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VEDTAK
UBA302/19 – KLAGE
TILFYLKESMANNEN
1. Innledning
Jegvisertil vedtak i Utvalgfor bygge-og arealsaker(UBA)av 26. mars2019,UBA-302/19.Vi
representerernaboeneLarsEdinLersveenog Maren HeleneGran,eiere av Østrevei 27, gnr.
148/bnr. 46 i Tønsbergkommune.
Våreklienter vil med dette påklagevedtaket.Vedtaketble fattet den 26. mars2019.Klagen
er dermedklart sendt innen fristen på tre uker etter mottak, jf. forvaltningsloven§ 29 første
ledd.
2. Sakenskjerne
Søkerønskerå etablereen terrasseutenfor regulert byggegrensemot turdrag og har fått
innvilget dispensasjontil dette.
Avstandenmellom terrassenog turdraget vil bli marginal.Da ogsåtatt i betraktningat det i
vedtaketer forutsatt at det skaletableresen hekk som skjermingmellom terrassenog
turdraget.
Det gjøresgjeldendeat vedtaketom dispensasjonfra byggegrensener ugyldig,og at
vedtaketom ett-trinnstillatelsedermed ogsåer ugyldigi sin helhet.
3. Nærmereom ugyldighetsgrunnen
3.1. Det foreliggerikke hjemmelfor dispensasjon
3.1.1. Kravtil dispensasjon
Tønsbergkommunehar korrekt lagt til grunn at det aktuelle tiltaket forutsetter dispensasjon
fra reguleringsplanen.Reguleringsplanen
er i samsvarmed lovenshovedregelom at
byggverkskaloppføresminst fire meter fra nabogrensen.
Regleneom dispensasjonfølger som kjent av plan og bygningsloven§ 19-2,med
hovedvilkårenei bestemmelsensandre ledd:
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«Dispensasjon
kan ikke gis dersomhensynenebak bestemmelsendet dispenseresfra, eller
hensynenei lovensformålsbestemmelse,
blir vesentligtilsidesatt.I tillegg må fordeleneved å
gi dispensasjonværeklart størreenn ulempeneetter en samletvurdering.Det kan ikke
dispenseresfra saksbehandlingsregler.»

Vurderingenav vilkårenei bestemmelsener etter forarbeideneet rettsanvendelsesskjønn,
noe som ogsåer lagt til grunn av Sivilombudsmannen
(SOM-2017-1231).
I Sivilombudsmannens
sak1. mars2012 (SOM-2011-1023)
ble det videre uttalt følgendeom
avstandskraveti dagjeldende§ 70 som er videreført uten realitetsendringer:
«(…)lovgiverhar foretatt en avveiningav interesser.Det må da utvisestilbakeholdenhetmed
å dispenserefra dette. At ulempenenaboenvil oppleveer beskjednevil derfor ikke være et
selvstendigargumentfor at dispensasjonskalgis (…)Tiltakshavermå kunnepåviserelevante
fordeler ved dispensasjon.Enslik fordel må væretilstrekkeligspesifisertog klart angitt, og
den må liggeinnenfor de rammeneplan- og bygningslovensetter».

Viderefølger det av Sivilombudsmannens
årsmelding2009 s. 325 (Somb-2009-81)at:
«Et forbud i loven mot byggingnærmereenn 4 meter fra nabogrenseninnebærerat lovgiver
alleredehar foretatt en avveiningav interesser.Det må da utvisestilbakeholdenhetmed å
dispenserefra dette. Når ingenmothensyngjør seggjeldendeog det heller ikke foreligger
forhold som taler for dispensasjon,bør det leggesavgjørendevekt på at det er tale om
dispensasjonfra et lovbestemtforbud».

