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Rådmannens innstilling
Klagen fra Jan Hagfors Greve på vedtak i utvalgssak 144/19 tas ikke til følge.
Saken oversendes til Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.
27.09.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak
UBA- 208/19 Vedtak:
Klagen fra Jan Hagfors Greve på vedtak i utvalgssak 144/19 tas ikke til følge.
Saken oversendes til Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.

Sammendrag:
Saken gjelder klage på avslått søknad om å oppføre et påbygg på en enebolig (bygge på én
etasje) i Mistelteinen 48.
Søknaden ble avslått på UBA-møte 07.06.2019. Avslaget ble begrunnet med at tiltakets
gesimshøyde medfører en så betydelig ulempe for naboene at kravet til tilpasning til omgivelsene
etter pbl. § 29-2 ikke anses for oppfylt.
Klagen går kort oppsummert ut på at utvalget ikke har adgang til å avslå søknaden på grunn av
naboulemper med hjemmel i pbl. § 29-2, og at det heller ikke er grunnlag for å avslå søknaden
etter pbl. § 29-4. Det er også anført at vedtaket er ugyldig fordi det er begått en rekke
saksbehandlingsfeil.
Rådmannen er av den oppfatning at søknaden kan avslås med hjemmel i pbl. § 29-2, men med en
endret begrunnelse. Avslaget bør ikke begrunnes med naboulemper, men heller at tiltaket ikke er
tilstrekkelig tilpasset eiendommens bygde og naturlige omgivelser. Naboulemper er forhold som
vektlegges i vurderingen av tiltakets plassering og høyder etter pbl. § 29-4. Det er en høy terskel
for å avslå søknaden på grunn av naboulemper etter pbl. § 29-4, og på grunn av
reguleringsplanens angivelse av mønehøyde mener rådmannen at utvalget bør utvise forsiktighet
med å avslå søknaden med hjemmel i pbl. § 29-4. Når begrunnelsen endres i klageomgangen, er
rådmannen av den oppfatning at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil som gjør at vedtaket er
ugyldig.
Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge.
Klager har bedt om at utvalget kommer med klare retningslinjer for hva slags påbygg som kan
godkjennes på eiendommen, dersom klagen ikke tas til følge.
Vedlegg:
Mistelteinen 48 - 0090/0169 - påbygg på eksisterende enebolig - varsel om naboklage
Foto - Mistelteinen 48 øst-2
Foto - Mistelteinen 48 øst-1
Foto - Mistelteinen 48 øst-3
Foto - Mistelteinen 48 øst-4
Foto - Mistelteinen 48 øst-5
Foto - Mistelteinen 48 nord
Foto - Mistelteinen 48 vest
Nabovarsel Hagfors Greve - merkander fra Hegrenæs
Nabomerknader
Nabomerknader
Kommentarer_til_nabomerknader
Mistelteinen 48 - 0090/0169 - påbygg på eksisterende enebolig
Mistelteinen 48 - 0090/0169 - påbygg på eksisterende enebolig - klage på vedtak
Mistelteinen 48 – innspill fra naboer i forbindelse med tiltakshavers klage på vedtak

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på avslått søknad om oppføring av påbygg (bygge på én etasje) på
eksisterende enebolig.
Faktagrunnlag:
BITS arkitekt og ingeniør AS søkte 31.01.2019 om å føre opp et påbygg på eksisterende
enebolig på vegne av Ingvild og Jan Hagfors Greve. Påbygget medfører at boligen får en
ekstra etasje.
Ved nabovarslingen kom det merknader fra eierne av tre naboeiendommer. Merknadene
gjaldt i hovedsak høyden på huset på grunn av terrengforskjeller, tap av solforhold, økt

innsyn og manglende tilpasning til omgivelsene.
Saken ble tatt opp til behandling på UBA-møte 10.05.2019, men ble i UBA-sak 103/19
utsatt til neste møte fordi det manglet et dokument i vedleggene.
UBA avslo søknaden i vedtak 07.06.2019 (UBA-sak 144/19).
Vedtaket ble påklaget av Jan Hagfors Greve 28.06.2019. I klagen er det gjort gjeldende at:
·

