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Vedtak i sak om omgjøring av tillatelse til fasadeendringer m.m. - gbnr 226/28
Neholmveien 67 - Færder kommune
Vi viser til kommunens oversendelse mottatt her 24.8.2020.
Statsforvalterens vedtak
Statsforvalteren opphever deler av kommunens vedtak av 6.5.2020. Opphevelsen gjelder
kommunens omgjøring av tillatelsene av 19.1.2016 og 21.10.2016.
Statsforvalterens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet
forvaltningsorgan, jf. fvl. § 28.
Statsforvalteren gjør oppmerksom på at forvaltningsloven § 36 gir rett til dekning av vesentlige
sakskostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket til gunst for en part. Et eventuelt
krav om dekning av vesentlige sakskostnader må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter
mottakelsen av dette brevet.
*****
Sakens bakgrunn
Saken gjelder omgjøring av tre tillatelse gitt av tidligere Tjøme kommune.
Kommunen traff den 6.5.2020 følgende vedtak:
«1. Vedtak om tillatelse til fasadeendring av 19. januar 2016 i sak 015/16, tillatelse til utgraving av kjeller
av 2. juni 2016 i sak 168/16 og tillatelse til endret plassering av anneks og svømmebasseng, samt
fasadeendring av hovedhus og anneks, av 21. oktober 2016 er ugyldige.
2. Vedtak om tillatelse til fasadeendring av 19. januar 2016 i sak 015/16, tillatelse til utgraving av kjeller
av 2. juni 2016 i sak 168/16 og tillatelse til endret plassering av anneks og svømmebasseng, samt
fasadeendring av hovedhus og anneks, av 21. oktober 2016, omgjøres i medhold av forvaltningsloven §
35 første ledd bokstav c.»

Vedtaket ble påklaget av advokat Anne Tellefsen, på vegne av grunneier, i brev av 28.5.2020.
Statsforvalteren viser til klagen.

E-postadresse:
sfvtpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg

Besøksadresse:
Grev Wedels gate 1,
3111 Tønsberg

Telefon: 33 37 10 00
www.statsforvalteren.no/vt
Org.nr. 974 762 501

Side: 2/9

Kommunen, ved hovedutvalg for kommunalteknikk, tok ikke klagen til følge i møte den 6.5.2020.
Saken ble deretter oversendt Statsforvalteren for endelig avgjørelse.
Statsforvalteren forutsetter at partene er kjent med innholdet av sakens dokumenter, og finner
derfor ikke grunn til å referere ytterligere fra disse.
Klagesaken behandles etter delegert myndighet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Ved behandlingen av en klage kan Statsforvalteren prøve alle sider av saken, og herunder ta hensyn
til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 34 andre ledd. Vi skal vurdere de synspunkter
klager kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av klageren. Statsforvalteren kan
opprettholde kommunens vedtak, omgjøre vedtaket, eller oppheve vedtaket og sende saken tilbake
til kommunen til helt eller delvis ny behandling, jf. fvl. § 34 fjerde ledd.
STATSFORVALTERENS MERKNADER:
Saken anses tilstrekkelig opplyst etter fvl. § 17, og Statsforvalteren finner derfor å kunne avgjøre den
på grunnlag av de opplysningene som foreligger. Statsforvalteren finner det ikke nødvendig å foreta
befaring, da de faktiske forhold er forsvarlig belyst med kart og flyfoto.
Plansituasjonen og vurdering av om tiltaket er i strid med gjeldende arealplan
Eiendommen var på tidspunktet for tillatelsene omfattet av kommuneplanens arealdel for Tjøme
2015-2027 vedtatt den 3.9.2015.
Eiendommen var også omfattet av reguleringsplan for Rød-Brøtsø, vedtatt 27.2.1991.
Når flere planer gjelder for samme eiendom, kan det oppstå uklarheter om hvilke rammer som skal
gjelde for utbyggingen. Plan- og bygningsloven løser dette delvis ved å fastslå at i motstridstilfellene
skal ny plan gjelder foran eldre plan, se pbl. § 1-5.
Med motstrid menes at arealplanene åpner for ulikt formål, eller det foreligger ulike bestemmelser
om samme forhold.
Det generelle utgangspunktet etter loven gjelder i de tilfeller der plangrunnlaget selv ikke fastslår
noe annet.
Det fremgikk av de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanens arealdel (KPA) § 2-4 at
reguleringsplaner vedtatt før kommuneplanens arealdel skulle gjelde sammen med
kommuneplanen. Videre at der «detaljer i reguleringsplanen viser formål som naturlig hører til
hovedformålet, som for eksempel fellesarealer til lek og opphold, parkering, interne veier i boligområder,
eller parkbelter/buffersoner i næringsområder, gjelder disse detaljene foran kommuneplanen.»
Ordlyden tar ikke tydelig stilling til om det er reglene i reguleringsplanen eller i kommuneplanens
arealdel som skal gjelde dersom det oppstår motstrid. Slik bestemmelsen er utformet gir den
anvisning på hva som skal gjelde hvis reguleringsplanen viser konkrete detaljer på plankartet. For
eksempel dersom reguleringsplanen viser en lekeplass i et boligområde. Bestemmelsen sier
imidlertid ingenting om hva som skal gjelde dersom for eksempel planene angir samme formål, men
har ulike rammer for utnyttelse.
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Slik Statsforvalteren ser det må derfor hovedregelen i pbl. § 1-5 andre ledd gjelde ved motstrid. Det
vil si at kommuneplanbestemmelsene gjaldt foran eldre plan ved motstrid. Det det ikke var motstrid
gjaldt kommuneplanen og reguleringsplanen side om side1.
Klagen
Vilkårene for å behandle klagen er oppfylt.
Klager har i hovedsak anført at det ikke er grunnlag for å omgjøre de tidligere gitt tillatelsene. Videre
har klager vist til at det ikke er grunnlag for å gjøre den innskrenkende tolkingen av de gitte
tillatelsene som kommunen har gjort i denne saken. Etter klagers syn må tillatelsene omfatte
samtlige tiltak som er vist på tegningene. Det er i den forbindelse vist til tidligere praksis fra Tjøme
kommune. Klager mener videre at det ikke var behov for dispensasjon for de tiltakene som er vist på
tegningene, slik kommunen har lagt til grunn.
Klager mener derfor at tiltakene som er vist på tegningene kan gjennomføres i samsvar med de gitte
tillatelsene og at kommunen derfor ikke har grunnlag for å omgjøre.
Statsforvalterens vurderinger av klagen
Kommunens vedtak om omgjøring knytter seg til flere ulike tillatelser. Statsforvalteren vil i denne
saken først og fremst ta stilling til om det hefter ugyldighetsgrunner ved de tillatelsene som er gitt. Vi
vil gjennomgå disse i to punkter under. Når det gjelder gyldigheten av tillatelse til etablering av
tennisbane, basseng og omlegging av vei, viser vi til vårt vedtak i sak 2020/9347.
1. Tillatelse til fasadeendring av 19.1.2016 og tillatelse til endring av 21.10.2016
Tillatelsen av 19.1.2016
Tillatelsen baserer seg på søknad av 4.12.2015. Av følgebrevet til søknaden fremgikk det:
«Det søkes om å endre på fasadene ved å bytte panel og vinduer. Huset får en helhetlig og harmonisk
klassisk stil. Taktekking i skifer. BYA, høyder, lengder og bredder er uforandret.
(…)
Tiltaket anses som ubetydelig i omfang og vil ikke medføre endret bruk fra dagens situasjon.».

Kommunen har i sitt omgjøringsvedtak av 6.5.2020 gitt følgende begrunnelse for å omgjøre
tillatelsen:
«Søknadstegningene av fritidsboligen viste imidlertid en utvidelse av kjellerarealet, bruksendring fra
tilleggsdel til hoveddel, innbygging og bruksendring av terrasse, påbygg og følgelig utvidelse av
bruksarealet. Videre viste tegningene av annekset en utvidelse, etablering av en ny etasje, endring av
høyder og følgelig en utvidelse av bruksarealet. Tiltakene ble verken beskrevet eller oppgitt i søknaden,
og det ble heller ikke søkt om eller behandlet dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs
sjøen etter pbl. § 1-8. Videre ble det ikke søkt om eller behandlet dispensasjon fra bestemmelser om
arealbegrensninger og antall etasjer i reguleringsplanen. (…)

1

Tilsvarende standpunkt er inntatt i sak med vår ref. 2017/3553, Haukevikveien 10
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Kommunedirektøren mener derfor at tillatelsen av 19. januar 2016 kun omfatter fasadeendringer, og
ikke gir rett til noen bygningsmessige utvidelser. Dersom tillatelsen likevel skulle bli ansett å omfatte
tiltakene som kun fremgår av tegningsgrunnlaget, mener kommunedirektøren at disse var avhengige
av flere dispensasjoner og at det følgelig foreligger ugyldighetsgrunner som medfører ugyldighet og gir
grunnlag for omgjøring.»

Statsforvalteren er enig med kommunen i at tillatelsen må begrenses til fasadeendringer som er
beskrevet i søknadsteksten og ikke gir rett til noen bygningsmessige utvidelser. Søknaden presiserer
at BYA, høyde, lengder og bredder er uforandret. Likevel viser tegningene utvidelser av
bygningsmassen. Blant annet er det på tegning E-6 som fulgte søknaden vist et nytt takoppløft.
Vi opprettholder kommunens standpunkt i saken om at tillatelsen av 19.1.2016 må begrenses til
fasadeendring bestående av skifte av panel og vinduer og taktekking.
Vi viser for øvrig til kommunens behandling av spørsmålet og avgjørelsen fra Gulating lagmannsrett
med ref. LG-2015-62576 som vi mener støtter kommunens syn.
Statsforvalteren ser ikke grunn til å gå inn i en vurdering av øvrige tiltak som kun er vist på
tegningsgrunnlaget.
Tillatelse til endring av 21.10.2016
Tillatelsen baserer seg på søknad av 25.8.2016. Søknaden er beskrevet å gjelde:
«1. Endret plassering av anneks
2. Endret plassering av svømmebasseng
3. Fasadeforandring av hovedhus
4. Fasadeforandring anneks»

