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område - Behandling av klage
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Utvalg for plan og bygg
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Saksnummer
047/19

Rådmannens innstilling
Klage fra HBL Advokatfirma på vegne av Gunnar Foyn Lind Jørgensen på vedtak i utvalgssak 169/19 tas ikke
til følge.
Saken oversendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endeling klagebehandling.

13.12.2019 Utvalg for plan og bygg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
UPB- 047/19 Vedtak:
Klage fra HBL Advokatfirma på vegne av Gunnar Foyn Lind Jørgensen på vedtak i utvalgssak 169/19 tas ikke
til følge.
Saken oversendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endeling klagebehandling.

Sammendrag:
Saken gjelder klage på avslått søknad om å opprette en ny grunneiendom/fradeling i Grevinneveien 4A.
Den nye eiendommen var planlagt bebygd med en frittliggende enebolig og en dobbel garasje.
Det første spørsmålet utvalget må ta stilling til er hvilken kommuneplan som skulle ha vært lagt til grunn for
avgjørelsen. I saken som ble behandlet av UBA 30.08.2019 ble den nye kommuneplanen (vedtatt
22.05.2019) lagt til grunn. Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at saksbehandlingsfristen løp ut før
den nye kommuneplanen ble vedtatt, og at det dermed er den gamle kommuneplanen som skulle ha vært
lagt til grunn for avgjørelsen.
Deler av eiendommen i Grevinneveien 4A var i den gamle kommuneplanen innenfor bestemmelsesområdet
#9 Markveien – helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø. For den delen av eiendommen som var innenfor
bestemmelsesområdet #9 gjelder kommuneplanens § 4.1.4, som fastsetter at deling av eiendommer
innenfor området ikke tillates. Rådmannen er av den oppfatning at tiltaket ikke er i tråd med
bestemmelsen.
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir grunn til å
oppheve avslaget, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge.

Vedlegg:
Grevinneveien 4A - 1011/0019 - Oppretting av ny grunneiendom innenfor bevaringsverdig område Klage over avslag på fradelingssøknad
Grevinneveien 4A - 1011/0019 - Oppretting av ny grunneiendom innenfor område med verneverdig
bebyggelse - bestemmelsesområde # 04 Markveien/ Grevinneveien
Grevinneveien 4 - 1011/0019 - Oppretting av grunneiendom - Søknad

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på avslått søknad om tillatelse til å opprette ny grunneiendom/fradele i
Grevinneveien 4A. Deler av eiendommen var i kommuneplanens arealdel 2014-2026 innenfor
bestemmelsesområdet #9 – helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø. I kommuneplanens arealdel
2018-2030 er hele eiendommen innenfor bestemmelsesområdet # 4 – bevaring av eksisterende
bygninger og annet kulturmiljø.

Faktagrunnlag:
Spir Arkitekter AS søkte 20.06.2018 om å opprette en ny grunneiendom på vegne av Gunnar Foyn
Lind Jørgensen. Søker opplyste i søknaden at den nye eiendommen skal brukes til en ny
frittliggende enebolig og en dobbel garasje.
Administrasjonen sendte en tilbakemelding til søker 25.10.2018, med informasjon om at søknaden
ikke kan anbefales, ettersom den ligger innenfor områdeavgrensning # 4, som er foreslått utvidet
ved revisjon av kommuneplanen.
Spir Arkitekter AS trakk søknaden i e-post 08.11.2018.
I e-post 27.11.2018 ba Spir Arkitekter AS om at søknaden skulle behandles likevel.
Saksbehandlingen startet opp igjen 26.02.2019.

I e-post 27.02.2019 viste administrasjonen til foreslått bestemmelse til revidert kommuneplan,
hvor det fremgår at eiendommen er foreslått avsatt til bevaringsområde. Administrasjonen ba
søker om å sende inn et forenklet forslag til framtidig prosjektering av bebyggelse, som viser at
eiendommen kan bebygges i henhold til de foreslåtte bestemmelsene i kommuneplanen.
I e-post 27.03.2019 opplyste administrasjonen at vi ikke har nok opplysninger til å ta stilling til om
ny bebyggelse arkitektonisk kan tilpasses kommunens særskilte estetikkbestemmelser for
området, og varslet om at administrasjonen må avvise søknaden på bakgrunn av dette.
Spir Arkitekter AS sendte 24.04.2019 inn illustrasjoner som viser hvordan eier ønsker å bebygge
den nye tomta.
Utvalg for bygge- og arealsaker (UBA) avslo søknaden i møte 30.08.2019 (utvalgssak 169/19). Det
ble fattet følgende vedtak mot to stemmer (H og FRP):
UBA- 169/19 Vedtak:
Søknad om tillatelse til å opprette ny grunneiendom innenfor bevaringsverdig bygningsmiljø
– bestemmelsesområde # 04 Markveien/ Grevinneveien vurderes til å ikke ivareta de hensyn
som ligger til grunn bak bevaringsbestemmelser fastsatt med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 11-9 nr. 7:
«Tomte- og bebyggelsesstruktur innenfor bestemmelsesområdene skal bevares. Deling av
eiendommer og sammenføyning av eiendommer innenfor område for helhetlig
bevaringsverdig bygningsmiljø er i hovedsak ikke tillatt.»
Søknaden avslås, jf. utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel pkt. 4.1.
HBL Advokatfirma klagde på vegne av Gunnar Foyn Lind Jørgensen 25.09.2019. I klagen er det
gjort gjeldende at:
·

Tønsberg kommune har gitt ny kommuneplan rettsvirkning på et tiltak som skulle ha vært
behandlet lenge før ny plan trådte i kraft. Dette medfører at vedtaket er ugyldig, jf.
forvaltningsloven § 41.

