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Saksnummer

Utvalg for bygge- og arealsaker
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra byplanens
byggegrense mot sjø på betingelse av at allmennhetens atkomst til sjøen på den
tilgrensende eiendommen med gbnr. 1001/5 forblir uendret.
Søknad om rammetillatelse for rehabilitering av sjøbod, bestående av dokumentasjon som
angitt i søknaden, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 på følgende
betingelser:
1. Hvis tiltaket ikke er satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen
bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelser
gjelder tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges.
De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.
Tiltaket kan ikke igangsettes før det foreligger tillatelse til igangsetting.

Sammendrag:
Søknad om å rehabilitere eksisterende sjøbod. Tiltaket innebærer en del større
vedlikeholdstiltak som oppretting av fundament, reparasjon av tak og ytterkledning, samt
utskifting og oppretting av bærende konstruksjoner som er skadet. Sjøboden skal i tillegg
tilbakeføres til sin opprinnelige form ved at «innhuket» fjernes og bygges igjen.
Sjøboden er plassert utenfor byplanens byggegrense mot sjø, og tiltaket er derfor avhengig
av dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen.
Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon er tilstede og anbefaler at dispensasjon
bør gis. Vi viser til at tiltaket med å bygge igjen sjøboden og fjerne «innhuket» ikke virker
privatiserende, snarere tvert imot. Fordelene ved å gi dispensasjon er i tillegg klart større enn
ulempene, ettersom sjøboden blir rehabilitert og estetisk sett finere enn den er i dag.
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Nordbyen 32 - 1001/0163 - Rehabilitering av sjøbod - Oversender søknad til uttalelse

Innledning – hva saken gjelder:
Søknad om å rehabilitere sjøbod.
Faktagrunnlag:
+ ARK AS søkte 13.05.2019 om rammetillatelse til å rehabilitere en eksisterende sjøbod på
vegne av Mona og Per Christian Corneliussen.
Søker har opplyst følgende om tiltaket:
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Situasjonskart:

Fasadetegninger:
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Foto av eksisterende sjøbod:
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Historisk foto ca. 1900:
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Historisk foto ca. 1957:

Nabomerknader:
Det foreligger nabomerknader i saken. Disse vil bli kommentert under.
SEFRAK:
Bygningen er SEFRAK-registrert.
Rettslig grunnlag:
Eiendommen er ikke omfattet av reguleringsplan.
Søknaden er sendt inn før byplanen 2018-2030 ble vedtatt. Søknaden behandles derfor etter
byplanen 2014-2026, jf. overgangsbestemmelsen § 1.2.1.
Eiendommen er i byplanen 2014-2026 avsatt til boligbebyggelse. Eiendommen ligger i
område # 24 – bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø og i hensynssone
H730 Båndlegging etter lov om kulturminner. Sjøboden ligger utenfor byplanens
byggegrense mot sjø, og er omfattet av byggeforbudet i pbl. § 1-8.

Relevante bestemmelser:
§ 3.2 Båndleggingssoner (pbl § 11-8 d)
§ 4.2 Bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø (pbl 11-9 nr 7)
Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no
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Uttalelse andre myndigheter:
Saken er sendt til Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune til uttalelse.
Fylkesmannen i Vestfold har uttalt følgende:

Vestfold fylkeskommune har uttalt følgende:

Uttalelsene er vedlagt i sin helhet.
Vurderinger:
# 24 Bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø
Det står følgende i byplanens § 4.2 nr. 1:
Eksisterende bebyggelse oppført før 1940 tillates ikke revet, men skal bevares i eksteriør og
form. Ved utbedring og reparasjon skal bygningenes karakter, dvs form, materialbruk og
detaljering, opprettholdes eller tilbakeføres til tidligere tilstand.
Rådmannen er av den oppfatning at søker har sannsynliggjort at sjøbodens karakter blir
tilbakeført til tidligere stand. Søker har vedlagt bilder, kopi av eldre kart og reguleringsplaner
som sannsynliggjør at sjøboden vil bli tilbakeført til sin opprinnelige form, og ikke utvidet.
Vestfold fylkeskommune har også sluttet seg til denne vurderingen.
Søker har i tillegg forklart at planen er å beholde/gjenbruke så mye som mulig av det som er
opprinnelig og av teknisk god stand (fundamenter, trekonstruksjoner, utvendig kledning,
takstein ol.). I den grad det er hensiktsmessig vil det bli benyttet materialer med tilnærmet likt
utseende. Supplering av takstein vil fortrinnsvis bli gjort med gjenbruk av gammel teglstein
med likt utseende.
Tiltaket er dermed i tråd med byplanens § 4.2 nr. 1, og det er derfor ikke nødvendig å søke
om dispensasjon fra byplanens § 4.2.
Dispensasjon fra byplanens byggegrense mot sjø:
Sjøboden er plassert utenfor byplanens byggegrense mot sjø. Tiltaket er dermed omfattet av
byggeforbudet i pbl. § 1-8. Ansvarlig søker har søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i
byplanens byggegrense mot sjø.
Etter pbl. § 19-2 andre ledd kan det bare gis dispensasjon hvis hensynene bak
byggeforbudet i strandsonen 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.
Blir hensynet bak byggeforbudet i strandsonen vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon?
Hensynet bak byggeforbudet er å beskytte allmennhetens interesser, legge til rette for
friluftsinteresser, ivareta det spesielle natur- og kulturmiljøet og ivareta landskapet og
naturmangfoldet. Allmennhetens interesser er blant annet knyttet til ferdsel, naturopplevelse
og rekreasjon. Byggeforbudet skal praktiseres særlig strengt i områder med stort
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utbyggingspress, slik som det er i områdene langs Oslofjorden. Dette betyr at det skal svært
tungtveiende grunner til for å gi dispensasjon fra byggeforbudet.
Rådmannen er av den oppfatning at hensynet bak byggeforbudet i strandsonen ikke blir
vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Vi viser til at hensikten med tiltaket er å rehabilitere
en allerede eksisterende sjøbod, slik at sjøboden får tilbake mer av sin opprinnelige form og
arkitektoniske uttrykk. Tiltaket med å fjerne «innhuket» og gjøre at sjøboden fremstår som
mer helhetlig virker etter rådmannens mening ikke privatiserende, men vil heller fjerne
eiendommens private atkomst til sjøen. Det er selvsagt en forutsetning at allmennhetens
atkomst til sjøen på den tilgrensende kommunale eiendommen forblir uendret.
Allmennhetens interesser, natur- og kulturmiljøet, landskapet og naturmangfoldet blir
ivaretatt.
Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene?
Ulempene ved å gi dispensasjon er den uheldige presedensvirkningen dispensasjonen kan
ha for andre saker. Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at presedensvirkningen av
denne saken er begrenset, ettersom tiltaket hovedsakelig går ut på å rehabilitere og
tilbakeføre sjøboden til sin opprinnelige stand. Fordelen ved å gi dispensasjon er at sjøboden
blir mer anvendelig og estetisk sett finere enn den er i dag, samtidig som eiendommens
private atkomst til sjøen blir fjernet.
Oppsummering
Etter en helhetlig vurdering mener rådmannen at hensynet bak byggeforbudet i strandsonen
ikke blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon, og at fordelene ved å gi dispensasjon er
klart større enn ulempene. Vilkårene for å gi dispensasjon etter pbl. § 19-2 er dermed oppfylt.
Visuell utforming:
Kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven blir planlagt og utført slik at det
får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon og etter kommunens skjønn
har gode visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til omgivelsene, se plan- og bygningsloven
§§ 29-1 og 29-2.
Rådmannen er av den oppfatning at tiltaket har gode visuelle kvaliteter i seg selv, i samsvar
med sin funksjon og i forhold til omgivelsene.
Grunnforhold:
Det er ikke registrert kvikkleire på eiendommen i kommunens kartløsning. Kommunen har
ikke opplysninger om at det finnes kvikkleire eller andre naturfarer på eiendommen.
Nabomerknader:
Tønsberg kommune som grunneier v/EUT har kommet med nabomerknader til tiltaket. Kort
oppsummert handler merknadene om følgende:




Sjøbodens bruksareal utvides mot kommunal eiendom med gbnr. 1001/5 (smett ned
til vannet fra Nordbyen). Det er flere slike smett langs Nordbyen som vurderes som
viktige for allmennhetens tilgang til vannet. Tiltaket fører til økt privatisering.
En gjenbygging av «innhuket» er en utvidelse, og ikke en tilbakeføring av tiltaket.
Kommunen som grunneier kan akseptere en tilbakeføring til opprinnelig sjøbod ved at
utkraget tak fjernes. Dersom Vestfold fylkeskommune mener at gjenbyggingen er en
historisk riktig tilbakeføring, vil kommunen som grunneier måtte se på saken på nytt.

Ansvarlig søker har kommentert nabomerknaden:



Eksisterende gulvkonstruksjon og synlig bjelkelag dokumenterer sjøbodens
opprinnelige utstrekning.
Gamle bilder, kart og reguleringsplanen viser at sjøboden har en rektangulær form og
en utstrekning helt ut mot «smetten».
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En tilbakeføring av sjøbodens opprinnelige form vil ikke endre allmennhetens tilgang
til vannet. Snarere tvert imot vil det å fjerne dagens private adkomst til brygga ut mot
«smetten» virke mindre privatiserende.

Rådmannens kommentarer til merknadene:




Rådmannen er av den oppfatning at søker har sannsynliggjort at sjøbodens karakter
blir tilbakeført til tidligere stand. Søker har vedlagt bilder, kopi av eldre kart og
reguleringsplaner som sannsynliggjør at sjøboden vil bli tilbakeført til sin opprinnelige
form, og ikke utvidet. Vestfold fylkeskommune har også sluttet seg til denne
vurderingen.
Rådmannen er enig med ansvarlig søker i at tiltaket ikke virker privatiserende.

Alternative løsninger:
Vilkårene for å gi dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen er ikke oppfylt. Hensynet bak
bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ettersom tiltaket virker privatiserende og har uheldige
presedensvirkninger. Fordelene ved å gi dispensasjon er heller ikke klart større enn
ulempene.
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ferdigstillelse.
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.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at tiltaket godkjennes.
Videre behandling:
UBA avgjør saken.
Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

- 10 -