I nabovarselet er det krysset av for «Endring av fasade» og «Annet»
Kommunen har i sitt vedtak av 6.5.2020 gjort følgende vurdering av tillatelsen:
«Kommunedirektøren påpeker at tegningsgrunnlaget som fulgte endringssøknaden viser tiltak utover
det som fremgår av søknadsteksten. Tegningene viser riving av eksisterende anneks og oppføring av et
nytt anneks som et tilbygg til fritidsboligen på tre etasjer, og følgelig en utvidelse av anneksets
bruksareal med 70,5 m2BRA
Videre angir tegningene riving av fritidsboligens andre etasje og påbygging av ny andre etasje, noe som
også medfører en økning i bruksarealet på 23,6 m2 BRA. Sammenlignet med tegninger til søknad om
fasadeendring er bruksarealet i fritidsboligens første etasje redusert med 8,8 m2 BRA. Kjellerarealet i
fritidsboligen er også på tegningene utvidet med 84,2 m2 BRA sammenlignet med tegningene til
søknad om utgraving av kjeller. Det påpekes videre at gesimshøydene som er påført fasadetegningene
er satt i strid med målereglene i byggteknisk forskrift TEK10 § 6-2, jf Grad av utnytting (H-2300) kap. 4.
Videre vises det etablering av omkring 250 m2 terrasser rundt fritidsboligen.
Da det i søknaden ikke er nevnt tiltak utover fasadeendring og flytting av basseng og anneks, kan ikke
kommunedirektøren se at disse tiltakene som kun vises ved å sammenligne tegninger med tidligere
søknader og tillatelser, omfattes av søknaden. Tiltakene er heller ikke referert til eller vurdert i
kommunens vedtak, og kan derfor uansett ikke anses å være en del av tillatelsen.»
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Statsforvalteren er enig med kommunen i at det også for denne tillatelsen er vesentlig lite samsvar
mellom søknaden og det tilhørende grunnlaget. Vi viser til at selve søknaden kun viser de 4
punktene som nevnt over. Situasjonskartet som følger med synes i all hovedsak å være i samsvar
med søknadsteksten. Tegningene som fulgte søknaden viser imidlertid et helt annet prosjekt. Blant
annet viser tegningene, slik kommunen har presisert, at gjestehuset er søkt sammenføyd med
boligen med et kjellerareal. Situasjonskartet datert 19.9.2016 viser imidlertid annekset som
frittliggende sør øst for boligen.
I tegningsgrunnlaget er tiltaket blant annet omtalt som «Ombygging av fritidsbolig». Statsforvalteren
er ikke i tvil om at tegningsgrunnlaget i denne saken viser et helt annet prosjekt enn det som
fremgår av selve søknaden. Tegningene som følger søknaden samsvarer heller ikke med
situasjonsplanen som ble fremlagt med søknaden.
I nabovarselet er det ikke krysset av for påbygg, tilbygg etc. Det må legges til grunn at en ansvarlig
søker er kjent med innholdet i disse begrepene og det må forventes at søknaden og nabovarselet
presiserer det, dersom søknaden også inneholder tiltak av det omfanget som kommunens sitat over
viser.
Vi er derfor også her enig med kommunen i at tillatelsen må begrenses til de tiltakene som er
oppramset i søknaden.
Tillatelsen av 21.10.2016 må derfor begrenses til de fire punktene som er presisert i søknaden.
Er det likevel nødvendig å omgjøre tillatelsene?
Som gjennomgangen over viser så har kommunen gjort en tolking av hva som må anses å ligge i
tillatelsene av 19.1.2016 og 21.10.2016. Statsforvalteren støtter den gjennomgangen kommunen har
vist til.
Statsforvalteren sendte den 3.2.2021 brev til Færder kommune. Slik vi ga uttrykk for i brevet er vi
enige i den begrensningen som kommunen har tolket inn i tillatelsene. Vi stilte derfor spørsmål til
kommunen om hvorfor tillatelsene var omgjort i sin helhet. Kommunen har besvart vårt spørsmål
slik:
«Ettersom tiltakene er unntatt søknadsplikt, var det verken behov for søknad eller tillatelse for å utføre
tiltakene. Når det fattes et vedtak som ikke er nødvendig, ettersom partenes rettigheter uansett
fremgår av loven, blir vedtaket overflødig og utgjør en prosessuell feil. Kommunen mener at vedtaket
på denne bakgrunnen må anses ugyldig. Når det gjelder konsekvensene av ugyldigheten, mener
kommunen at det må tillegges avgjørende vekt at omgjøringen/opphevingen av vedtaket ikke får
konsekvenser for tiltakshaver, som uansett kan gjennomføre de planlagte tiltakene. Det er dette som er
bakgrunnen for at også denne delen av tillatelsen ble omgjort.
Kommunen vil også bemerke noen ytterligere forhold:
Ettersom Tjøme kommune har fattet vedtak og gitt tillatelse, og i den anledning har vist til tegningene,
må de derfor ha ment at tillatelsen omfattet mer enn kun de tiltakene som var unntatt søknadsplikt.
Den videre saksbehandlingen viser etter kommunens syn at både ansvarlig søker og kommunen må ha
ment at tillatelsen av 19. januar 2016 gjaldt mer enn kun fasadeendring. På tegningen som fulgte
søknad om utgraving av kjeller, og som skal vise eksisterende situasjon, er det påført følgende tekst;
‘Godkjent kjellerplan fra forrige søknad’. Forrige søknad var søknaden det ble gitt tillatelse til 19. januar
2016.
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I vedtaket av 2. juni 2016, der det gis tillatelse til utvidelsen av kjelleren, er det vist til disse tegningene.
Dette indikerer at også kommunen var av den oppfatning at kjellerplanet slik det fremgår på tegning E1
datert 20. august 2015 har blitt godkjent gjennom vedtaket 19. januar 2016.
Gjennom tilsyn og ulovlighetsoppfølging knyttet til flere andre eiendommer i tidligere Tjøme kommune,
har det blitt klart for kommunen at tidligere Tjøme kommune hadde en praksis for å innfortolke mer i
begrepet fasadeendring, enn det som inngår i lovens definisjon. Det er derfor nærliggende å tro at
takoppløftet og arken kan ha vært tolket inn i kommunens vedtak, og at disse tiltakene derfor har
inngått i vedtaksteksten ‘fasadeendring’.»

Kommunen har avslutningsvis også påpekt at det hefter vesentlig usikkerhet til den samlede
tolkningen av søknaden, tegninger og vedtakstekst og at det derfor er riktig å omgjøre hele vedtaket.
På denne måten kan ingen søknadspliktige tiltak gjennomføres med tillatelsen som grunnlag.
Som kommunen selv har vist til, så kan som utgangspunktet et vedtak ikke omgjøres i større
utstrekning enn det ugyldighetsgrunnen tilsier. Overført på denne saken innebærer utgangspunktet
at det ikke er nødvendig å omgjøre vedtakene i sin helhet, når kommunen har gjort den
innskrenkende tolkingen som er gjort. De delene av søknaden og tillatelsen som kommunen mener
er gyldige, er det med andre ord ikke grunnlag for å omgjøre.
Statsforvalteren er enig med kommunen i at saksforløpet i denne saken bidrar til uklarhet når det
kommer til å fastslå hvilke rettigheter som var ment å skulle gis gjennom tillatelsene, den gang da de
ble gitt. Videre er det klart at søker har levert tegninger som klart avviker fra det som fremgår av
selve søknadsteksten. Søker har på den måten vært årsak til å skape uklarheter om hva søknaden
egentlig skulle omfatte. Vi har derfor stor forståelse for at kommunen har ansett det hensiktsmessig
å omgjøre tillatelsene i sin helhet, for å unngå at det blir etablert tiltak som kommunen mener faller
utenfor tillatelsen. Spørsmålet er likevel om det er rettslig grunnlag for en omgjøring basert på en
slik hensiktsmessighetsvurdering.
Statsforvalteren har ikke funnet sammenlignbare saker hvor det er fastslått at den type uklarheter
fra søkersiden som vi står ovenfor i denne saken har medført at tillatelsene har vært ansett som
ugyldige. I den nevnte saken fra Gulating Lagmannsrett ble tillatelsen ikke omgjort fordi det ikke var
samsvar mellom tegningene og søknadsteksten. Lagmannsretten gjorde, som kommunen også har
gjort, og tolket tillatelsen til kun å gjelde det som tydelig fremgikk av søknadsteksten.
I en alminnelige ugyldighetsvurdering tas det gjerne utgangspunkt i feilen og deretter gjøres det en
vurdering av om feilen kan ha virket inn på vedtakets innhold. I denne saken er det vanskelig å peke
ut en konkret feil. Feilen ligger i uklarhetene. Statsforvalteren mener det ikke kan være tvil om at
kommunen ved behandlingen «den gang» enten burde krevd ny søknad fra tiltakshaver/søker som
presiserte hva det var ment å søke om, eller gjennom tillatelsen selv presisert hvilke tiltak og med
hvilken utforming tillatelsen var ment å omfatte. Slik tillatelsene nå står er det ikke mulig i etterkant
å se hvilke vurderinger som har knyttet seg til tiltakene, herunder om kommunen den gangen
gjennomgikk tegningene og så at de viste andre tiltak enn det som fremgikk av selve søknaden. Det
kan heller ikke leses ut av tillatelsene om forholdet til plangrunnlaget var vurdert.
Så lenge det gjøres den presiserende tolkingen som kommunen har gjort i denne saken, kan vi
imidlertid vanskelig se at det var rettslig grunnlag for å omgjøre de gitte tillatelsene. Slik vi oppfatter
kommunen er de tiltakene som kommunen har ansett for å falle inn under tillatelsen, i
utgangspunktet kurante å gjennomføre.
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Statsforvalteren mener at kommunen gjør et godt poeng når de redegjør for hvilke konsekvenser
det vil få for tiltakshaver at tillatelsene omgjøres i sin helhet. Disse er få. Vi viser til kommunens
redegjørelse for at fasadeendringene ikke ansett omfattet av søknadsplikten og at endret plassering
av basseng ikke er aktuelt med tanke på Statsforvalterens vedtak i sak 20/9347. Tillatelse til
fasadeendringer er også ansett utløpt etter pbl. § 21-9, se Statsforvalteren sin sak 20/10505.
Vi har likevel kommet til at det ikke er helt ubetydelig for tiltakshaver å ha tillatelsene i behold. Vi
viser blant annet til at det for tiltakshaver kan ha en verdi at det foreligger en tillatelse for de nevnte
fasadeendringene. Videre har tiltakshaver ved tillatelsen av 21.10.2016 har fått tillatelse til å endre
plassering av eksisterende anneks. Kommunen har i liten grad gått inn og vurdert om de mener en
ren endret plassering av allerede godkjent anneks var en gyldig del av tillatelsen fra 21.10.2016.
Kommunen har i sin klagebehandling imidlertid uttalt at «endret plassering i seg selv ikke var avhengig
av noen dispensasjoner.» Vi oppfatter videre kommunen slik at flytting av annekset ikke er del av de
tiltakene kommunen har ansett som ugyldige i seg selv.
Slik Statsforvalteren ser det ville det derfor være innenfor tillatelsen som ble gitt den 21.10.2016 å
flytte det eksisterende annekset, slik som vist på situasjonsplanen datert 19.9.2016.
Etter Statsforvalteren sitt syn så har derfor tiltakshaver en viss interesse i at de to tillatelsene ikke
blir omgjort. Videre er det vanskelig å fastslå en ugyldighetsgrunn for de tiltakene som av
kommunen er ansett å falle inn under tillatelsen. Omgjøring av tillatelser som gir tiltakshaver en
rettighet skal henge høyt. Det må etter vårt syn kunne påvises en klar feil. En slik feil er ikke påvist i
denne saken for de tiltakene som er ansett å falle inn under tillatelsen.
Statsforvalteren har derfor i denne saken kommet til at vi ikke kan stadfeste kommunens vedtak,
som omgjør tillatelsene av 19.1.2016 og 21.10.2016. Vi har imidlertid forståelse for kommunens syn
at en slik omgjøring i mange tilfeller ville være hensiktsmessig for å unngå uklarheter og for å kunne
rydde opp i forkant og ikke måtte avvente en mulig ulovlighet for å gripe inn.
2. Tillatelse til utgraving av kjeller av 2.6.2016
Tillatelsen baserer seg på søknad av 22.4.2016. I søknaden er tiltaket beskrevet slik:
«Det søkes om utgraving i eksisterende krypkjeller. Fløyer mot øst og vest ønskes utvidet fra krypkjeller
til full kjeller. I eksisterende kjeller ønskes det utbedrelse av takhøyden fra 2,26 m til 2,40 m. Kjellerens
funksjoner beholdes. BYA forblir den samme, og BRA ved eksisterende krypkjeller økes med 65,4 kvm
under terreng.»

