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Rådmannens innstilling
Utvalget tar klage fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark på vedtak i sak 145/19 til følge.
Når statlig myndighet er negativ til at det gis dispensasjon i strandsonen, bør kommunen være
varsom med å dispensere, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, 4. ledd.
Dette er et nytt vedtak som kan påklages.
25.10.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Utvalgsleder fremmet på vegne av Krf følgende forslag:
Ett-trinns søknad om tillatelse til gjennopppføring/rehabilitering av brygg, bestående av
dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i medhold av plan og bygningsloven § 21-4 på
følgende betingelser:
Bryggen må gis et natursteinpreg og gamle betongfundamenter må fjernes.
Tiltaket sees på som en gjennoppbygging av elder brygge.
Tilgjengeligheten for allmenheten bli ikke forringet og/eller tilsidesatt med en brygge i sjøen.
Kyststien vil ikke bli berørt av tiltaket, men en opprydding ved å fjerne vegetasjon i kyststien er en
del av tiltaket. Som vil gjør kyststien mer attraktiv.
Tiltaket fører ikke til ytterligere nedbygging og fortetting i strandstonen.
En gjenoppbygging av bryggen vil også ivareta denne delen av kystkulturen i kommunen.
Ved votering ble forslage satt opp mot rådmannens innstilling. Forslaget ble vedtatt med 5 mot 2
stemmer (Ap).
Etter dette har utvalge fattet følgende vedtak
UBA- 232/19 Vedtak:
Ett-trinns søknad om tillatelse til gjennopppføring/rehabilitering av brygg, bestående av
dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i medhold av plan og bygningsloven § 21-4 på
følgende betingelser:
Bryggen må gis et natursteinpreg og gamle betongfundamenter må fjernes.
Tiltaket sees på som en gjennoppbygging av elder brygge.

Tilgjengeligheten for allmenheten bli ikke forringet og/eller tilsidesatt med en brygge i sjøen.
Kyststien vil ikke bli berørt av tiltaket, men en opprydding ved å fjerne vegetasjon i kyststien er en
del av tiltaket. Som vil gjør kyststien mer attraktiv.
Tiltaket fører ikke til ytterligere nedbygging og fortetting i strandstonen.
En gjenoppbygging av bryggen vil også ivareta denne delen av kystkulturen i kommunen

Sammendrag:
Saken gjelder klage fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark på vedtak i utvalgssak 145/19, hvor
følgende ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (Ap):
«Hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra vurderes ikke å bli vesentlig
tilsidesatt dersom det gis dispensasjon.
Bryggen anses som en gjenoppføring/rehabilitering, og hensynet blir derved ikke vesentlig
tilsidesatt
Videre så er fordelene ved at det gis dispensasjon vesentlig større enn ulempene.
· Fordeler ved ny plassering er at kyststien blir lettere tilgjengelig for allmenheten Søknad om
dispensasjon for å oppføre brygge i strandsonen godkjennes med hjemmel
i plan- og bygningslovens § 1-8 - Forbud mot tiltak mv. langs sjø sml. Byggegrense med sjø
fastsatt i kommuneplanens arealdel 2014-2026.
Ett-trinns søknad om tillatelse til oppføring av brygge, bestående av dokumentasjon som
angitt i søknaden, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 på følgende
betingelser:
· Bryggen må gis et natursteinpreg og gamle betongfundamenter må fjernes.»
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter. Likevel
anbefales det at klagen tas til følge, da fylkesmannen har påklaget vedtaket og kommunen bør
derfor være varsom med å dispensere, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, 4. ledd.
Vedlegg:
Kommentarer til påklaging av vedtak
Nyleneveien 51 - 0159/0050 og 0159/0001 - gjenoppføring av badebrygge og fjerne
tidligere brygge - dispensasjon fra kommuneplan - påklaging av vedtak
Nyleneveien 51 - 0159/0050 - gjenoppføring av badebrygge
Nyleneveien 51 - 0159/0050 og 0159/0001 - gjenoppføring av badebrygge - fraråder og
vurderer påklaging
Nyleneveien 51 0159/0050 - 0159/0001 - oppføring av badebrygge Dispensasjonsvurdering