Pbl. § 29-2 kan ikke benyttes som hjemmel for avslag. Utvalget begrunnet avslaget med
at boligen ikke var tilstrekkelig tilpasset til omgivelsene, og det er særlig lagt vekt på at
gesimshøyden øker med ca. to meter og at naboene vil tape sollys. Slike momenter skal
ikke tas hensyn til i en vurdering av pbl. § 29-2, men hører hjemme under pbl. § 29-4.
Tiltaket oppfyller alle krav i reguleringsplanen og i loven.

·

Det er heller ikke grunnlag for å avslå tiltaket etter pbl. § 29-4. Hensynet bak
bestemmelsen er å sørge for tilstrekkelig lys og luft mellom bygg, og brannvernhensyn.
Kommunen har allerede tatt stilling til byggverkets plassering og høyder i
reguleringsplanen, og har dermed ikke adgang til å begrense høyden ytterligere i
medhold av pbl. § 29-4.

·

Så snart det ble klart at kommunen vurderte avslag, skulle det vært gitt anledning til
kontradiksjon. Det er tvilsomt om bestemmelsene faktisk gir anledning til å avslå
søknaden fremfor å veilede om hva som vil bli godkjent.

·

Dersom fylkesmannen skulle komme til at kommunen kan utvise skjønn etter pbl. §§ 29-2
eller 29-4, skulle kommunens skjønnsutøvelse være basert på faglig forankrede
argumenter som kan utledes av loven.

·

Kommunen har forsømt sin utredningsplikt etter fvl. § 17, ettersom befaringen kun varte i
10 minutter, og utvalget var aldri inne på selve eiendommen. De observerte eiendommen
fra nord og nord-øst og hørte merknader fra partene. De så ikke på omkringliggende
bebyggelse, fasaden til naboeiendommene eller hvordan eiendommen ser ut fra
sørsiden.

·

I utvalgets møte sier utvalgets leder at bygget tar utsikt fra naboene. Dette er ikke hevdet
fra naboene, og er derfor et utenforliggende hensyn.

·

Vedtaket oppfyller ikke kravet til begrunnelse i fvl. § 25.

·

Saksbehandlingen fremstår som vilkårlig, og som et resultat av usaklig
forskjellsbehandling.

·

Det er kritikkverdig at det tok ca. 18 uker fra søknaden ble mottatt til det forelå endelig
vedtak i saken.

Naboene Ann Kristin Berg-Olsen i Mistelteinen 44 (gbnr. 90/141), Øyvind Hegrenæs i
Mistelteinen 46 (gbnr. 90/170) og Arve Dag Hanssen i Mistelteinen 50 (gbnr. 90/168)
kommenterte klagen i brev 25.07.2019. Naboene har gjort gjeldende at:
·

Pbl. § 29-2 inkluderer sentrale elementer som høyde og volum, og er en selvstendig
avslagshjemmel, uavhengig av om det foreligger en reguleringsplan. Påbygget oppleves
som svært dominerende på grunn av sin plassering.

·

I reguleringsplanen er det ikke tatt konkret stilling til gesimshøyde, kun mønehøyde.

·

En eventuell vurdering av gesimshøyde og nabohensyn etter pbl. § 29-4 kommer i tillegg
til vurderingene etter pbl. § 29-2.

·

Kommunen har oppfylt sin utredningsplikt gjennom ordinær byggesaksbehandling og
befaring. Saken er belyst ut over det normale.

·

Kommunen anførte tidlig at tiltakshaver bør utvise forsiktighet med å anbefale et vesentlig
høyere bygg.

Vedlagt både klagen og naboenes kommentarer til klagen var det bilder og 3D-skisser av
tiltaket. Klagen og kommentarene er vedlagt i sin helhet.
Situasjonskart:

Tegninger:
Eksisterende:

Nytt:

Illustrasjonsbilde:

Høydeprofil sendt inn av søker:

Flyfoto:
Boligen er markert med gul ring, mens gul stjerne viser nabomerknader.