Kommunen har i vedtaket av 6.5.2020 redegjort for at det på tilsyn den 2.5.2019 ble konstatert at det
ikke eksisterer en krypkjeller under terrassen mot sørøst, og heller ikke under terrassen mot
nordøst. Videre ble det avdekket at den eksisterende kjelleren, som søknaden viser til, aldri har vært
godkjent.
Klager har i brev av 14.6.2019 erkjent at det ikke er godkjent kjeller i den opprinnelige tillatelsen fra
1994.
Kommunen har i sitt brev av 13.11.2019 gjort følgende vurdering av tillatelsen til utgraving av kjeller:
«Kommunen mener derfor at tillatelsen av 2. juni 2016 kun omfatter utvidelse av takhøyden i
eksisterende kjeller og utgraving av eksisterende krypkjeller. Da krypkjelleren ikke eksisterer, og
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kjelleren for øvrig ikke har vært godkjent mener kommunen at vedtaket er fattet på bakgrunn av feil
faktum og at dette utgjør en ugyldighetsgrunn. Kommunen mener videre at tiltaket var avhengig av
dispensasjon fra byggeforbudet i pbl. § 1-8, og reguleringsplanens bestemmelser jf. omgjøringsvarselet,
og at dette også medfører ugyldighet.».

Statsforvalteren er enig med kommunen i at søknaden og tillatelsen kun omfatter utvidelse av
takhøyden i eksisterende kjeller og utgraving av eksisterende krypkjeller. Når denne ikke eksisterer,
gir ikke tillatelsen av 2.6.2016 tiltakshaver noen rettigheter.
I motsetning til de to tillatelsene vi har vurdert i punktet over, har vi kommet til at kommunen har
hjemmel til å omgjøre tillatelsen til utgraving av kjeller. Vi viser til at tiltakshaver/søker har oppgitt et
feil faktum til kommunen i søknaden. Opplysningene er ikke ubetydelige. Faktum er et bærende
premiss for innholdet i et vedtak. En tillatelse som baserer seg på et feil faktum må kunne anses som
ugyldig, dersom feilen kan ha virket inn på vedtaket sitt innhold. Statsforvalteren mener videre at det
i denne saken ikke kan utelukkes at tillatelsen har basert seg på opplysningen fra søker om at det
allerede eksisterte en krypkjeller.
Klager har vist til at det har gått lang tid siden tillatelsen ble gitt og at tiltakshaver har innrettet seg
etter tillatelsen. Innrettelseshensyn er et relevant moment ved vurderingen av om et vedtak som er
ugyldig skal omgjøres etter fvl. § 35. Slik vi ser det kan imidlertid innrettelseshensynet ikke tillegges
vesentlig vekt når feilen skyldes forhold hos tiltakshaver/søker.
Statsforvalteren har derfor kommet til at kommunen hadde hjemmel til å omgjøre tillatelsen av
2.6.2016. Vi viser for øvrig til kommunens vurderinger.
3. Oppsummering
Statsforvalterens gjennomgang over innebærer at kommunens vedtak av 6.5.2020 delvis oppheves.
Det vil si at tillatelsene av 19.1.2016 og 21.10.2016 ikke lenger anses omgjort som ugyldige.
Kommunen har i denne saken også vist til at tillatelsene har utløpt etter pbl. § 21-9, og derfor ikke
lenger har noen rettsvirkning. Slik Statsforvalteren ser det har spørsmålet om tillatelsene har utløpt i
denne saken først og fremst en praktisk betydning for spørsmålet om det kan gis
igangsettingstillatelse. Vi viser til at spørsmålet om treårsfristen er overskredet ikke i seg selv er et
enkeltvedtak som kan påklages. Det er eventuelt følgende av en oversittelse av fristen gjennom
ulovlighetsvedtak hos kommunen, eller avslag på igangsettingstillatelse som kan påklages.
Spørsmålet om tillatelsene har utløpt vil derfor bli behandlet i sak som gjelder avvisning av søknad
om igangsettingstillatelse, vår ref. 2020/10505
***
Under henvisning til vurderingen over opphever Statsforvalteren Færder kommunes vedtak av
6.5.2020.
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Vedtak i sak om omgjøring av tillatelse til tennisbane m.m. - gbnr 226/28
Neholmveien 67 - Færder kommune
Vi viser til kommunens oversendelse mottatt her 24.8.2020.
Statsforvalterens vedtak
Klagen tas ikke til følge.
Statsforvalteren opprettholder kommunens vedtak av 6.5.2020.
Statsforvalterens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet
forvaltningsorgan, jf. fvl. § 28.

*****

Sakens bakgrunn
Saken gjelder klage på Færder kommunes vedtak om omgjøring av tidligere gitt tillatelse fra Tjøme
kommune.
Kommunen traff den 6.5.2020 følgende vedtak:
«1. Vedtak om tillatelse til etablering av tennisbane, basseng og omlegging av vei av 18. august 2015
(sak 259/15) og igangsettingstillatelse av 28. januar 2020 (sak 107/20), er ugyldige.
2. Vedtak om tillatelse til etablering av tennisbane, basseng og omlegging av vei av 18. august 2015 (sak
259/15) og igangsettingstillatelse av 28. januar 2020 (sak 107/20), omgjøres i medhold av
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c.»

Vedtaket ble påklaget av advokat Tellefsen, på vegne av grunneier Celestine B. E Clauson, i brev av
28.5.2020. Statsforvalteren viser til klagen.
Kommunen, ved hovedutvalg for kommunalteknikk, tok ikke klagen til følge i møte den 19.8.2020.
Saken ble deretter oversendt Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

E-postadresse:
sfvtpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg

Besøksadresse:
Grev Wedels gate 1,
3111 Tønsberg

Telefon: 33 37 10 00
www.statsforvalteren.no/vt
Org.nr. 974 762 501
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Statsforvalteren ba kommunen om en redegjørelse den 14.10.20. Kommunens svar er datert
18.11.20.
Statsforvalteren forutsetter at partene er kjent med innholdet av sakens dokumenter, og finner
derfor ikke grunn til å referere ytterligere fra disse.
Klagesaken behandles etter delegert myndighet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Ved behandlingen av en klage kan Statsforvalteren prøve alle sider av saken, og herunder ta hensyn
til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 34 andre ledd. Vi skal vurdere de synspunkter
klager kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av klageren. Statsforvalteren kan
opprettholde kommunens vedtak, omgjøre vedtaket, eller oppheve vedtaket og sende saken tilbake
til kommunen til helt eller delvis ny behandling, jf. fvl. § 34 fjerde ledd.
STATSFORVALTERENS MERKNADER:
Sakens opplysning
Saken anses tilstrekkelig opplyst etter fvl. § 17, og Statsforvalteren finner derfor å kunne avgjøre den
på grunnlag av de opplysningene som foreligger. Statsforvalteren finner det ikke nødvendig å foreta
befaring, da de faktiske forhold er forsvarlig belyst med kart og flyfoto.
Plansituasjonen og vurdering av om tiltaket er i strid med gjeldende arealplan
For vurderingen av denne saken er det relevante hvilket plangrunnlag som gjaldt for eiendommen
på det tidspunktet det ble gitt tillatelse til tiltakene den 18.8.2015.
På vedtakstidspunktet var eiendommen omfattet av reguleringsplan for Rød-Brøtsø, og
kommuneplan for perioden 2008-2020.
Statsforvalteren kommer nærmere inn på plangrunnlaget under.
Klagen
Vilkårene for å behandle klagen er oppfylt, jf. fvl. kap 6.
Klager har i hovedsak anført at den opprinnelige tillatelsen fra 18.8.2015 er gyldig. Det er derfor etter
klagers syn ikke hjemmel for å omgjøre tillatelsen etter fvl. § 35.
Dersom Statsforvalteren kommer til at tillatelsene er ugyldige, er det klager sitt syn at tillatelsen
likevel ikke kan omgjøres etter fvl. § 35. Klager har vist til at det skal foretas en helhetlig vurdering av
om vedtak skal omgjøres og tidsaspektet har en helt sentral rolle i vurderingen. Klager har i
forlengelsen av dette vist til at tillatelsen er nær 5 år gammel ved omgjøringsvedtaket og at klager
har innrettet seg etter tillatelsen. Videre har klager påpekt at dersom Færder kommune nå mener at
Tjøme kommunes tolkning var feil, er det ene og alene kommunens ansvar.
Statsforvalterens vurderinger av klagen
Gjeldende plangrunnlag – spørsmålet om motstrid
Som det fremgår over var eiendommen på vedtakstidspunktet både omfattet av kommuneplanens
arealdel (heretter KPA) og av en eldre reguleringsplan. I slike tilfeller må det ved vurderingen av

Side: 3/11

saken avgjøres om det er rammene i reguleringsplanen, kommuneplanen eller begge som skal
legges til grunn ved behandlingen.
En vedtatt plan gjelder frem til den blir opphevet eller endret. Det betyr at det kan være flere planer
som gjelder for én og samme eiendom. Planene vil da som utgangspunkt utdype og supplere
hverandre.
Problemet oppstår først dersom de ulike planene har ulike rammer for utbyggingen av
eiendommen. Det omtales gjerne som et spørsmål om det foreligger motstrid. Med motstrid menes
at arealplanene åpner for ulikt formål, eller det foreligger ulike bestemmelser om samme forhold.
Dersom det foreligger motstrid følger det av plan- og bygningsloven at ny plan skal gå foran eldre
plan. Bestemmelsen fremgår av pbl. § 1-5 som også var gjeldende på vedtakstidspunktet.
Bestemmelsen fastslår at det gjennom plan kan vedtas unntak fra utgangspunktet.
For å vurdere om de aktuelle tiltakene i denne saken var i strid med plan da de ble godkjent er det
nødvendig å vurdere tiltakene opp i mot det gjeldende plangrunnlaget. Dersom tiltaket kan
gjennomføres etter den ene planen, men ikke den andre blir det et spørsmål om hvilken plan som
skal være avgjørende for spørsmålet om tiltaket kan oppføres.
Kommunen har i denne saken vist til at det i kommuneplanens punkt 1 andre kulepunkt fremgår at:
«Reguleringsplaner vedtatt etter 1989 inngår i kommuneplanen og skal fortsatt gjelde.»
Kommunen har derfor lagt til grunn at de to planene gjelder side om side og utfyller hverandre. Slik
vi forstår kommunen mener de også at dersom det foreligger motstrid vil det være kommuneplanen
som den nyeste vedtatte plan som går foran, jf. pbl. § 1-5, likevel slik at reguleringsplanens
bestemmelser gikk foran der disse var mer detaljerte.
Statsforvalteren er på bakgrunn av kommunens vurderinger i klageomgangen noe usikker på om
kommunens endelige standpunkt er om det er kommuneplanens arealdel som går foran ved
motstrid, eller om det er reguleringsplanen. Vi vil derfor nedenfor gjøre en selvstendig vurdering av
plangrunnlaget:
En reguleringsplan gjelder frem til den blir endret eller reguleringsvedtaket blir opphevet.
Rettsvirkningen av en reguleringsplan kan ikke settes til side gjennom bestemmelser til andre
planer. Plan- og bygningsloven styrer hvilke planer som skal ha forrang dersom to planer vil gi ulikt
resultat på samme søknad. Da er utgangspunktet at den nyeste planen skal ha forrang. Unntak
gjelder dersom ikke annet er bestemt. Det mest praktiske er at det i de utfyllende bestemmelsene til
kommuneplanens arealdel gis bestemmelser om at konkrete reguleringsplaner helt eller delvis skal
gjelde foran bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.
Planbestemmelser må utformes slik at det entydig fremgår hva som er ment. Det gjelder særlig
dersom planen skal sette til side en tydelig bestemmelse som fremgår av lov.
Forholdet til gjeldende reguleringsplan fremgår av kulepunkt 2 og 6 i punkt 1 i kommuneplanens
arealdel. Statsforvalteren mener at de to kulepunktene er vanskelig å tolke. De er uklare og gir til
dels liten mening sett i sammenheng. De to kulepunktene lyder slik:


«Reguleringsplaner vedtatt etter 1989 inngår i kommuneplanen og skal fortsatt gjelde. Innholdet i
kommuneplanens arealdel innenfor regulerte områder kan være visuelt generalisert/forenklet på
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grunn av annen målestokk. For nærmere detaljer innenfor de enkelte reguleringsgrensene henvises til
de enkelte reguleringsplanene. Gjeldende reguleringsplaner listes opp nedenfor.