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark på tillatelse til dispensasjon
fra byggeforbudet i strandsonen for å oppføre en brygge.
Faktagrunnlag:
Arne Rød & Co AS søkte på vegne av Anikken og Jan Kristian Johnsrud om tillatelse til å
gjenoppføre en badebrygge. Det ble samtidig søkt om dispensasjon fra følgende
bestemmelser:
· Kommunedelplan for Husøy punkt 1.7 lekeplasser og friområde, med forbud mot blant annet
bryggeanlegg.
· Plan- og bygningsloven § 1-8 Forbud mot tiltak innenfor 100 meters beltet i strandsonen.
· Naturmangfoldloven (§ 8-12, jf. TEK 17 § 9-4).
Beskrivelse av tiltaket:
Det har tidligere vært to brygger på eiendommen. Den første brygga (vist med rød pil på flyfoto) ble
etablert etter at huset ble bygget i 1910, se historisk foto. Brygga ble etablert før slike
bryggeanlegg ble søknadspliktig etter plan- og bygningsloven av 1965. Den andre brygga (vist
med gul pil på flyfoto) ble etablert på 1980-tallet, og ble ødelagt i en storm på 1990-tallet. Brygga
er ikke søkt om eller godkjent av kommunen.
Det søkes om å gjenoppføre den første brygga (rød pil).

UBA fattet følgende vedtak 01.03.2019:
Ved votering ble forslaget satt opp mot rådmannens innstilling.
Forslaget fikk 4 stemmer (H, Frp, Krf og Mdg) og ble dermed vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak
UBA- 049/19 Vedtak:
UBA vurderer å være positiv til søknad om dispensasjon fra byggegrense mot sjø, for
reetablering av brygge, jf. Pbl § 19-2.
Begrunnelse og vilkår:
Bryggen anses som en gjennoppføring/rehabilitering, og hensynet blir derved ikke
vesentlig tilsidesatt
Fordeler ved ny plassering er at kyststien blir lettere tilgjengelig for allmenheten
Bryggen må gis et natursteinpreg og gamle betongfundamenter må fjernes
Før realitetsbehandling må saken til uttalelse hos berørte myndigheter.
Er det vesentlige merknad er fra overordnede myndigheter, sendes saken til
behandling hos UBA for realitetsbehandling. Hvis ikke, delegeres administrasjonen
myndighet til ferdigbehandling av saken.
Saken ble sendt til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for uttalelse. Kort oppsummert
mente Fylkesmannen at tiltaket må anses som et nytt tiltak, og ikke som en gjenoppføring
av tidligere bryggeanlegg. Fylkesmannen frarådet kommunen å innvilge dispensasjon.
UBA fattet følgende vedtak 07.06.2019:
Ved votering ble forslaget satt opp mot rådmannens innstilling.
Forslaget ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (Ap).
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak.
UBA- 145/19 Vedtak:
Hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra vurderes ikke å bli
vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon.
Bryggen anses som en gjenoppføring/rehabilitering, og hensynet blir derved ikke
vesentlig tilsidesatt
Videre så er fordelene ved at det gis dispensasjon vesentlig større enn ulempene.
· Fordeler ved ny plassering er at kyststien blir lettere tilgjengelig for allmenheten
Søknad om dispensasjon for å oppføre brygge i strandsonen godkjennes med
hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-8 - Forbud mot tiltak mv. langs sjø sml.
byggegrense med sjø fastsatt i kommuneplanens arealdel 2014-2026.
Ett-trinns søknad om tillatelse til oppføring av brygge, bestående av dokumentasjon
som angitt i søknaden, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 på
følgende betingelser:
· Bryggen må gis et natursteinpreg og gamle betongfundamenter må fjernes.
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark klagde på vedtaket i brev 08.07.2019. I klagen er
det gjort gjeldende at:

·

Tiltaket må anses som et nytt tiltak, og ikke en gjenoppføring/rehabilitering.

·

Tiltaket kommer i alvorlig konflikt med nasjonale interesser. Tiltaket er i et område med
svært viktige naturverdier, landskapsbildet i byggeforbudssonen vil påvirkes, det vil føre til
ytterligere nedbygging og fortetting nærmest sjøen, det vil virke privatiserende og er
egnet til å skape presedens. Dette er forhold som byggeforbudet er ment å forhindre.

·

Det er ikke pekt på fordeler for allmennheten som er klart større enn ulempene, slik planog bygningsloven § 19-2 krever.