·

Søknaden skulle vært behandlet 12 uker etter at den forelå, og i alle fall lang tid før den nye
kommuneplanen ble vedtatt 22.05.2019. Det følger av plan- og bygningsloven § 21-7 femte ledd
at det plangrunnlaget som gjaldt ved utløpet av fristen skal legges til grunn for avgjørelsen, også
der fristen overskrides.

·

Det foreligger ikke avslagshjemmel etter kommuneplanen 2014-2026, som gjaldt da søknaden ble
sendt inn.

·

Dersom det legges til grunn at søknaden kan behandles etter den nye kommuneplanen, har ikke
saken vært underlagt en konkret vurdering, slik gjeldende bestemmelse i kommuneplanens
arealdel legger opp til. Bestemmelsen fastsetter at deling av eiendommer i hovedsak ikke er
tillatt.

·

Bestemmelsen i kommuneplanens arealdel § 4.1 er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven §
11-9 nr. 7. Plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 7 er ment å avløse innholdet i pbl. § 74 nr. 2 og § 92
siste ledd. Tidligere pbl. § 92 siste ledd gjelder kun endring av bestående byggverk, og knytter seg

til et byggverks ytre, og pbl. § 74 nr. 2 omfattet ikke verneformål.
·

Det er ikke snakk om å endre eksisterende bygningsmasse. Så lenge man i forbindelse med
fradeling og senere byggesak tar tilstrekkelig hensyn til den eksisterende eiendommen, og denne
har et godt og stort areal rundt seg, vil en fradeling ikke ha betydning for det bevaringsverdige
ved bygningen som sådan.

Situasjonsplan:

Flyfoto:

Bilder av eksisterende bebyggelse (bilder hentet fra www.vfk.no):

Illustrasjon som viser eksempel på oppføring av framtidig bebyggelse:

Rettslig grunnlag:
Planstatus:
Eiendommen var i kommuneplanens arealdel 2014-2026 avsatt til boligbebyggelse. Deler av
eiendommen er i bestemmelsesområde #9 Markveien:

Relevante bestemmelser i kommuneplanens arealdel 2014-2026:
4.1.4. Deling av eiendommer, sammenføyning av eiendommer og fradeling av bebygde
tomter innenfor område for helhetlig verneverdig bygningsmiljø tillates ikke.
Kommuneplanens arealdel 2018-2030:
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel 2018-2030 avsatt til boligbebyggelse. Eiendommen er
i bestemmelsesområde #04 – helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø.
Relevante bestemmelser i kommuneplanens arealdel 2018-2030:
§ 4.1 Bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø # 01 - # 11
(pbl. 11-9 nr. 7)
Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter:
§ 11-9.Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel
Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til kommuneplanens arealdel
om
(…)
7. hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø

§ 21-7.Tidsfrister med særskilte virkninger
Søknad om tillatelse etter § 20-2 skal avgjøres av kommunene innen tolv uker etter at
fullstendig søknad foreligger, med mindre annet følger av andre eller tredje ledd. For søknad
om rammetillatelse gjelder ikke andre og tredje ledd. Ved overskridelse av fristen skal
kommunen tilbakebetale byggesaksgebyret etter nærmere bestemmelser i forskrift, jf. § 218 tredje ledd.
(…)
Plangrunnlaget som gjaldt ved utløpet av fristen, skal ved overskridelse av fristen legges til
grunn for avgjørelsen. Dette gjelder ikke dersom tiltakshaveren innen utløpet av fristen har
mottatt forhåndsvarsel om midlertidig forbud mot tiltak, og dette forbudet deretter blir
vedtatt innen åtte uker, jf. § 13-1 første ledd. Denne bestemmelse gjelder ikke for statlige og
regionale planbestemmelser etter §§ 6-3 og 8-5, eller for statlig arealplan etter § 6-4.
§ 26-1. Opprettelse og endring av eiendom
Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse
av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, jf. matrikkellova, eller endring
av eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som
strider mot denne lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt i første
punktum, må heller ikke gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på
grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov.
Forvaltningsloven (fvl.):
§ 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 klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd.
Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet.
Rettslig grunnlag – planstatus
Etter pbl. § 21-7 femte ledd skal plangrunnlaget som gjaldt ved utløpet av saksbehandlingsfristen