Byggetillatelser for fritidsbolig gitt i medhold av reguleringsplaner godkjent etter 1989 gis unntak fra
forbudet mot oppføring av fritidsboliger.».

Ordlyden tar ikke tydelig stilling til om det er reglene i reguleringsplanen eller i kommuneplanens
arealdel som skal gjelde dersom det oppstår motstrid. Bestemmelsen sier heller ikke noe nærmere
om hva som er ment med at reguleringsplanen «inngår» i kommuneplanen og «fortsatt skal gjelde».
Heller ikke er det gitt noen forklaring på hva som har vært ment med det siste siterte kulepunktet.
Som vist over vil en reguleringsplan gjelde frem til den eventuelt blir opphevet eller endret.
Reguleringsplanen vil med andre ord gjelde ut fra de alminnelige bestemmelsene i plan- og
bygningsloven.
Videre mener Statsforvalteren det er vanskelig å fastslå hva som har vært ment med at «for nærmere
detaljer henvises til de enkelte reguleringsplanene.» Vi er kjent med at det i mange planer er vanlig å
fastsette bestemmelser om at der både reguleringsplanen og kommuneplanens arealdel har
tilsvarende arealformål, skal detaljene i reguleringsplanene gjelde. En slik bestemmelse fastsettes
ofte fordi kommuneplanene er mer grovmasket enn kommuneplanen. Reguleringsplanene gjelder
videre for et mindre område og er derfor mer detaljert. Kommuneplanene gjelder for hele
kommunen og er derfor mer grovmasket.
Det er derfor en nærliggende tolkning at kommunen har ment at detaljene i reguleringsplanene er
ment å gjelde der det er sammenfallende formål med senere plan.
Hvordan en plan har vært praktisert er et viktig tolkningsmoment og kan gis avgjørende betydning
der praktiseringen har vært entydig og godt kjent i kommunen.
Av tillatelsen fra 2015 fremgår det at «Eiendommene ligger i et område som er regulert til
fritidsbebyggelse, og omfattes av plan «Rød-Brøtsø». Kommunen har derfor på tidspunktet for
tillatelsen tilsynelatende lagt til grunn at det er reguleringsplanen som gjelder for utbygging av
eiendommen. Innholdet i reguleringsplanen er ikke nærmere omtalt i tillatelsen. Tillatelsen går
heller ikke inn på kommuneplanens arealdel og spørsmålet om den fastsetter noe annet. Arealdelen
er kun omtalt i forbindelse med spørsmålet om tiltaket kommer i strid med pbl. § 1-8. Det er derfor
lite å hente fra tillatelsen selv.
Det fremgår av kommunens klagesaksbehandling at de har undersøkt hvordan planene har vært
praktisert i kommunen. Av kommunens klagesaksbehandling fremgår det:
«Kommunedirektøren har gjennomgått praktiseringen av reguleringsplanen for Rød-Brøtsø, både
knyttet til denne saken og andre byggesaker innenfor det aktuelle planområdet, og under samme
kommuneplanperiode. I noen saker opplyste tidligere Tjøme kommune at det aktuelle området er
uregulert, og i andre saker er det opplyst at området omfattes av kommuneplanens bestemmelser. I
noen saker opplyser imidlertid kommunen at området er regulert, slik som i denne saken. (…)
På bakgrunn av ovennevnte mener kommunedirektøren at kommunens behandling innenfor
planområdet, og under kommuneplanperioden 2008-2020, må anses å være lite konsistent.
Kommunedirektøren har heller ikke funnet noen vedtak fattet av tidligere Tjøme kommune innenfor
planområdet, der det er foretatt noen konkrete vurderinger rundt forholdet mellom reguleringsplanen
og kommuneplanen.
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Heller ikke i foreliggende sak har kommunen i vedtaket gjort noen vurderinger av plangrunnlaget,
utover å påpeke at eiendommen er omfattet av reguleringsplanen for Rød-Brøtsø. (…)
Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger rettsgrunnlag for å anse reguleringsplanen som helt
eller delvis satt til side ut fra en fast og langvarig praksis i kommunen eller ut fra annet grunnlag.
Reguleringsplanen var derfor gjeldende da søknad om tillatelse til tennisbane, basseng og omlegging
av vei ble behandlet.
Når det gjelder tolkingen at innholdet i plangrunnlaget, kan ikke kommunedirektøren se at det ved en
forsvarlig tolkning kan legges til grunn at de aktuelle tiltakene verken er i strid med reguleringsplanen
eller kommuneplanen. I denne sammenheng vises det til redegjørelsen som fremgår ovenfor og i
omgjøringsvedtaket vedrørende hvilke bestemmelser tiltakene var avhengig av dispensasjon fra.»

Som det kan leses, er resultatet av kommunens undersøkelser at det ikke kan legges til grunn en
entydig praktisering av plangrunnlaget.
Statsforvalteren mener at det er viktig å merke seg den innledende teksten til de utfyllende
bestemmelsene hvor det fremgår:
«Juridisk bindende bestemmelser er uthevet med henvisning til hjemmel i Plan- og bygningsloven.
Den øvrige tekst er å betrakte som utfyllende retningslinjer.»

Etter å ha sett igjennom de øvrige bestemmelsene i kommuneplanen, mener Statsforvalteren at det
med «uthevet» er ment «kursiv». Det vil si at det er reglene som er satt i kursiv, som er å anse som
bindende bestemmelser. De øvrige er ment som retningslinjer. Kommunen har i brev til oss den
18.11.2020 støttet denne forståelsen.
Da det er uklart hva som har vært ment i kulepunkt 2 er det vårt syn at det her er grunn til å holde
på de generelle utgangspunktene som fremgår av plan- og bygningsloven. Det vil si at for vurdering
av tiltakene opp i mot plangrunnlaget i denne saken må gjøres etter følgende utgangspunkter:
-

Begge planene må anses som gyldige og gjelder etter sitt innhold. Planene vil derfor utfylle
hverandre
Ved motstrid går kommuneplanens arealdel foran reguleringsplanen som den sist vedtatte
plan, jf. pbl. § 1-5 og pbl. 85 § 20-6 tredje ledd.

Det vil si at dersom reguleringsplanen åpner for noe som kommuneplanens arealdel forbyr, så er
det reglene i kommuneplanens arealdel som skal legges til grunn.
Når det gjelder kulepunkt 6 er Statsforvalteren enig med kommunen1 i at den mest nærliggende
forståelsen er at fritidsboliger som er tillatt etter reguleringsplaner vedtatt etter 1989, ikke omfattes
av det generelle forbudet mot oppføring av ny fritidsbolig. Vi kommer nærmere inn på detaljene her
senere.
Statsforvalteren vil under gå nærmere inn på de ulike tiltakene som denne saken gjelder. Vi vil først
og fremst vurdere gyldigheten av rammetillatelsen av 18.8.2015:

1

Se deres brev av 18.11.2020
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Generelt om forbudet mot ny fritidsbebyggelse
Forbudet mot ny fritidsbebyggelse.
Det fremgår av KPA punkt 1 tredje kulepunkt at:
«Det er i hele kommunen forbud mot fradeling til og oppføring av ny fritidsbebyggelse (Jfr. Pbl. § 20-4,
2. ledd pkt e). Med unntak av i byggeområder for bolig (gule områder) mer enn 100 meter fra sjøen,
gjelder forbudet også oppføring av anneks, garasjer, båthus og eller andre sidebygninger, samt
vesentlig utvidelse av bestående fritidsbebyggelse, oppføring av frittstående terrasser, plattinger, samt
nye brygger (pbl. § 20-4, 2. ledd pkt. b og e).»

Kommunen har lagt til grunn at begrepet «ny fritidsbebyggelse» i kommuneplanen omfatter alle
tiltak knyttet til fritidsformål. Vi viser til kommunens vedtak, vurderinger i klageomgangen samt brev
av 18.11.2020.
Pbl. 85 § 20-4, 2. ledd bokstav e), som gjaldt da kommuneplanens arealdel ble utarbeidet og vedtatt,
fastslo at det i kommuneplanens arealdel var mulig å sette bestemmelser om at det for hele eller
deler av kommunen kunne «fastsettes at oppføring av ny eller vesentlig utvidelse av bestående
fritidsbebyggelse ikke skal være tillatt.»
Forbudet knyttet seg i hovedsak til oppføring av bygninger eller sammenlignbare innretninger til
opphold for fritidsformål og vesentlig utvidelse av dette.2 Det vil si at forbudet i utgangspunktet tok
sikte på bygninger som brukes til fritidsformål, jf. det siterte fra lovkommentaren over.
Når loven eller forarbeidene ikke har tatt stilling til øvrige tiltak kan det skyldes at det ikke har vært
ansett nødvendig å nevne dette eksplisitt. Det vil sjelden være grunn til å oppføre f.eks et
svømmebasseng til fritidsformål på en eiendom der det er forbudt å oppføre bygning til samme
formål. Fylkesmannen er derfor enig med kommunen i at forbudet gir lite mening dersom det ikke
skal ramme enhver utbygging av ubebygde eiendommer.
Der eiendommen i et område avsatt til fritidsbebyggelse, allerede er bebygd med en fritidsbolig er
det ikke like opplagt at også andre tiltak knyttet til fritidsbruk skal omfattes. I slike tilfeller er det
allerede akseptert at eiendommen skal brukes til fritidsbruk. I slike tilfeller er det mer naturlig å
vurdere om tiltaket fanges opp av forbudet for «vesentlig utvidelse av bestående fritidsbebyggelse,
oppføring av anneks, garasjer, båthus og eller andre sidebygninger, samt nye brygger» i KPA punkt 1
tredje kulepunkt.
Byggeforbudet på den aktuelle eiendommen
Kommunen har tolket femte kulepunkt i KPA punkt 1 slik at fritidsbebyggelse som er vist i
reguleringsplaner vedtatt etter 1989 ikke omfattes av det generelle byggeforbudet mot ny
fritidsbebyggelse. Statsforvalteren er enig i kommunens tolkning.
For denne saken innebærer det at byggeforbudet mot ny fritidsbebyggelse i KPA ikke gjaldt på de
eiendommene som etter reguleringsplanen punkt 2.2.a kunne oppføres med ny fritidsbebyggelse.
De eiendommene var i kartet markert med tallene 1-12.

Se Ot.prp. nr. 56 (1984-85) s. 114, plan- og bygningsloven 1965 § 82 og note 767 i lovkommentaren
til nevnte bestemmelse.