Situasjonskart:

Rettslig grunnlag:
Kommuneplan/kommunedelplan:
Området er i kommuneplanens arealdel 2014-2026 avsatt til boligbebyggelse.
Regulering:
Reguleringsbestemmelser til Reguleringsplan for Basbergrønningen syd, PlanID 0704 56005,
vedtatt 31.10.1990.
Eiendommen er en av fire eiendommer som ligger i området B4. Området er regulert til
frittliggende boligbebyggelse med flere leiligheter med tilhørende anlegg med inntil 9 meter
mønehøyde.

§ 3 bokstav a:
«Spesielle bestemmelser for de enkelte felt: Feltene B1, 2, 3, 4 og 5 kan bebygges med
frittliggende boliger med flere leiligheter med tilhørende anlegg med inntil 9 meter
mønehøyde. Bebygget grunnflate skal ikke overskride 25% av tomtens nettoareal garasjer
medregnet.»
Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no
«§ 29-2. Visuelle kvaliteter
Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens2 skjønn
innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og
naturlige omgivelser og plassering.»

Forvaltningsloven (fvl.) – se www.lovdata.no
§ 41. (virkningen av feil ved behandlingsmåten).
Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke
overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig
når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets
innhold.
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes under.
Vurderinger:

Vilkår for klagebehandling
Klagen er fremsatt innenfor lovbestemt klagefrist og de øvrige vilkårene for
klagebehandling i forvaltningsloven kapittel VI er også oppfylt.
Kommunen skal foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven § 33
andre ledd. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen
begrunnet.
Boligens høyde og visuelle utforming:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Basbergrønningen syd, og er en av fire
eiendommer i felt B4. Etter reguleringsplanens § 3 kan eiendommen bebygges med
frittliggende boliger med flere leiligheter med tilhørende anlegg med inntil 9 meter
mønehøyde (rådmannens utheving).
Reguleringsplanen nevner ikke noe om gesimshøyde. Tiltakets gesimshøyde reguleres
derfor av plan- og bygningslovens øvrige bestemmelser. Rådmannen viser først og fremst
til skrankene som følger av pbl. §§ 29-2 og 29-4.
Den aktuelle eiendommen ligger oppå en kolle. Allerede i dag er det stor nivåforskjell
mellom eiendommen og flere av de andre naboeiendommene i området. Tiltaket medfører
at boligens mønehøyde øker med 0,457 meter. Mønehøyden blir på høyeste punkt 8,968
meter. Gesimshøyden øker med 2,050 meter, og blir dermed 7,8 meter.
Tiltakets høyder er dermed innenfor reguleringsplanens krav til maksimal mønehøyde, og
plankravet i pbl. § 29-4 for byggverk med gesimshøyde på mer enn 8 meter.
Etter pbl. § 29-2 skal kommunen se til at ethvert arbeid som omfattes av loven blir planlagt
og utført slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter i seg selv, i
forhold til sin funksjon og i forhold til omgivelsene.
Det står følgende i forarbeidene (ot.prp.nr. 45 (2007-2008) s. 343):
“Kravet i bestemmelsen er at alle tiltak etter loven skal ha gode visuelle kvaliteter. Med
dette menes at bygningen gjennom sin form gir uttrykk for sin funksjon, og at andre
visuelle kvaliteter skal ivaretas i prosjektering og utførelse, som samspill mellom volum og
høyde, fasadeuttrykk med videre. (…)Det er videre stilt krav om at tiltaket skal ha gode
visuelle kvaliteter i forhold til de bygde og naturlige omgivelser det skal plasseres i. Dette
er et selvstendig krav.”
Forarbeidene fastsetter videre at vurderingen av tiltakets visuelle kvaliteter må være faglig
begrunnet.
Rådmannen er av den oppfatning at loven legger opp til at pbl. § 29-2 skal fungere som en
kvalitetssikring av tiltakets visuelle kvaliteter, både i seg selv og sett i sammenheng med
eiendommens bygde og naturlige omgivelser. Det følger av både forarbeidene og lovens
system at pbl. § 29-2 også kommer til anvendelse i tilfeller der det foreligger en
reguleringsplan som har en bestemmelse om maksimal mønehøyde.
Tiltaket innebærer at gesimshøyden øker med 2,050 m. Økningen av gesimshøyden gjør
at boligen får en høyde og et volum som gjør at den fremstår som massiv og