Tiltakshaver Anikken og Jan Kristian Johnsrud har kommentert klagen i brev 07.10.2019:
·

Tiltaket vil ikke føre til ytterligere nedbygging og fortetting nærmest sjøen. Tiltakshaver
bor på stedet, og bruker stranden og området rundt uavhengig av om brygga blir
rehabilitert. Brygga brukes hele året, og tiltakshaver har også en badeflåte og flere båter
som daglig er i bruk. Tidligere eier har benyttet brygga på samme måte.

·

Brygga er i veldig dårlig stand. Å ruste opp den ene brygga og fjerne restene etter den
ødelagte brygga fra 80/90-tallet vil redusere plassen tiltakshaver bruker i strandsonen.
Rettigheter til brygge, båtfeste og bruk på stedet er gitt av grunneierne i forbindelse med
kjøp av eiendommen i 1908.

·

Søknaden om rehabilitering av brygga og opprydding på kyststien henger sammen. Ved å
få ryddet opp i bryggerestene fra 80/90-tallet og fjernet busker, trær og drivgods i
kyststien, blir stedet tilgjengelig for allmennheten. Brygga som ønskes rehabilitert har
også en gunstig beliggenhet i forhold til kyststien.

·

Nabo i Fiskeriveien 11 har i UBA 24.11.2017 fått tillatelse til å rehabilitere sin brygge.

·

Tiltakshaver ble ikke varslet om klagen fra Fylkesmannen før 17.09.2019.

·

Det er ønskelig at representanter fra Fylkesmannen kommer på befaring.

Situasjonskart:

Flyfoto:

Historisk foto fra 1938:

Ytterligere saksopplysninger fremgår av utredningene til sak 049/19 og 145/19 og klagen,
som er vedlagt saken.
Rettslig grunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 – se www.tonsberg.kommune.no
Eiendommen er avsatt til boliger med tilhørende anlegg, og brygga søkes plassert i
friområde.
Punkt 2.10. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (PBL § 11-11).

Kommunedelplan for Husøy:
Eiendommen er avsatt til boliger med tilhørende anlegg, og brygga søkes plassert i
friområde.
1.7 Lekeplasser- og friområder
Reguleringsplan:
Eiendommen er omfattet av reguleringsplan «Eiendommene gbnr. 159/1 og gbnr. 159/1
F102 på Husøy», planID 51005, vedtatt 14.05.1997. Eiendommen er avsatt til boliger med
tilhørende anlegg, og brygga søkes plassert i annet friområde – park/turvei/lek.
§ 6 Friområder (F1, F2 og F3).
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no
§ 1-6. Tiltak
§ 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag
§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket, her særlig 4. ledd:
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer,
lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes under.
Vurderinger:
Vilkår for klagebehandling
Vedtaket er sendt ut 21.06.2019, og klagen skal være oversendt 08.07.2019. Vi legger til
grunn at klagen dermed er satt frem innenfor lovbestemt klagefrist. De øvrige vilkårene for
klagebehandling i forvaltningsloven kapittel VI er også oppfylt.
Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven § 33
andre ledd. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen
begrunnet.
Vurdering av klagen
Det er ingen vesentlig nye opplysninger eller synspunkter i saken, som ikke er vurdert av
utvalget tidligere.
I saksframlegget til sak 049/19 er imidlertid grunnlaget for dispensasjonen vurdert slik:
«Spørsmålene i saken er om det skal gis dispensasjon fra byggegrensen mot sjøen
som er fastsatt i kommuneplanen og § 1.7 lekeplasser- og friområder I
kommunedelplan for Husøy.
I gjeldende reguleringsplan åpnes det for at det kan tillates oppført mindre
småbåtbrygger i tilknytning til friområdene, så fremt disse ikke er til hinder for
framkommelighet/tilgjengelighet for allmennheten og ikke er til hinder for områdets
bruk som friområde.