2
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Slik kommunen har vist til var eiendommen gnr. 26 bnr. 28 opprinnelig to separate eiendommer.
Eiendommen med bnr. 28 var bebygd med fritidsbolig. Eiendommen med bnr. 102 var ubebygd.
Bnr. 102 var i reguleringsplanen ikke blant de 12 eiendommene som kunne bebygges. Det vil si at
reguleringsplanen ikke åpnet for ny fritidsbebyggelse på denne eiendommen og det generelle
byggeforbudet mot ny fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel gjaldt derfor for gnr. 102. Flere
av tiltakene denne saken gjelder var omsøkt plassert på det som opprinnelig var bnr. 102.
I vedtaket av 18.8.2015 ble det stilt som vilkår at «eiendommene gbnr. 26/28 og 26/102 sammenføyes
før igangsettelsestillatelse kan gis.».
Som nevnt åpnet KPA for en viss utvikling av allerede bebygde fritidseiendommer. Slik vi ser det
fremstår vilkåret som en omgåelse av byggeforbudet mot ny fritidsbebyggelse som fulgte av både
reguleringsplanen og KPA. Arealet på eiendommen gnr. 26 bnr. 102 var etter begge planene
forutsatt ubebygd. Bnr. 28 hvor fritidsboligen lå var det imidlertid i KPA åpnet for enkelte tiltak som
utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse. Slik vi ser det er derfor hensikten med vilkåret om
sammenføyning å gjøre arealet på den tidligere bnr. 102 mulig å bebygge.
Et slikt vilkår er åpenbart i strid med forbudet mot ny fritidsbebyggelse i KPA. Vi mener derfor at
selve vilkåret var avhengig av en dispensasjon fra forbudet mot ny fritidsbebyggelse i KPA. Uansett
er det helt klart at tiltakene som er søkt oppført på det som tidligere var bnr. 102 må vurderes som
ny fritidsbebyggelse og ikke del av eksisterende fritidsbebyggelse på tidligere bnr. 28.
Vi vil under vurdere hvert enkelt tiltak:
1. Tennisbane
Kommunen har lagt til grunn at tillatelsen til tennisbane er ugyldig som følge av to forhold
a) Manglende opplysninger i søknaden
Kommunen har lagt til grunn at rammetillatelsen må anses ugyldig fordi det var gitt uriktige
opplysninger og manglende dokumentasjon i søknaden om oppføring av tennisbane. Kommunen
har særlig vist til at tennisbanen ikke lot seg oppføre uten etablering av støttemurer. Støttemurene
var ikke omtalt eller vist i søknaden og innebærer etter kommunens syn et selvstendig
søknadspliktig tiltak.
Slik Statsforvalteren ser det er det mer naturlig å anse dette som et spørsmål om hva som kan
oppføres på stedet i samsvar med den gitte tillatelsen. Dersom det ved utførelsen av et tiltak viser seg
at det ikke er mulig å oppføre en tennisbane på stedet uten at det samtidig etableres flere
søknadspliktige tiltak, slik som støttemurer, vil gjennomføringen være avhengig av en ny eller endret
tillatelse. Dersom tiltakshaver oppfører et tiltak som går ut over det kommunen mener er omfattet
av en søknad og tillatelse, blir det et forhold som kommunen eventuelt må følge opp som en
ulovlighet.
Vi går ikke nærmere inn i vurderingen rundt eventuelle mangler i denne søknaden, men viser til vårt
vedtak av 22.7.2019.
b) Tillatelsen er i strid med regulerings- og kommuneplanen
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Kommunen har vist til at tennisbanen er i strid med bestemmelser til reguleringsplanen § 2.2 a og
kommuneplanens arealdel punkt 1 tredje kulepunkt.
Klager mener at tiltaket ikke var i strid med plangrunnlaget og dermed heller ikke avhengig av
dispensasjon. Statsforvalteren oppfatter klagen slik at det er klagers syn at det er kommuneplanens
arealdel som var styrende for utbygging av eiendommen på vedtakstidspunktet. Videre oppfatter
Statsforvalteren klager slik at oppføring av tennisbane ikke var avhengig av dispensasjon, da
kommuneplanen ikke hadde et eksplisitt forbud mot tennisbaner.
Tennisbanen ble søkt plassert på den tidligere eiendommen gnr. 26 bnr. 102. Slik vi har vist til over
åpnet verken reguleringsplanen eller KPA åpnet for ny fritidsbebyggelse på denne eiendommen på
vedtakstidspunktet. Videre har vi også vist til over at forbudet mot ny fritidsbebyggelse må gjelde
alle tiltak der eiendommen ikke er bebygd med fritidsbolig fra før.
Oppsummert: Statsforvalteren har, i likhet med kommunen, kommet frem til at tillatelse til
tennisbane var avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet. Slik dispensasjon er ikke gitt. Vedtaket
er derfor ugyldig på dette punktet.
2. Svømmebasseng
Svømmebassenget var iht situasjonsplanen av 29.5.15 søkt oppført på den opprinnelige gnr. 26 bnr.
28. Det er altså den eiendommen hvor fritidsboligen var oppført.
Svømmebasseng er ikke opplistet blant de tiltakene som er omfattet av forbudet i KPA punkt 1
tredje kulepunkt. Heller ikke reguleringsplanen omtaler svømmebasseng særskilt.
Kommunen har lagt til grunn at forbudet i KPA punkt 1 tredje kulepunkt omfatter all bebyggelse.
Som vist over, mener Statsforvalteren at forbudet må nyanseres for de eiendommene hvor det
allerede var oppført fritidsbebyggelse, eller hvor reguleringsplaner etter 1989 åpnet for slik
bebyggelse.
Statsforvalteren mener derfor at plangrunnlaget må tolkes konkret når det gjelder spørsmålet om
det på en bebygd fritidseiendom var anledning til å oppføre svømmebasseng.
Ordlyden i KPA punkt 1 tredje kulepunkt taler for at det er de tiltakene som er eksplisitt nevnt som
omfattes av et forbud. Dersom forbudet skulle vært utvidet burde det også vært brukt termer som
«lignende tiltak» etc.
Ordlyden kan imidlertid ikke ses på isolert. Slik kommunen har vist til fremgår det av KPA punkt 5 en
rekke retningslinjer om hvordan byggesaker skal behandles. Av siste kulepunkt fremgår det en rekke
punkter for når svømmebasseng kan tillates. Selv om dette er en retningslinje, kan den likevel bidra
til å belyse hva som har vært ment med forbudet i KPA punkt 1 tredje kulepunkt. Slik vi ser det kan
det ikke være tvil om at retningslinjen er skrevet med utgangspunkt i at svømmebasseng var
omfattet av forbudet mot ny fritidsbebyggelse. Dersom svømmebasseng skulle tillates var det krav
om at det måtte plasseres maksimalt 10 meter fra fritidsboligen, samt inngå i beregningen av det
totale terrassearealet. Av KPA punkt 2.2.2. fremgår det at det totale terrassearealet for hytter var på
maks 40 kvm.
En slik forståelse samsvarer også med det som fremgår av sak 005/08 for Kommuneplanutvalget
den 13.2.2008, hvor det på s. 6 fremgår at:
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«Det er forbud mot å bygge nye frittstående terrasser. Forbudet gjelder også nye svømmebasseng og
kjellere. Forholdet til svømmebasseng har vært diskutert gjentatte ganger. En rekke eiere av
fritidseiendommer ønsker svømmebasseng på eiendommene sine. Bygging av svømmebasseng kan
imidlertid innebære kraftige, irreversible landskapsinngrep. Bygges bassenget et stykke fra selve hytta
kan de også bety at arealer som ellers villa ha vært utmark (i friluftslovens betydning) etterpå må
karakteriseres som innmark, og derved blir en hindring for fri ferdsel.
Dette er bakgrunnen for dagens forbud mot nye svømmebasseng. (…)
Noen kommuner tillater svømmebasseng på fritidseiendommer, og knytter denne tillatelsen enten til
avstand fra husvegg eller som en del av terrasse. Dette er gjort for å minske virkingen for allment
friluftsliv. For Tjøme kan følgende være en løsning:
Svømmebasseng kan tillates med maks avstand til husvegg 10 meter


Bassengarealet regnes inn i terrasseareal
Positiv bestemmelse om svømmebasseng bør ikke innføres for strandsonens forvaltningssone B.»


Ved sluttbehandlingen av de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, ble det
fremmet forslag fra Rådmannen om å innføre de nevnte unntakene som «en bestemmelse» i
punktet om retningslinjer for saksbehandling.3
Selv om kommunen har benevnt reglene om svømmebasseng som «retningslinjer» i KPA, fremstår
det for Statsforvalteren som klart at hensikten har vært at det skal være et generelt forbud mot
svømmebasseng på fritidseiendommer, men at det kan tillates på visse vilkår. Selv om
bestemmelsen er benevnt som retningslinje, er den videre klar og entydig, slik at grunneiere ikke bør
være i tvil om innholdet.
Rimelighetshensyn taler videre for å anse også svømmebasseng som omfattet av forbudet mot ny
fritidsbebyggelse. Et forbud kan ikke ta høyde for ethvert tiltak som omsøkes. Et svømmebasseng er
etter sin art sammenlignbart med frittstående terrasser og plattinger som er eksplisitt nevnt å være
omfattet av forbudet. Det er derfor ikke urimelig at også svømmebasseng omfattes av forbudet, som
følge av dens lignende virkninger for omgivelsene.
Vi kan heller ikke se at svømmebassenget i dette tilfellet falt inn under de basseng som kunne tillates
etter KPA punkt 5 siste kulepunkt. Vi viser til at svømmebasseng skal innregnes i terrassearealet.
Terrasser i tilknytning til hytter var etter KPA punkt 2.2. begrenset til maks 40 kvm. Kommunen har
vist til at terrassearealet for fritidsboligen langt oversteg dette. Statsforvalteren er enig med
kommunen i at det ikke kan innfortolkes et krav om at det kun er terrasse som skal medregnes i BYA
som faller inn under begrensningen. I så fall burde ordlyden vært knyttet til en BYA begrensning, og
ikke en kvm-begrensning. Videre viser vi til at frittstående plattinger også var omfattet av forbudet i
KPA punkt 1. Plattinger vil sjelden inngå i beregningen av BYA.
Oppsummert: Statsforvalteren er enig med kommunen i at svømmebassenget i denne saken var
omfattet av forbudet mot ny fritidsbebyggelse. Etablering av svømmebasseng var derfor avhengig av
dispensasjon. Slik dispensasjon er ikke omsøkt eller gitt.
3. Vei
Kommunen har begrunnet omgjøring av tillatelsen til omlegging av vei slik:

3

Se saksfremlegg til Kommunestyrets møte den 08.10.2008, sak 074/08 på s. 12
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«Som nevnt var det på vedtakstidspunktet et generelt forbud mot ny fritidsbebyggelse i
kommuneplanens arealdel punkt 1. Dette forbudet omfattet følgelig alle søknadspliktige tiltak som det
ikke var gjort unntak for i andre bestemmelser i kommuneplanens areadel eller reguleringsplanen.
Traseen for den omsøkte veien fremgår ikke av reguleringsplankartet, og det er verken knyttet særlige
bestemmelser il etablering av vei i bestemmelser i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplanen.
Omleggingen av veien var derfor avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens arealdel punkt 1, men
dispensasjon ble verken omsøkt eller innvilget.».