dominerende, sammenlignet med boligene nord, nordvest og nordøst for eiendommen.
Dette gjelder særlig når man ser tiltaket i forhold til eiendommens naturlige omgivelser,
ettersom eiendommen er plassert oppå en kolle. Den er i tillegg plassert helt ytterst på
kollen, noe som gjør at terrengforskjellene blir svært store, og boligen sett fra nord
fremstår som massiv sammenlignet med boligene rundt.
Tiltakets utforming, med loddrette veggflater på alle fire sidene av boligen, gjør i tillegg at
boligen gir et annet inntrykk enn boligene i Hvitveisstien 5C og Granlyveien 21. Disse
boligene ligger oppå den samme kollen som Mistelteinen 48. Boligen på Hvitveisstien 5C
er imidlertid smal og utformet med flere arker og tilbygg. Selv om boligen vil ha en høyere
mønehøyde enn tiltaket, har den lavere gesimshøyde, og en utforming som gjør at den
ikke fremstår like dominerende som tiltaket. Boligen i Granlyveien 21 er bredere enn
Hvitveisstien 5C, og er en relativt stor bolig med rette veggflater. Selv om boligen fremstår
som høy og noe mer massiv enn Hvitveisstien 5 C, har den en utforming med et tilbygg,
som gjør at den fremstår som noe mindre dominerende enn tiltaket. Boligenes
gesimshøyde er også en del lavere enn tiltakets gesimshøyde.

Etter en helhetsvurdering er rådmannen av den oppfatning at tiltakets gesimshøyde, sett i
sammenheng med tiltakets volum og utforming, gjør at boligen fremstår som massiv og
dominerende i forhold til eiendommens bygde og naturlige omgivelser, se pbl. § 29-2.
Naboulemper og pbl. § 29-4

