart større enn ulempene
etter en samlet vurdering.
UBA stiller seg etter dette positiv til søknaden, som sendes regionale myndigheter for
uttalelse iht. plan- og bygningsloven § 19-1 før endelig vedtak fattes.
Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål!

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