Statsforvalteren mener det er noe mer uklart om omleggingen av vei er i strid med plangrunnlaget i
denne saken.
Verken KPA eller reguleringsplanen omtaler forholdet til vei inn til fritidsbebyggelsen. Ut i fra flyfoto
synes de fleste å ha kjørbar vei inn til fritidsboligen og mye taler derfor for at det har vært ansett
som del av fritidsbebyggelsen der reguleringsplanen åpner for det.
Slik vi forstår situasjonskartet datert 29.5.15 så besto omleggingen av å benytte eksisterende
atkomst som gikk inn til gnr. 26 bnr. 102 og anlegge parkeringsplass nord på nevnte eiendom. Den
samme atkomsten var også i bruk til én eller flere eiendommer i nord. Her skulle imidlertid deler av
veien fjernes, slik at atkomsten kun kunne benyttes av gnr. 26 bnr. 102 og 28. Det skulle videre
etableres en ny avkjørsel med tilhørende atkomstvei noe lengre nord enn den eksisterende. Videre
skulle eksisterende parkering sør på eiendommen gnr. 26 bnr. 102 fjernes.
Den nye parkeringen skulle altså etableres på eiendommen gnr. 26 bnr. 102. Som nevnt over var
denne eiendommen ikke avsatt til bebyggelse i gjeldende reguleringsplan. Vi er derfor enige med
kommunen i at å anlegge parkering på eiendommen gnr. 26 bnr. 102 var avhengig av dispensasjon
på vedtakstidspunktet. Når det gjelder etablering av en ny omlagt vei nord for gnr. 26 bnr. 102, kan
vi ikke av søknaden eller tillatelsen se at det er sendt samtykke fra eier av eiendommen hvor den nye
veien blir lagt.
Samlet sett mener vi også det er flere mangler ved godkjenningen av vei.
4. Helhetlig vurdering
Spørsmålet om en gitt tillatelse som er ugyldig skal omgjøres er en vurdering etter fvl. § 35 første
ledd bokstav c).
Statsforvalteren har over vist at en tillatelse i denne saken på flere punkter var avhengig av
dispensasjon fra plangrunnlaget som var gjeldende på det tidspunktet da tillatelsen ble gitt. Det vil si
at kommunen ikke kunne gi tillatelse med det innholdet som er gjort. En tillatelse forutsatte flere
dispensasjoner fra plangrunnlaget. En slik avgjørelse kunne ikke fattes av administrasjonen, men
skulle vært gjenstand for politisk behandling. Dispensasjoner krever en særskilt saksbehandling og
skulle vært gitt av politisk organ i kommunen. Avgjørelsen har derfor både innholdsmangler, i tillegg
til at den er fattet av feil organ i kommunen.
Tillatelsen må derfor anses som ugyldig.
Forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c gir forvaltningen anledning, men ingen plikt til
omgjøring. Organet må gjøre en konkret vurdering. Kommunen har foretatt en slik vurdering i sitt
omgjøringsvedtak av 6.5.2020. Etter vårt syn har kommunen tatt hensyn til relevante momenter og
veid disse opp mot hverandre på en god måte. Vi viser i hovedsak til kommunens vurdering. I tillegg
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vil Statsforvalteren legge til at en rekke av de forholdene som strider mot plangrunnlaget i denne
saken fremstår av en slik art at de er utenfor rammene av hva som kunne vært gitt som en
dispensasjon etter pbl. § 19-2. Det er nærliggende å legge til grunn at en så stor nedbygging av en
eiendom som i plangrunnlaget er forutsatt ubebygd måtte vært vurdert gjennom en endring av
plangrunnlaget.
***
Under henvisning til vurderingen over opprettholder Statsforvalteren Færder kommunes vedtak av
6.5.2020. Det vil si at klager ikke har fått medhold i sin klage.

Med hilsen
Lars Gustavsen (e.f.)
fung. direktør Justis- og vergemålsavdelingen

Mette Biering
fagsjef
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Færder kommune. Statsforvalterens behandling av klage over avslag på
søknad om dispensasjon og tillatelse til bod med platting, gnr. 212 bnr.
107, Mågerøveien 170
Vi viser til oversendelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet mottatt her 18. januar
2021. Vi gjør oppmerksom på at Fylkesmannen i Agder byttet navn til Statsforvalteren i Agder 1.
januar 2021.
Statsforvalteren opprettholder kommunens vedtak.
Sakens bakgrunn og Statsforvalterens myndighet
Saken gjelder søknad fra Bente og John Marthiniussen mottatt i kommunen 14. september 2018,
supplert i brev datert 8. januar 2019 og 15. august 2019, om dispensasjon fra byggeforbudet i 100metersbeltet langs sjøen etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-8, kommuneplanens arealformål
landbruks- natur- og friluftsformål (LNF-formål) og kommuneplanens bestemmelser punkt 6.1, samt
tillatelse til bod med platting på eiendommen gnr. 212 bnr. 107 i Færder kommune. Bakgrunnen for
dispensasjonssøknaden er et behov for oppbevaring av hagemøbler og annet enkelt utstyr/
båtutstyr, og at det på 1990-tallet ble oppført en bod på ca. 7 m2. I 2016 ble daværende bod revet, og
en ny bod med BYA = 10 m2 ble oppført. Plattingen til boden har et areal på ca. 37,5 m2 (ca. 7,8 x 4,8
meter), og består av terrassebord på utlagt grus. Omsøkte tiltak oppgis å gi store fordeler for
allmennheten, da rydding av området gir allmennheten tilgang til å ferdes og oppholde seg nær
sjøen. Eiendommen har en størrelse på ca. 1009,5 m2.
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark uttalte seg om saken i brev datert 29. november 2019.
Kommunens Hovedutvalg for kommunalteknikk ga i møte 15. januar 2020 avslag på søknaden om
dispensasjon og tillatelse til bod med platting på gnr. 212 bnr. 107, sak 014/20. Vedtaket ble påklaget
av Bente og John Marthiniussen i brev datert 2. februar 2020. Vi viser til klagen.
Hovedutvalg for kommunalteknikk tok ikke klagen til følge i forberedende klagebehandling av 7.
oktober 2020, sak 306/20. Saken ble deretter oversendt via Statsforvalteren i Vestfold og Telemark til
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ovennevnte departement. Sistnevnte oppnevnte Statsforvalteren i Agder til å behandle og avgjøre
saken.
Statsforvalteren forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter, og gir derfor ikke
ytterligere referat. Vi viser til kommunens innstilling og sakens øvrige dokumenter.
Klagesaken behandles etter delegert myndighet fra Kommunal- og regionaldepartementet/
Miljøverndepartementet. Statsforvalteren kan prøve alle sider av saken, og i den forbindelse ta
hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 34 andre avsnitt. Statsforvalteren kan selv
treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til kommunen til helt eller delvis
ny behandling, jf. fvl. § 34 fjerde avsnitt.
Statsforvalterens vurdering
Klagerett og klagefrist
Statsforvalteren finner, på bakgrunn av opplysningene i saken, at det er klagerett og at klagefristen
7. februar 2021 er overholdt, jf. fvl. §§ 28 og 29, jf. pbl. § 1-9 første avsnitt.
Klagers anførsler
Klager gjør gjeldende at kommunens saksbehandling er mangelfull, usaklig og tendensiøs fordi
momenter som taler til klagers fordel i saken er utelatt. Klager viser til sakens historikk, og at det ble
gitt tillatelse til å sette opp en mindre bod på eiendommen for ca. 30 år siden. Klager viser også til
kommunens svar i e-post av 26. mai 2016 på henvendelse om å rive og bygge ny bod. Klager
påpeker at tiltaket har klare fordeler for allmennheten, og viser til at området ikke var tilgjengelig for
allmennheten før rydding av området i forbindelse med oppføring av omsøkte bod med platting i
2016. Klager anfører å ha forholdt seg til de tillatelser som er gitt, og mener på denne bakgrunn at
klagen skal tas til følge.
Sakens opplysning
I saker som berører naturmangfoldet, plikter kommunen å vurdere omsøkte tiltak i forhold til de
miljørettslige prinsippene som fremgår av naturmangfoldloven (nml.) §§ 8-12, jf. § 7. Når
naturmangfold berøres er en vurdering etter nml. nødvendig for at saken skal være tilstrekkelig
opplyst etter fvl. § 17. Kommunen viser i saksfremstilling til vedtaket av 15. januar 2020 til at det i
naturbaser og artsdatabasen ikke er avdekket sårbart biologisk mangfold i det berørte området, og
vurderer dermed at tiltaket ikke vil få negative konsekvenser for naturmangfoldet. Vi tiltrer
kommunens vurdering av at forholdet til de miljørettslige prinsippene i nml. §§ 8-12 er tilstrekkelig
vurdert og ivaretatt, og at forholdet til naturmangfoldet ikke får avgjørende betydning i saken.
Saken anses tilstrekkelig opplyst etter fvl. § 17, og Statsforvalteren finner derfor å kunne avgjøre den
på grunnlag av de opplysningene som foreligger. Statsforvalteren finner det ikke nødvendig å foreta
befaring, da de faktiske forholdene er forsvarlig belyst med kart, tegninger og bilder.
Søknadsplikt
Tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-2 første avsnitt, jf. § 20-1 første avsnitt bokstav a).
Plan- og bygningsmyndighetenes kontrollfunksjon
Plan- og bygningsmyndighetene skal kontrollere at søknadspliktige tiltak ikke strider mot
bestemmelser i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Hvis tiltaket ikke er i strid med slike
bestemmelser, har tiltakshaver krav på å få tillatelse til omsøkt tiltak, jf. pbl. § 21-4 første avsnitt.
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Plansituasjonen og vurdering av om tiltaket er i strid med gjeldende arealplan
Eiendommen omfattes av kommunedelplankartet for Tjøme, vedtatt av kommunestyret 31. januar
2018, hvor den er avsatt til LNF-formål, jf. pbl. § 11-7 første avsnitt nr. 5. Det følger av utfyllende
bestemmelser og retningslinjer til kommunedelplankart Nøtterøy og kommunedelplankart Tjøme
punkt 28 bokstav a) at det i LNF-områdene bare er tillatt med tiltak i samsvar med arealformålet
landbruk-, natur- og friluftsliv, jf. § 11-11 nr. 1. Omsøkte bod til oppbevaring av hagemøbler og annet
enkelt utstyr/ båtutstyr er i strid med LNF-formålet. En godkjenning av søknaden krever således
dispensasjon fra arealformålet LNF i kommunedelplankartet, jf. bestemmelsene punkt 28 bokstav a).
Videre følger det av utfyllende bestemmelser og retningslinjer til kommunedelplankart Nøtterøy og
kommunedelplankart Tjøme punkt 6.1 første avsnitt at ny bebyggelse skal ikke plasseres flomutsatt,
jf. TEK17, § 7-2. Det skal tas hensyn til mulighetene for stormflo og uvanlig høy sjøgang. Kotehøyde
for overkant gulv skal ikke settes lavere enn 2,7 m (høydereferanse NN2000). Av situasjonskartet
fremgår det at boden blir liggende mellom kote 1 og kote 2. Omsøkte tiltak er i strid med
bestemmelsen punkt 6.1, og det er således krav om dispensasjon.
Vurdering av om tiltaket er i strid med byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen
Etter pbl. § 1-8 første avsnitt, skal det i 100-metersbeltet langs sjøen tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Det følger av lovbestemmelsens andre
avsnitt første setning at «andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i
verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann.»
Om strandsonevern uttales følgende i Ot. prp. nr. 32 (2007-2008) s. 243:
Det er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle.
Regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig strandsoneforvaltning. Det er derfor nødvendig med en
streng praksis ved behandlingen av dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjøen. Forbudet i § 1-8 mot bygging
i 100-metersbeltet langs sjøen veier tungt. Det skal svært mye til før dispensasjon kan gis til bygging her, spesielt
i områder med stort utbyggingspress.