Det rettslige utgangspunkteter følgeligat det skalsvært mye til for å gi dispensasjonfra
avstandskravet.
3.1.2. Vesentligtilsidesettelseav hensyn
Et sentralt hensynbak plan- og bygningslovensformålsbestemmelseer at
samfunnsplanlegging
ivaretasgjennomplanregulering,og at loven skalsikregjennomføring
av vedtatte planer.Den aktuellereguleringsplanenble vedtatt 22. mai 2013,og anseså være
en relativt ny reguleringsplan.Kommunenhar følgelignylig foretatt en avveiningav
interesser,hvilket klart tilsier at det ikke bør gis dispensasjonfra planen.
Bestemmelserom byggegrenserskalblant annet sikrebehov for lys og luft mellom byggog
avstandmellom nabobebyggelse,
samt terreng- og omgivelsestilpasning
av bygningskropp.
Bestemmelseneskalivareta både den enkelte utbygger,naboeiendommerog offentlige
interesser.
I dette tilfellet er det tale om å oppføre et byggtett inntil en eiendommed reguleringsformål
som grønnstruktur,herunderturdrag. Dette vil medføreen privatiseringav det regulerte
området. Tønsbergkommunehar satt som vilkår for dispensasjonat tiltakshavermå bekoste
og utføre planting av en hekk på minst to metershøydepå egeneiendomsom skalutgjøre
en skjermingmot turstien.
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Med grunnlagi tegningenesom foreliggerav tiltaket vil terrassenværehevet over
eksisterendeterreng. For at hekkenskalværeen effektiv skjermingmellom turdraget og
terrassenvil det for det første ikke væretilstrekkeligmed en hekk på to meter fra bakkenivå.
Denmå i så fall værehøyere.
For det andre vil en hekk kun skjermefor innsyn,menslyd vil passererelativt uhindret
gjennomen hekk. Dette er en ulempeikke bare for brukerneav turdraget, men objektivt
sett ogsåfor eiendommensom søkesoppført. I realiteten vil forbipasserendei skjul av
hekkenuten oppdagelsesrisiko
kunne lytte til private samtalerpå terrassensom i praksisvil
værerett på andre sidenav hekken.Selvom tiltakshavermåtte ansedette som akseptabelt
er plan- og bygningslovensregler fastsatt av hensyntil objektive normer for hva som er
ønskelig,og til sammenligningkan det visestil reglenei tekniskforskrift som ogsåer et godt
eksempelpå dette.
For det tredje vil det fra planting med krav på «ca.1,2 m» til hekkener vokst til forutsatt
høydeog tetthet, væreen periode på flere år hvor hekkenikke vil ha den forutsatte
kompenserendeeffekt. I mellomtiden må det påregnesat turdraget kan gro igjen, all den tid
det er lagt til grunn i reguleringsplanen§ 7 at turdraget skalopprettholdesgjennomnaturlig
slitasje.
Det følger av dette at hensynenebak bestemmelsen,herunderde hensyn
bygningsmyndigheten
konkret har pekt på knyttet til turdraget, vil bli vesentligtilsidesatt.
Dispensasjonskaldermed ikke gis.
3.1.3. Interesseavveiningen
I alle tilfelle vil tiltakshaversfordel av å få dispensasjonikke klart måtte ansesstørre enn de
ulempenedette medfører.
Endispensasjonvil sette allmennhetensinteressertil side til fordel for private
utbyggerinteresser.Dette i segselvtaler mot en dispensasjon.
Ognår avstandsgrenser
er vurdert i en ny, liten og ganskespesifikkreguleringsplan,bør det
heller ikke værekurant å dispenserefra dette. All den tid turdraget er regulert inn i planen,
forutsettes det at avstandsgrenser
reelt sett er vurdert i planprosessen.Dette taler mot
dispensasjon.
Videreer ikke relevantefordeler for tiltakshavertilstrekkeligspesifisertog klart angitt.
Eiendommenfor øvrighar et tilfredsstillendeuteareal,og fordelen som oppnåsanseså være
liten. Dersomdet var påtvingendenødvendigmed en terrassemot sør kunne boligen
åpenbartvært tegnet annerledes.Tiltakshaverhar selvtatt en risiko ved å leggeopp til
behov for en dispensasjon.
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Videreer det tiltakshaverspersonligebehovom utnyttelse av tomten som gjør seg
gjeldendeher, men slikehensynskalikke ha avgjørendevekt i dispensasjonssaker
etter planog bygningsloven.Det kan blant annet visestil Ot.prp.nr. 32 (2007-2008)s. 242.
For øvrig oppstårdet ogsåen håndhevingsproblematikk
knyttet til om vilkårenei en tinglyst
erklæringom hekk,som forutsatt i tillatelsen,følges.Det er ikke rimelig at denneskal
påleggesen større udefinert brukergruppe,med den konsekvensat det er tvilsomt om
rettigheten blir håndhevet.Ogdet fremstår som usannsynligat kommunenselvkommertil å
følge opp løpendeom en slik servitutt overholdes.
Lovenskrav om kvalifisertinteresseovervekter dermed heller ikke oppfylt og dispensasjon
skalikke gis.
4. Kravom endringogutsattiverksetting
Påbakgrunnav ovennevntekrevesdet at vedtaki UBA302/19 omgjørestil avslag,
subsidiærtopphevesfor ny behandlingi kommunen.
Dersomtiltaket igangsettesvil det fort kunne bli gjort gjeldendeat det er urimelig å pålegge
tiltakshaverå rive det oppførte. Det krevesderfor at det besluttesutsatt iverksettingav
vedtaketfrem til klagener avgjort, jf. forvaltningsloven§ 42.
Med vennlighilsen
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