Utvalget avslo søknaden i UBA-vedtak 07.06.2019 med saksnummer 144/19 med den
begrunnelse at tiltaket medførte store ulemper for naboene. Rådmannen er enig med
klager i at eventuelle naboulemper ikke skal hensyntas i en vurdering av pbl. § 29-2, men
heller i en vurdering av boligens plassering og høyde etter pbl. § 29-4.
Plan- og bygningsloven § 29-4 regulerer høyde og plassering av byggverk. Denne
bestemmelsen er utformet slik at den setter noen absolutte grenser for høyde og nærhet til
nabogrensen. Disse grensene er overholdt i denne saken. Det er da forutsatt at
tiltakshavers ønske skal imøtekommes hvis ikke dette påfører naboeiendommene eller
omgivelsene ellers kvalifiserte ulemper. I saker om fortetting er bestemmelsen praktisert
slik at det skal mye til før ulemper som lystap, utsiktstap og innsyn kan føre til en annen
plassering eller høyde enn søknaden legger opp til.
I denne saken er det anført av naboene at tiltaket påfører dem ulemper som lystap og økt
innsyn. Rådmannen er enig i at tiltaket medfører store ulemper for flere av naboene.
Eventuelle naboulemper er imidlertid forhold som skal ha vært vurdert i forbindelse med
utarbeidelsen av reguleringsplanen. Rådmannen viser til at det kun er fire eiendommer i
felt B4, og at man ved utarbeidelse av reguleringsplanen derfor hadde stor mulighet til å
tilpasse høydebestemmelser spesifikt for akkurat disse boligene. Etter søk i forarbeidene
til reguleringsplanen ser vi at det blir konstatert at det er noen koller i området, men dette
blir ikke ytterligere diskutert. Høydebegrensningen i reguleringsplanen har heller ikke på
noen måte vært omstridt i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen.
Det kan virke som om reguleringsplanen ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til hvilke
naboulemper høydebestemmelsen i § 3 kan medføre. Reguleringsplanen er imidlertid et
offentlig og pålitelig informasjonsdokument, med rettslig bindende virkning.
Reguleringsplanen gjør at rådmannen mener at kommunen bør utvise forsiktighet med å
avslå tiltaket med hjemmel i pbl. § 29-4. Rådmannen bemerker at kommunen ikke har
varslet endring av reguleringsplanen.
Rådmannen anbefaler derfor at et eventuelt avslag på søknaden ikke begrunnes med
naboulemper og pbl. § 29-4.
Saksbehandlingsfeil
Klager mener at vedtaket er beheftet med flere saksbehandlingsfeil som har virket
bestemmende på vedtaket, og at vedtaket som følge av dette er ugyldig.
Rådmannen er av den oppfatning at vedtaket, med noe endret begrunnelse i
klageomgangen, er gyldig. Eventuelle saksbehandlingsfeil har ikke virket bestemmende på
vedtaket. Rådmannen går her likevel kort gjennom klagers anførsler.
Saken er ikke tilstrekkelig opplyst, jf. fvl. § 17
Klager hevder at kommunens utvalg har forsømt sin plikt til å sørge for å opplyse saken
godt nok.
Etter forvaltningsloven § 17 første ledd skal forvaltningsorganet påse at saken er så godt
opplyst som mulig før vedtak treffes.
Rådmannen er av den oppfatning at kommunen har oppfylt utredningsplikten i fvl. § 17. Vi
viser til at det er avholdt forhåndskonferanse, saken er nabovarslet, vi har mottatt og gjort
rede for nabomerknader, vi har mottatt tegninger og illustrasjoner, og det er foretatt en

befaring av utvalget hvor både tiltakshaver og naboer var tilstede. Saken har fulgt en
normal byggesaksbehandling.
Behandlingen av saken ble i tillegg utsatt fra 10.05.2019 til 07.06.2019 fordi et dokument
ved en feiltakelse ikke var kommet med i saksfremlegget.
Vi bemerker også at i tillegg til at forvaltningsloven fastsetter at kommunen har en
utredningsplikt, følger det av plan- og bygningsloven § 23-4 og byggesaksforskriften § 5-4
at ansvarlig søker har et selvstendig ansvar for å sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst
og behandlingsklar når søknad sendes inn.
Eventuelle mangler ved utredningen vil uansett ha liten selvstendig betydning, fordi saken
er ytterligere belyst ved forberedelse av klagesaken, se fvl. § 41.
Klager har ikke fått anledning til kontradiksjon
Klager anfører videre at så snart det ble klart at kommunen vurderte å avslå søknaden,
skulle det vært gitt anledning til kontradiksjon.
Etter fvl. § 17 skal partene få anledning til å gi uttrykk for sitt syn på saken.
Bestemmelsens andre ledd pålegger forvaltningen en plikt til å varsle parten dersom det
kommer inn nye opplysninger i saken under saksforberedelsen, som parten etter fvl. §§ 18
og 19 har rett til å gjøre seg kjent med.
Rådmannen er av den oppfatning at klager er gitt tilstrekkelig adgang til kontradiksjon i
saken. Vi viser til at klager har kommentert nabomerknadene, at det er avholdt
forhåndskonferanse, og at utvalget foretok en befaring hvor klager var til stede. Klager ble
allerede i forhåndskonferansen varslet om at saken ville bli behandlet politisk, noe som gir
et signal om at administrasjonen mener at den byr på litt større utfordringer enn en
byggesøknad som behandles delegert. Klager er kjent med alle sakens dokumenter. Det
vil være urimelig å forvente at kontradiksjonsprinsippet strekker seg så langt at en
tiltakshaver kan forvente å få adgang til å uttale seg på nytt dersom politikerne velger å
vekte hensynene annerledes enn administrasjonen har gjort i saksfremlegget, og velger
alternativ løsning.
Eventuelle mangler ved utredningen vil uansett ha liten selvstendig betydning, fordi klager
har fått ytterligere anledning til kontradiksjon i klageomgangen, se fvl. § 41.
Utenforliggende hensyn
Klager hevder at utvalget har lagt vekt på at bygget tar utsikt fra naboene, og at dette er et
utenforliggende hensyn som ikke kan vektlegges i saken, ettersom det ikke er nevnt fra
naboene og heller ikke har vært et tema i byggesaken.
Den ulovfestede læren om utenforliggende hensyn og myndighetsmisbruk setter visse
grenser for forvaltningens frie skjønnsutøvelse, særlig når det gjelder hvilke hensyn som
kan vektlegges ved avgjørelsen.
Rådmannen er enig i at tap av utsikt ikke har vært et tema i byggesaken. Tap av utsikt har
imidlertid ikke vært et hensyn som har hatt en selvstendig avgjørende betydning for
vedtaket. Selv om det ble nevnt under den politiske behandlingen av saken, er det ikke
nevnt i vedtaksteksten.
Tap av utsikt er uansett ikke et hensyn som er vektlagt i klagebehandlingen. Hensynet har