Forbudet etter andre avsnitt gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens
arealdel eller reguleringsplan. Vi legger til grunn at det ikke er fastsatt en avvikende byggegrense i
gjeldende arealplan, jf. pbl. § 1-8 tredje avsnitt.
Omsøkte bod med platting er i strid med byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen. Søknaden
kan kun godkjennes dersom det er grunnlag for dispensasjon fra byggeforbudet etter pbl. § 1-8
andre avsnitt.
Hjemmel for dispensasjon: pbl. § 19-2
Plan- og bygningsloven § 19-2 gir hjemmel for varig eller midlertidig dispensasjon når vilkårene i
andre avsnitt er oppfylt:
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Dispensasjonsbestemmelsens rettslige innhold er utdypet i lovforarbeidene (Ot.prp. nr. 32 (20072008)) på s. 242. Det fremgår av disse at dispensasjonsadgangen er strammet inn i forhold til
dispensasjonsbestemmelsen i tidligere pbl. av 1985 § 7.
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Fra forarbeidene siteres også følgende som særskilt gjelder ved dispensasjon fra planer:
Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende
beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler
dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan.
Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet
til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke
skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner.
Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenseres fra eldre planer som ikke er fullt utbygget,
og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av de
gjenstående eiendommene

Prøving av kommunens vedtak om avslag på dispensasjon fra byggeforbudet etter pbl. § 1-8 andre
avsnitt og LNF-formålet
Det fremgår av pbl. § 1-1 fjerde avsnitt at planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og
medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger,
og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.
Hensynene bak pbl. § 1-8 andre avsnitt om byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen er blant
annet allmennhetens behov for rekreasjonsområder, samt de natur- og landskapsinteresser som
gjør seg gjeldende i dette området, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 30 og 243. Hensynene bak LNFformålet er landbruks, natur- og friluftshensyn, herunder landskapshensyn og hensyn til
allmennhetens ferdsel og opphold. Hensynene bak byggeforbudet etter pbl. § 1-8 andre avsnitt og
LNF-formålet vurderes i stor grad å være sammenfallende.
Statsforvalteren bemerker at regjeringen 25. mars 2011 vedtok statlige planretningslinjer for
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Planretningslinjenes formål er å tydeliggjøre
nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen. De gjelder i 100-metersbeltet langs sjøen, med
den rekkevidde som følger av pbl. § 1-8. Kommunen skal legge retningslinjene til grunn i den
kommunale planleggingen, planbehandlingen og behandlingen av dispensasjonssøknader. Landet
er i planretningslinjene delt inn i tre hovedområder, og Færder kommune hører til i kategorien
«Kystkommunene i Oslofjordregionen». De konkrete retningslinjene følger av pkt. 5.2, og for
omsøkte tiltak er følgende retningslinjer relevant:




Bygging og landskapsinngrep skal ikke tillates på arealer som har betydning for andre formål, som for
eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, landbruk,
fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning.
Ytterligere privatisering og gjentetting av strandarealer skal unngås.

Statsforvalteren vurderer samlet som hensynene bak byggeforbudet etter pbl. § 1-8 andre
avsnitt og LNF-formålet, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir «vesentlig tilsidesatt»
hvis dispensasjon gis for omsøkte bod med platting på eiendommen gnr. 212 bnr. 107.
Vi tar utgangspunkt i at eiendommen gnr. 212 bnr. 107 er del av et større uregulert LNF-område ved
sjøen. Ut fra offentlige kart og flyfoto synes eiendommen å være ubebygd, med unntak for omsøkte
bod med platting. Omsøkte bod er oppgitt å ha BYA = 10 m2. Plattingen er oppgitt å ha et areal på ca.
37,5 m2. Begrunnelsen for dispensasjonssøknaden er, som vist til over, et behov for plass til
oppbevaring av hagemøbler og annet enkelt utstyr/ båtstyr. Vi ser at naboeiendommene mot vest
ikke synes å ha bebyggelse på land, med unntak for brygger/ bryggeanlegg med feste i land.
Strandsonen fremstår å være noe privatisert fra før, men uten annen bebyggelse. Vi er derfor av den
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oppfatning at området i stor grad er tilgjengelig og attraktivt for allmennheten. Videre synes
omsøkte bod med platting å være godt synlig fra sjøen, da tiltaket etter målinger i kommunens
kartsystem ligger plassert ca. 20 meter fra sjøen. Vi vurderer dermed at dispensasjon for omsøkte
bod med platting vil bidra til en nedbygging av strandsonen som gir økt privatisering, og som går på
bekostning av landskaps- og friluftshensyn. Forannevnte forhold tillegges stor vekt for at hensynene
bak byggeforbudet etter pbl. § 1-8 andre avsnitt og LNF-formålet blir vesentlig tilsidesatt hvis det gis
dispensasjon.
Når det gjelder hensynet til å sikre forutsigbarhet i lovens formålsbestemmelse, bemerker
Statsforvalteren at kommunedelplankartet for Tjøme med bestemmelser ble vedtatt av
kommunestyret 31. januar 2018. Kommunedelplankartet med bestemmelser er uttrykk for en
avveining av utbyggingsinteressen opp mot andre allmenne interesser/ samfunnshensyn. Lojalitet til
gjeldende arealplan vil sikre forutsigbarhet, og det er følgelig tale om å ivareta hensyn i lovens
formålsbestemmelse. Vi viser til Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2014/3445 hvor det heter at
kommunen ikke må bruke sin dispensasjonsmyndighet på en slik måte at den undergraver planene
som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Videre bemerker vi at vedtak som angår forvaltning av
byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen skal sikre forutsigbarhet. Da vi mener omsøkte bod
med platting vil bidra til en ytterligere privatisering av strandsonen, og gå på bekostning av
landskaps- og friluftshensyn, så tillegges dette betydelig vekt for at hensynet til forutsigbarhet i
lovens formålsbestemmelse blir «vesentlig tilsidesatt» hvis det gis dispensasjon.
Hensynet til å sikre forutsigbarhet i lovens formålsbestemmelse, må imidlertid også ses i
sammenheng med konsekvenshensyn (presedenshensyn). Sivilombudsmannen i sak 2006/167
akseptert at det kan legges vekt på følgene en tillatelse kan få for lignende saker i fremtiden,
forutsatt at det gjøres en konkret vurdering. Vi legger til grunn at uttalelsen er dekkende også ved
dispensasjonsvurderinger etter pbl. av 2008 § 19-2.
Statsforvalteren er av den oppfatning at begrunnelsen for dispensasjon ikke skiller seg ut fra det
som kan anføres av mange som har behov for lagringsplass til diverse utstyr i strandsonen. En
lovanvendelse der det gis dispensasjon i denne saken vil dermed skape en forventning om at også
andre kan få innvilget dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen etter pbl. § 1-8
andre avsnitt. Strandsonen er områder av nasjonal interesse, og Færder kommune er del av et
område der det er svært stort press på arealene i strandsonen. Dispensasjoner fra forbudet fører til
en uheldig utvikling av strandsonen. Det fremgår av forarbeidene til plan- og bygningsloven at det er
nødvendig med en streng praksis ved behandling av dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjøen,
jf. Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s. 244. Det skal derfor svært mye til før dispensasjon kan gis, spesielt i
områder med stort utbyggingspress. Dette fremkommer også av statlige planretningslinjer for
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, hvor kystkommunene i Oslofjordregionen er
skilt ut som egen kategori med særlig stort utbyggingspress. Dispensasjon i denne saken vil etter
dette bidra til å skape en dispensasjonspraksis som undergraver byggeforbudet i 100-metersbeltet
langs sjøen. Konsekvenshensyn gjør seg konkret gjeldende, noe som tillegges betydelig vekt i favør
av at hensynene bak byggeforbudet etter pbl. § 1-8 andre avsnitt, LNF-formålet, og hensynet til å
sikre forutsigbarhet i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt hvis dispensasjon gis.
Når det gjelder klagers anførsler om sakens historikk, og at klager har forholdt seg til de tillatelser
som er gitt, viser vi til kommunens redegjørelse i forberedende klagebehandling. Der heter det at:
Det er ikke funnet noen skriftlige dispensasjoner eller byggetillatelser knyttet til boden eller
plattingen i denne saken, verken for oppføringen på 1990-tallet eller i 2016. Kommunedirektøren
er kjent med at kommunens arkiver kan være mangelfulle. Tiltakshaver har likevel ikke kunnet
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sannsynliggjøre at det foreligger noen formelle tillatelser eller dispensasjoner utover de som ligger i
kommunens arkiver. Kommunedirektøren legger derfor til grunn at det ikke foreligger noen
skriftlige tillatelser.

Kommunen kan videre ikke se at klager i tilstrekkelig grad har klart å sannsynliggjøre at det ble gitt
en muntlig tilbakemelding om at tiltaket kan igangsettes uten søknad eller dispensasjon. Om disse
forholdene var sannsynliggjort, mener kommunen uansett at en muntlig tilbakemelding, som den
fra 1990-tallet, ikke kan virke inn på vurderingen av om strandsonehensynene er vesentlig tilsidesatt.
Når det gjelder kommunens tilbakemelding i e-post av 26. mai 2016, så var den at «Riving av
eksisterende bod og platting og oppføring av tilsvarende er å betrakte som et mindre vesentlig tiltak
som ikke er søknadspliktig. Arbeidet kan igangsettes uten ytterligere varsling til kommunen.»
Kommunen oppgir i forberedende klagebehandling at tilbakemeldingen var uheldig, men viser til at
kravene til søknad og søknadsbehandling i plan- og bygningsloven, samt kravene til et enkeltvedtak i
forvaltningsloven, ikke var oppfylt. Det vises også til byggeforbudet etter pbl. § 1-8 på eiendommen,
som kommunen mener klager var godt kjent med. Kommunen kan derfor ikke se at det er grunnlag
for å hevde at tilbakemeldingene på 1990-tallet eller i e-post av 2016 skal anses som tillatelser. Vi
viser til kommunens redegjørelse i forberedende klagebehandling, og finner på denne bakgrunn at
det ikke foreligger dokumentasjon for at kommunen har godkjent tiltaket på et tidligere tidspunkt.
Statsforvalteren er for øvrig enig med kommunen i at omsøkte tiltak i utgangspunktet skal
behandles som om tiltaket ikke var oppført, jf. Sivilombudsmannens uttalelse av 13. mars 2012
(SOM-2011-1482). Videre er vi enige med kommunen i at det er rettsgrunnlaget på
avgjørelsestidspunktet som skal legges til grunn for avgjørelsen.
Det følger av § 19-2 fjerde avsnitt at kommunen ikke bør dispensere fra planer når en direkte berørt
statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. I saken foreligger
det en negativ uttalelse fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sin miljøvernavdeling av 29.
november 2019. I uttalelsen heter det at:
Fylkesmannen ved miljøavdelingen finner at oppføringen av boden med platting kommer i vesentlig konflikt
med de nasjonale interesser vi er satt til å ivareta, slik disse fremkommer av plan- og bygningsloven § 1-8 og
statlige planretningslinjer for sjø, særlig punkt 5.2. Avdelingen legger til grunn at tiltaket vil kunne vesentlig
tilsidesette hensynene bak byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen. Dette begrunnes med at tiltaket
medfører at 100-metersbeltet i området nedbygges ytterligere og at tiltaket fører til økt privatisering av
strandsonen, samt at oppføringen påvirker landskapsbildet negativt. Vi kan heller ikke se at
det er vist til fordeler for de allmenne interesser som klart overstiger ulempene ved en slik
oppføring i 100-metersbeltet langs sjøen.
Videre legger vi vekt på presedenshensynet i denne saken.
Miljøavdelingen fraråder at kommunen gir dispensasjon til å etterhåndsgodkjenne oppføringen av boden med
platting i 100-metersbeltet langs sjøen. Vi vil vurdere å påklage et eventuelt positivt vedtak i saken

Uttalelsen er saklig og konkret begrunnet, og vi finner at den har betydelig vekt i favør av at vilkårene
i pbl. § 19-2 andre avsnitt første setning ikke er oppfylt.
Vi viser til vurderingen over, og finner at hensynene bak byggeforbudet etter pbl. § 1-8 andre
avsnitt og LNF-formålet, samt hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt hvis
dispensasjon gis for omsøkte bod med platting på eiendommen gnr. 212 bnr. 107. Vilkåret i pbl. §
19-2 andre avsnitt første setning for å gi dispensasjon er da ikke oppfylt. Når det første vilkåret for
dispensasjon ikke er oppfylt, blir det ingen vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjon er klart
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større enn ulempene etter pbl. § 19-2 andre avsnitt andre setning. Det blir heller ingen konkret
skjønnsmessig vurdering av om adgangen til å gi dispensasjon skal benyttes, jf. «kan» i pbl. § 19-2
første avsnitt.
Da det ikke er grunnlag for dispensasjon fra byggeforbudet etter pbl. § 1-8 andre avsnitt og LNFformålet, finner vi det ikke nødvendig å vurdere dispensasjon fra kommunedelplanbestemmelsen
punkt. 6.1.
Under henvisning til begrunnelsen over opprettholdes Færder kommunes vedtak av 15. januar 2020,
slik at søknaden om dispensasjon og tillatelse avslås. Det vil si at Bente og John Marthiniussen ikke
har fått medhold i klagen.
Statsforvalterens vedtak
Færder kommunes vedtak av 15. januar 2020 opprettholdes under henvisning til
begrunnelsen over. Klagen tas ikke til følge.
Statsforvalterens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet
forvaltningsorgan, jf. fvl. § 28. Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. fvl. §§
18 og 19. Partene har fått informasjon om vedtaket ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
Eva Jørlo (e.f.)
avdelingsdirektør
Justis- og vergemålsavdelingen