legges til grunn for avgjørelsen.
For å ta stilling til hvilket plangrunnlag som skal legges til grunn for avgjørelsen, må det tas stilling
til når saksbehandlingsfristen løp ut.
Søknaden om deling ble sendt inn 20.06.2018. Denne søknaden ble imidlertid trukket 08.11.2018.
I e-post 27.11.2018 ba Spir Arkitekter kommunen om å ta søknaden opp igjen til behandling.
Rådmannen er av den oppfatning at saksbehandlingstiden begynte å løpe 27.11.2018. Ettersom
søker ikke fikk tilbakemelding på søknaden før 27.02.2019, løp saksbehandlingstiden ut 12 uker
etter 27.11.2018, det vil si 19.02.2019.
Den nye kommuneplanen ble vedtatt 22.05.2019, og kommunen fattet vedtak i saken 30.08.2019.
Rådmannen er enig med klager i at kommuneplanens arealdel 2014-2026 skulle ha vært lagt til
grunn for avgjørelsen, jf. pbl. § 21-7 femte ledd. Slik rådmannen vurderer saken er dette imidlertid
en mangel som ikke gjør at vedtaket er ugyldig, både fordi feilen ikke har vært bestemmende for
resultatet, men også fordi feilen kan utbedres ved utvalgets fornyede behandling av tiltaket, jf.
prinsippet i fvl. § 41.
Rådmannen anbefaler derfor at kommuneplanens arealdel 2014-2026 legges til grunn i den videre
behandlingen av klagen.
Opprettelse av ny grunneiendom
Det følger av pbl. § 26-1 første punktum at opprettelse av ny grunneiendom ikke skal skje på en
måte som er i strid med plan.
Deler av eiendommen Grevinneveien 4A er i kommuneplanens arealdel 2014-2026 innenfor
bestemmelsesområdet #9 Markveien – helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø. For den delen av
eiendommen som er innenfor bestemmelsesområdet #9 gjelder bestemmelsene i
kommuneplanens § 4.1.
Etter kommuneplanens § 4.1.4 tillates ikke deling av eiendommer og fradeling av bebygde tomter
innenfor området for helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø. Den foreslåtte tomtegrensen går
gjennom den delen av eiendommen som er innenfor #9, og rådmannen er av den oppfatning at
tiltaket er i strid med bestemmelsen. Kommuneplanens § 4.1.4 legger ikke opp til at det må
foretas en konkret vurdering, slik § 4.1 i den nye kommuneplanen til en viss grad gjør.
Det er ikke søkt om dispensasjon fra kommuneplanens § 4.1.4.
Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Selv om rådmannen er av den oppfatning at kommuneplanens arealdel 2014-2026 må legges til
grunn for avgjørelsen, jf. pbl. § 21-7 femte ledd, ønsker vi likevel å knytte noen kommentarer til
klagers subsidiære anførsel om at tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel 2018-2030.
Klager gjør gjeldende at pbl. § 11-9 nr. 7 er ment å avløse innholdet i tidligere plan- og bygningslov
§§ 74 og 92, og at disse bestemmelsene kun knytter seg til endring av byggverk.
Rådmannen viser til forarbeidene til pbl. § 11-9 nr. 7 (Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 222), hvor det
står følgende:

nr. 7 gir anledning til å gi bestemmelser om hensyn til bevaring av eksisterende bygninger og bygningsmiljøer.
Bestemmelsen er ny, men avløser dels innholdet i retningslinjer om estetikk mv. etter gjeldende lov § 74 nr. 2 og
dels også kravet i gjeldende lov § 92 siste ledd om å ta hensyn til bestående bygningsverdier av historisk og
antikvarisk verdi ved endring av bygninger. Videre gis nå en direkte hjemmel til å ta hensyn til
kulturlandskapsverdier.

Forarbeidene viser til at det nå gis en direkte hjemmel til å ta hensyn til kulturlandskapsverdier.
Dette følger også direkte av ordlyden til pbl. § 11-9 nr. 7, som viser til «annet kulturmiljø».
Bestemmelsen er derfor ikke begrenset til bygninger, men gir kommunen anledning til å gi
bestemmelser om kulturmiljø og kulturlandskap i plan.
Når det gjelder den konkrete vurderingen etter kommuneplanens arealdel 2018-2030 § 4.1, viser
rådmannen i sin helhet til vurderingen i UBA-vedtak med saksnummer 169/19. Rådmannen kan
ikke se at det er gitt nye opplysninger eller synspunkter i klagen som gir grunn til å endre denne
vurderingen.
Alternative løsninger:
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 § 4.1.4 åpner ikke for at det skal foretas en konkret
skjønnsmessig vurdering, ettersom den oppstiller et rent forbud mot å dele eiendommer og
fradele bebygde tomter. Rådmannen er av den oppfatning at det ikke er noen alternativ løsning i
denne saken.
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 vedtaket i sak 169/19, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge.
Videre behandling:
Utvalget tar stilling til klagen. Hvis utvalget står fast ved vedtaket i utvalgssak 169/19, skal saken
oversendes Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endelig klagebehandling. Hvis utvalget

opphever eller endrer vedtaket, er det fattet et nytt enkeltvedtak som kan påklages.

Tønsberg,26.11.2019

Geir Viksand
Kommunalsjef
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder Dorthe D.