dermed ikke virket bestemmende på vedtakets innhold, se fvl. § 41.
Manglende begrunnelse
Minstekravene til begrunnelse fremgår av fvl. § 25, men etter omstendighetene kan det
være krav til en mer utførlig og nøyaktig begrunnelse, hvis dette er nødvendig for å sette
partene eller andre myndigheter i stand til å forstå vedtaket. Det er viktig at begrunnelsen
viser at saken har vært godt opplyst, og at avgjørelsen er basert på korrekte faktiske
forhold, rettsregler og saklige skjønnsmomenter.
Selve vedtaksteksten kan likevel ikke vurderes isolert, men må sees i sammenheng med
saksfremlegget, søknaden og andre dokumenter som er kjent i saken. Hvis utvalget
bygger på de samme rettslige rammene og faktiske omstendighetene som
administrasjonen – og disse er kjent for partene – er det tilstrekkelig at hovedhensynene
som har vært avgjørende ved skjønnsutøvelsen kommer frem i begrunnelsen.
I saksutredningen er det gjort rede for vilkårene etter pbl. § 29-2, i første rekke at
bygningen skal ha gode visuelle kvaliteter i seg selv og dessuten være tilpasset
omgivelsene. Flere faktiske forhold og viktige hensyn er også nevnt, blant annet at tiltaket
oppleves som dominerende.
Begrunnelsen er noe endret ved forberedelsen av klagesaken. Eventuelle mangler ved
begrunnelsen har dermed liten selvstendig betydning, fordi begrunnelsen er supplert ved
forberedelse av klagesaken. Selv om kravene til begrunnelse skal være oppfylt på
vedtakstidspunktet, vil en tilfredsstillende etterfølgende begrunnelse normalt reparere
eventuelle saksbehandlingsfeil knyttet til det første vedtaket.
Veiledningsplikten
Klager har anført at kommunen ikke har oppfylt veiledningsplikten i fvl. § 11.
Etter fvl. § 11 har kommunen alminnelig veiledningsplikt, for å gi parter og andre
interessenter mulighet til å vareta sitt tarv på best mulig måte.
Rådmannen er av den oppfatning at kommunen har gitt tilstrekkelig veiledning i saken. Det
er avholdt en forhåndskonferanse, hvor det blant annet ble gitt signaler om at søknaden
skulle behandles politisk. Det har også vært nabomerknader i saken, som klager har
kommentert. Saken har for øvrig vært gjenstand for alminnelig saksbehandling med
politisk behandling. Det at utvalget valgte å gå for en alternativ løsning i saken, gjør ikke at
kommunen har forsømt sin veiledningsplikt.
Vilkårlig saksbehandling/usaklig forskjellsbehandling
Læren om usaklig forskjellsbehandling er ulovfestet og setter enkelte grenser for
forvaltningens skjønnsutøvelse. Prinsippet innebærer at forvaltningsavgjørelser skal bygge
på en objektiv og saklig vurdering som sikrer likhet og rettssikkerhet. For at tidligere saker
skal forplikte kommunen til å innvilge søknaden, må det imidlertid dreie seg om saker som
rettslig og faktisk sett er så like at de bør få samme resultat.
Klager har særlig vist til at boligene på naboeiendommene i Hvitveisstien 5C og
Granlyveien 21 ligger oppå den samme kollen, og at de har høye fasader og andreetasjer.
Rådmannen viser til vurderingen over, som forklarer hvorfor vi mener at det ikke er usaklig
forskjellsbehandling i saken.