I henhold til punkt 1.2.4 I kommuneplanens arealdel gjelder kommunedelplan for
Husøy foran kommuneplanen med unntak av formål og byggegrense langs sjø med
tilhørende bestemmelser. Kommunedelplanen for Husøy er av nyere dato enn
reguleringsplanen og gjelder foran motstridende bestemmelser i reguleringsplanen. I
punkt 1.7 om lekeplasser og friområder i kommunedelplan for Husøy tillattes ikke
bygge- og anleggstiltak, blant annet bryggeanlegg.
Bryggeanlegget er derfor i strid med byggeforbudsbestemmelser i strandsonen
jamfør plan- og bygningsloven § 1-8 sml. byggegrense mot sjø og utfyllende
bestemmelser til kommuneplanens arealdel pkt. 2.10. Selv om punkt 2.10 sier at
«Nye brygger eller utvidelse av eksisterende brygger/ fellesbrygger tillates ikke med
mindre dette er hjemlet i arealdelen eller reguleringsplan.»
Ettersom kommunedelplan for Husøy gjelder foran reguleringsplan er tiltaket direkte i
strid med byggeforbudet I strandsonen.
Etter § 19-2 andre ledd kan det bare gis dispensasjon hvis hensynene bak
byggegrensen mot sjøen 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. Det kan normalt ikke gis dispensasjon når en
direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasjonssøknaden.
Først må det vurderes om hensynet til byggegrensen mot sjø vesentlig tilsidesettes
ved å tillate gjenoppføring av gammel brygge.
Av plan- og bygningsloven § 19-2 fremgår det at det kan gis dispensasjon fra
bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven dersom hensynene
bak bestemmelsen det skal dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må
fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering være klart større enn
ulempene.
Hensynene bak byggeforbudsbestemmelser i de nære strandsoneområdene, er å
påse at tiltak ikke må gi vesentlige negative konsekvenser for friluftsliv, naturvern,
naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, landbruk og fiskerinæring.
Tiltakshaver mener at hensynet bak byggeforbudssonen ikke vil bli vesentlig
tilsidesatt ettersom tiltaket også omfatter et ryddetiltak av resten av den gamle
bryggen som er svært skjemmende. Dette ryddetiltaket mener rådmannen vil gi
vesentlige positive konsekvenser for friluftsliv, naturvern, naturmangfold og landskap,
men er en oppgave som tiltakshaver uansett burde igangsette.
Det vises også til at det i 2017 ble gitt tillatelse til å rehabilitere bryggen på
naboeiendommen i Fiskeriveien 11«Sjøgarden» som er en hytteeiendom tilknyttet
Juvente. Eiendommen er fra samme tid som «Solstrand» og bryggen har vært
ødelagt så legge tiltakshaver har bodd på Husøy.
Ved praktiseringen av dispensasjonsbestemmelsen for tiltak som ligger i 100metersbeltet skal “Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av
strandsonen langs sjøen” legges til grunn, jf. pbl. § 6-2 annet ledd. Det fremgår av
planretningslinjene punkt 4 at dispensasjon for gjenoppføring av erstatningsbygg

