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ETTER PBL. § 19-1, JF. § 19-2 ANNET
I STÅLVEIEN
15, 3124 TØNSBERG

Jan Brunsell har anmodet om min bistand. Brunsell
Saken gjelder søknad om gjenoppføring
av brygge.

er eier av Stålveien

15, 3124 Tønsberg.

Kort historikk
Det har vært brygge på egen grunn utenfor Stålveien 15 siden 1930 tallet. Høsten 1987 ble deler
av gammel brygge tatt av uvær. Fundamenteringen
til gamme brygge sto igjen.
Av økonomiske
grunner var eier, Jan Brunsell, ikke i stand til å gjenoppføre brygga før i 2015. I
og med rester etter gammel fundamentering
fortsatt stod der, var grunneier i den tro at han kunne
oppfør ny brygge i gammelt avtrykk uten søknad.
Det viste seg ikke å være tilfelle. Formell søknad om oppføring og dispensasjon
etter pbl. § 19-1,
jf. § 19-2 annet ledd ble fremmet for Tønsberg kommune på vegne av grunneier Jan Brunsell ved
advokat Trine Aunan den 30. november 2016.
Søknaden har etter dette vært behandlet i Tønsberg kommune med saksnummer
0157/0011. Etter
avslag i kommunen ble saken klagebehandlet
hos Fylkesmannen.
Fylkesmannen
traff sitt vedtak 24. oktober 2018. Klageren fikk ikke medhold.
Fornyet søknad
Det fremmes nå ny søknad. Som begrunnelse
for ny søknad anføres:
Grunneier ønsker etter en samlet vurdering å legge til rette for allmenhetens
ferdsel i
strand/bryggeområdet.
Grunneier ser eksempelvis
for seg at ferdselsretten
tinglyses som en servitutt på eiendommen
og at
allmenheten opplyses om ferdselsretten
ved skilting. Skulle det vise seg at selve brygga krever
bygningsmessige
tilpasninger
for å ivareta allmenhetens
ferdselsrett, vil grunneier også legge til
rette for det. Grunneier ser for seg at ordlyden til en ferdselsrett kan utarbeides i samråd med
kommunen.
Ved en slik tilpasning er hensynet bak forbudet mot bygging i strandsonen nedtonet.
Både hensynet til allmenhetens
interesser, da særlig ferdsels- og friluftsinteressene
vil da være
ivaretatt. I og med rester etter gammel brygge hele tiden har vært synlig over vannspeilet og endog
er avmerket på kartet er landskapshensynet
ikke fremtredende.
Som allerede er vel kjent for kommunen er bunnforholdene
fra før dårlige og består mye av
mudder med begrenset liv i sjøen. Årsaken til dette er kloakkutslipp
i området og skyldes ikke
brygge.
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Brunsell er av den oppfatning at når allmenhetens
søknaden ses på som en ny søknad.

interesser

ivaretas

på denne måten, må denne

Det anmodes på denne bakgrunn om at det gis dispensasj on fra plan og bygningslovens
bestemmelser
og at det gis tillatelse til at ny brygge bygget i avtrykk av gammel brygge blir
stående.
Se bilder vedlagt som viser bryggene i området. På siste foto fremkommer
også rester av
opprinnel/ig/brygge.
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