Saksbehandlingstiden
Klager har gjort gjeldende at det er kritikkverdig at det tok ca. 18 uker fra søknaden ble
mottatt og til det forelå endelig vedtak i saken.
Rådmannen beklager den lange saksbehandlingstiden. Vi bemerker at det ikke ble tatt
gebyr for behandling av saken, jf. byggesaksforskriften § 7-6.
Alternativ løsning 1:
Klagen fra Jan Hagfors Greve på vedtak i utvalgssak 144/19 tas til følge ved at søknaden
godkjennes. Utvalget er av den oppfatning at tiltaket har gode visuelle kvaliteter, sett i
sammenheng med omgivelsene, jf. pbl. § 29-2.
Ett-trinns søknad om tillatelse til oppføring av påbygg, bestående av dokumentasjon som
angitt i søknaden, godkjennes i samsvar med plan- og bygningsloven § 21-4 og
bestemmelser gitt i medhold av loven på følgende betingelser:
1. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning.

Arbeidet må ikke igangsettes i marken før:
·
·

Pkt. 1 ovenfor må være innfridd.
Tilknytningsavgifter må være betalt.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning fra
ansvarlig søker.
Husnummerskilt må være oppsatt på husvegg slik at det er godt synlig fra veien.

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. Fristene kan ikke forlenges.
De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.
Alternativ løsning 2:
Klagen fra Jan Hagfors Greve på vedtak i utvalgssak 144/19 tas til følge ved at søknaden
godkjennes. Tillatelsen gis på vilkår om at gesimshøyden reduseres med 1,5 meter fra
opprinnelig omsøkt gesimshøyde. Det kan eventuelt vurderes å bygge kobbhus/arker, for
å gjøre boligens uttrykk noe mindre dominerende, sammenlignet med boligene i
nærområdet.
Utvalget er av den oppfatning at tiltaket med endringer har gode visuelle kvaliteter, sett i
sammenheng med omgivelsene, jf. pbl. § 29-2.
Ett-trinns søknad om tillatelse til oppføring av påbygg, med endringer som angitt i
vilkårene under, godkjennes i samsvar med plan- og bygningsloven § 21-4 og
bestemmelser gitt i medhold av loven på følgende betingelser:
1. Gesimshøyden reduseres med 1,5 meter fra opprinnelig omsøkt gesimshøyde. Nye
tegninger skal godkjennes av kommunen før tiltaket kan igangsettes.
2. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning.

Arbeidet må ikke igangsettes i marken før:
·
·

Pkt. 1 – 2 ovenfor må være innfridd.
Tilknytningsavgifter må være betalt.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning fra
ansvarlig søker.
Husnummerskilt må være oppsatt på husvegg slik at det er godt synlig fra veien.

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. Fristene kan ikke forlenges.
De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.
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 kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir
grunn til å endre utfallet av sak 144/19, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge.
Videre behandling:
Utvalget tar stilling til klagen. Hvis utvalget står fast ved vedtaket i delegasjonssak 144/19,
skal saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling. Hvis utvalget
opphever eller endrer vedtaket, er det fattet et nytt enkeltvedtak som kan påklages.
Tønsberg, 11.09.19

Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