etter naturskade for tiltak i 100-metersbeltet normalt skal gis, med mindre kommunen
etter en konkret vurdering finner at dette vil stride mot allmenne interesser.
Det er rimelighetshensyn som legges til grunn for at det bør kunne gjenopprettes en
tilstand som er endret av ufrivillige omstendigheter. Det skal derfor være mer kurant å
få dispensasjon for en gjenoppføring av brygge, som er ødelagt av naturkatastrofe
eller lignende, enn søknad om oppføring av ny brygge. Kriteriet må imidlertid være at
det er en begrenset periode bryggen ikke har vært funksjonsdyktig.
Rådmannen legger til grunn at oppføring av brygge etter ca. 30 år er å anse som
søknad om ny brygge. Den lempeligere dispensasjonsadgangen etter
planretningslinjene punkt. 4 skal derfor ikke legges til grunn.
Bakgrunnen for forbudet mot bygging i 100-metersbeltet er et ønske om å holde den
nære strandsonen fri for bebyggelse og konstruksjoner. Forbudet er begrunnet i
hensynet til allmennhetens interesser, spesielt ferdsels og friluftsinteresser, og også
landskapshensyn og verneinteresser.
Tiltakshaver mener at hensynene bak kommuneplanen ikke tilsidesettes dersom det
gis dispensasjon. Dette fordi plasseringen av bryggen ikke hindrer ferdselsmuligheter
for allmennheten og at det kan dokumenteres at bryggen vil kunne brukes av flere
eiendommer. Det anføres videre at området allerede har flere brygger.
Rådmannen vil presisere at vurderingen av om vilkårene i § 19-2 annet ledd er
oppfylt ikke er basert på et fritt skjønn, men et rettsanvendelsesskjønn. Vi viser i den
forbindelse til sivilombudsmannens uttalelse i sak SOMB-2017-1231.
Det innebærer at konsekvenshensyn ikke skal tillegges vekt i vurderingen av om
vilkårene er tilstede. Det betyr, at om området allerede har brygger som vi legger til
grunn, er en henvisning til det ulovfestede likhetsprinsippet, ikke er relevant for
vurderingen. Hensynet til likhetsprinsippet ville derimot vært relevant ved prøvingen
av forvaltningens frie skjønn dersom vilkårene i pbl. § 19-2 skulle vært oppfylt. Det er
de ikke i denne saken.
I denne kontrete saken vil en tillatelse til å oppføre en ny brygge i friområdet kunne
føre til en utvidet eller endret bruk i verdifull og sårbar strandsoneområde. Dette må
eventuelt avklares i en reguleringsplanprosess jamfør utfyllende bestemmelser til
kommuneplanens arealdel pkt. 2.10.
Bryggen som ble godkjent på naboeiendommen i Fiskeriveien 11 var etter
rådmannens vurdering i bedre stand enn bryggen på omsøkt eiendom. Dette tiltaket
var å anse som en rehabilitering/reparasjon av eksisterende brygge. Omsøkt tiltak er
å anse som et nytt tiltak ettersom det er mindre igjen av de gamle bryggene knyttet til
eiendommen i Nyleneveien. Dette er også et vesentlig hensyn som rådmannen
vektlegger i sin vurdering.
Bryggen vil være plassert rett på utsiden av tiltakshaver sin eiendom. Det er kun 1015 meter mellom eiendommen og strandkanten. Etablering av ny privat brygge i dette
smale belte mellom eiendommen og strandkanten vil kunne oppfattes som svært
privatiserende og vil ytterligere hindre allmennhetens tilgang til dette
strandsoneområdet, herunder fri ferdselsrett i strandsonen etter friluftslovens
bestemmelser.

Brygga er primært en privat brygge som vil komme noen få eiendommer til gode.
I denne saken legger vi også vekt på presedensvirkning. Det er svært mange
eiendommer i kommunen hvor eierne kan se et behov for å etablere brygge. Dersom
det innvilges dispensasjon i denne saken, kan det bli vanskelig å ivareta det strenge
byggeforbudet i fremtidige saker.
Hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon, fra vurderes følgelig til å bli
vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon lik omsøkt.
Videre så kan rådmannen ikke se at det foreligger fordeler ved å gi dispensasjon.
Vi kan heller ikke se at det er fordeler for allmenne interesser som klart overstiger
ulempene.
Dersom det gis dispensasjon med tillatelse til å utvide bryggeanlegget så kan dette
skape uheldig presedensvirkninger for tilsvarende saker i området. »
Utvalgets vedtak 145/19 la til grunn at tiltaket er å anse som en
gjenoppføring/rehabilitering av bryggen. Den lempeligere dispensasjonsadgangen etter
planretningslinjene punkt. 4 ble lagt til grunn.
Utvalget mente at hensynet bak byggeforbudet i strandsonen ikke ble vesentlig tilsidesatt
ved å tillate dispensasjon. Fordelene ved å tillate dispensasjon var at den nye
plasseringen av brygga gjorde at kyststien ble lettere tilgjengelig for allmennheten. Det var
også en stor fordel at de gamle betongfundamentene skal fjernes.
Av plan- og bygningsloven § 19-2, 4. ledd fremgår det imidlertid at kommunen bør være
varsom med å gi dispensasjon når statlig myndighet er negative. Administrasjonen
anbefaler derfor at klagen tas til følge.
Alternative løsninger:
Utvalget tar ikke klagen fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark på vedtak i sak 145/19 til
følge.
Saken sendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
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:
Av plan- og bygningsloven § 19-2, 4. ledd fremgår det at kommunen bør være varsom
med å gi dispensasjon når statlig myndighet er negative. Administrasjonen anbefaler
derfor at klagen tas til følge.
Videre behandling:
UBA tar stilling til klagen. Hvis UBA står fast ved vedtaket i 145/19, skal saken oversendes
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endelig klagebehandling. Siden Fylkesmannen
er klager, behandles saken av settefylkesmann.
Hvis UBA opphever eller endrer vedtaket, er det fattet et nytt enkeltvedtak som kan
påklages.
Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