Gro Stensæter
rådgiver
Justis- og vergemålsavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Hedda Helene Berntsen
John Marthiniussen
Bente Jorun Marthiniussen
STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
Tyler A Conrad

Mågerøveien 170
Kirkerønningen 84
Kirkerønningen 84
Postboks 2076
Mågerøveien 170

3145
3145
3145
3103
3145

TJØME
TJØME
Tjøme
TØNSBERG
Tjøme

Vår dato:

Vår ref:

08.04.2021

2020/11831

Deres dato:

Deres ref:

03.12.2020
Færder kommune
Postboks 250
3163 NØTTERØY

Saksbehandler, innvalgstelefon
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Lovlighetskontroll - Færder - 211/5 og 211/86 Bustangen 24 - konsesjon for
erverv av eiendom
Vi viser til kommunens oversendelse mottatt her 03.12.2020. Vi beklager lang saksbehandlingstid.
Statsforvalterens vedtak
Hovedutvalg for kommunalteknikks vedtak av 07.10.2020 om å gi konsesjon til Henning Harborg,
0262 Oslo, på erverv av eiendommen gbnr. 211/5 og 86 – Bustangen 24 til fritidsformål,
opprettholdes.
Lovlighetsklagen har ikke ført fram
Statsforvalterens vedtak er endelig og kan ikke påklages til høyere forvaltningsorgan, jf. rundskriv H2123 pkt. 4.1: «Generelt om lovlighetskontroll» og forvaltningsloven § 28, jf § 2.

*****

Sakens bakgrunn
Saken gjelder krav om lovlighetskontroll etter kommuneloven § 27-1 av vedtak truffet av
Hovedutvalg for kommunalteknikk den 07.10.2020.
Vedtaket som ønskes lovlighetskontrollert lyder slik:
Færder kommune gir, med hjemmel i konsesjonsloven § 10, konsesjon til Henning Harborg,
0262 Oslo, på erverv av eiendommen gbnr. 211/5 og 86 –Bustangen 24, til fritidsformål.
Siri Foyn, Tone Kalheim og Reidar Gotteberg, alle tre medlemmer av hovedutvalg for
kommunalteknikk, fremmet krav om lovlighetskontroll av vedtaket ved brev datert 26.10.2020.
Hovedutvalg for kommunalteknikk behandlet kravet om lovlighetskontroll i møte den 02.12.2020 og
fattet følgende vedtak:
1. Hovedutvalg for kommunalteknikk sitt vedtak i sak 303/20, den 07.10.2020 om konsesjon for erverv av
eiendommen gbnr. 211/5 og 86 –Bustangen 24 til fritidsformål, anses lovlig fattet.
2. Anmodningen om lovlighetskontroll oversendes Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for avgjørelse, jf.
kommuneloven § 27-1
E-postadresse:
sfvtpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg

Besøksadresse:
Grev Wedels gate 1,
3111 Tønsberg

Telefon: 33 37 10 00
www.statsforvalteren.no/vt
Org.nr. 974 762 501
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STATSFORVALTERENS VURDERING:
Det følger av kommuneloven § 27-1 første ledd at staten skal kontrollere lovligheten av et
kommunalt vedtak dersom det er fremmet krav om dette fra minst tre
kommunestyrerepresentanter og kravet er fremsatt innen tre uker.
Vilkårene i kommuneloven § 27-1, jf. § 27-2 er oppfylt i denne saken. Det betyr at Statsforvalteren
har en plikt til å foreta lovlighetskontroll av vedtaket. Hovedutvalg for kommunalteknikk har vurdert
anførslene i klagen, slik kommuneloven § 27-1 første ledd femte punktum gir anvisning på.
Statsforvalteren skal ta stilling til om vedtaket har et lovlig innhold, er truffet av noen som har
myndighet til å treffe et slikt vedtak og om vedtaket har blitt til på lovlig måte.
I lovlighetsklagen anføres det at vedtaket innebærer at det er godkjent en ny fritidsbolig i
strandsonen i et område avsatt til LNF, uten at det er søkt om nødvendige dispensasjoner. Dette
anføres å være i strid med plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-8 og utfyllende bestemmelser og
retningslinjer for kommunedelplanene for Nøtterøy og Tjøme pkt. 28.
Ved vedtak av 07.10.2020 fikk Henning Harborg konsesjon for erverv av eiendommen Bustangen 24
til fritidsformål. Eiendommen omfattes av bestemmelsene i forskrift om nedsatt konsesjonsgrense
for del Færder kommune, Tjøme. Ettersom eiendommen ikke skal benyttes som helårsbolig krever
ervervet konsesjon.
Vilkåret for å gi konsesjon følger av konsesjonsloven § 10. Kommunen skal gi konsesjon når det ikke
er nødvendig å hindre at den aktuelle eiendommen blir brukt til fritidsformål. § 10 første ledd lyder:
Departementet skal gi konsesjon når det ikke er nødvendig å hindre at eiendommen blir brukt til
fritidsformål. Ved denne avgjørelsen kan det blant annet legges vekt på eiendommens beliggenhet,
herunder om det området der eiendommen ligger i har karakter av å være et utpreget fritidsområde,
bebyggelsens art og standard, hvor lang tid det er gått siden eiendommen er brukt som helårsbolig, hvor
lang tid den ble brukt som helårsbolig, og om det er påregnelig at andre vil kjøpe eiendommen for å bruke
den til helårsbolig.
Kommunen opplyser at det ble ansett for nødvendig å vedta en forskrift om nedsatt
konsesjonsgrense for å hindre at eiendom som bør brukes til helårsbolig, blir brukt til fritidsformål.
Bosettingshensynet er altså begrunnelsen for innføring av slik forskrift, og kommunen skal derfor
som utgangspunkt ha en restriktiv holdning til det å gi konsesjon på erverv til fritidsformål.
I begrunnelsen for vedtaket er det fremhevet at bebyggelsens beliggenhet, art, standard og godkjent
bruk til fritidsformål etter plan- og bygningsloven, samt at eiendommen i svært lang tid kun har vært
brukt til fritidsformål, etter en samlet og konkret vurdering tilsier at det ikke er nødvendig å hindre at
eiendommen fortsatt blir brukt til fritidsformål. Særlig er det lagt avgjørende vekt på den den lange
tiden som er gått siden eiendommen sist ble brukt som helårsbolig. Dette er vurdert og veiet opp
mot bosettingshensynet som ligger til grunn for den lokale forskriften om nedsatt konsesjonsgrense.
Hovedutvalget kom til at vilkåret for å gi konsesjon er oppfylt, og at det da ikke kan nektes
konsesjon, jf. konsesjonsloven § 10 første ledd.
I klagen er det ikke fremmet anførsler om at vedtaket er i strid med vilkårene i konsesjonsloven.
Anførslene er knyttet til behandlingen av saken etter plan- og bygningsloven. Som kommunen
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redegjør for i sin behandling av lovlighetsklagen, er dette to ulike lovverk, og dette vedtaket er truffet
i medhold av konsesjonsloven. Klagesaken etter plan- og bygningsloven er tidligere avgjort av
Statsforvalteren (den gang Fylkesmannen) der vi slo fast at det ikke var nødvendig å søke om
bruksendring av bygningen for at den lovlig kan brukes som fritidsbolig. Vi viser til vedtak av
24.06.2020. Klagernes anførsler i kravet om lovlighetskontroll om forholdet til LNFR-formålet i
kommuneplanen og byggeforbudet i plan- og bygningsloven § 1-8 er altså ikke relevante ved
vurderingen av denne saken.
Hvilke momenter som skal vektlegges ved vurderingen av om det skal gis konsesjon, fremgår av
lovbestemmelsen selv. Hovedutvalget har vurdert de momentene som fremgår av loven, og
vurderingene er grundige. Det foreligger ingen indikasjoner på at kommunen har lagt feil faktum til
grunn, at det er tatt utenforliggende hensyn, at vedtaket utgjør en usaklig forskjellsbehandling eller
er grovt urimelig. Vedtaket har dermed et lovlig innhold.
Det er gitt en tilfredsstillende begrunnelse for vedtaket og saken fremstår som godt opplyst. Vi kan
ikke se at det hefter saksbehandlingsfeil ved vedtaket som tilsier at det ikke er blitt til på lovlig måte.
Kommunen er gitt myndighet til å fatte vedtak om konsesjon og vedtaket er dermed truffet av rett
organ.
Under henvisning til vurderingen over opprettholder Statsforvalteren hovedutvalg for
kommunalteknikks vedtak av 07.10.2020. Lovlighetsklagen har ikke ført frem.

Med hilsen
Lars Gustavsen (e.f.)
fung. direktør Justis- og vergemålsavdelingen

Mette Biering
fagsjef
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Oppfølgingsliste
Nr.

Adresse

Frister

Tiltak

1

Bjønnhueveien 18,
87/123

14.10.19

Utvidelse av bryggeanlegg. Fylkesmannen i Aust- og Vest-agder omgjør
kommunens dispensasjon og tar klagen fra
Fylkesmannen i Vestfold til følge. Sendt varsel om
pålegg og tvangsmulkt 04.03.19. Søknad om
dispensasjon og rammetillatelse for
etterhåndsgodkjenning og rivning ble innvilget av HK
den 06.05.20 i sak 146/20. Det er per 25. november
2020 ikke søkt igangsettingstillatelse, og kommunen
har bedt tiltakshaver om å redegjøre for fremdriften i
saken. Kommunen har vært i dialog med tiltakshaver,
og han vil gi tilbakemelding om fremdrift innen 1.
februar 2021.

2

Bjønnhueveien 20 A, 12.2.21
87/34

Utvidelse av bryggeanlegg Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder omgjør
kommunens dispensasjon og tar klagen fra
Fylkesmannen i Vestfold til følge. Sendt varsel om
pålegg og tvangsmulkt 04.03.19. Søker sendte klage
til Sivilombudsmannen der saken er avsluttet. Sendt
nytt varsel om pålegg og tvangsmulkt 24.06.20. Det
har vært avholdt forhåndskonferanse 2. okt 2020.
Forslag om ny bryggeløsning innsendt. Frist for å
sende inn søknad er utsatt til 12.02.2021. Søknad
kom inn 3. mars 2021. Søknaden vil sendes til
Statsforvalter i Vestfold og Telemark for faglig
uttalelse før politisk behandling.

Status

Stab

Byggesak

Klage fra Fylkesmannen i Vestfold på vedtak om
Bef.
dispensasjon ble behandlet i HK 07.03.2018. Klagen
ble ikke tatt til følge. Klagesaken ble oversendt
Fylkesmannen i Vestfold den 20.03.2018.

malov

ferchs

Ulovlig bryggeplatting og flytebrygge.

malov

caive

Kommentar

Tilsyn

Bef.

3

Bjønnhueveien,
87/81

Ulovlig brygge

Søknad om etterhåndsgodkjenning behandlet 4.
desember 2019, der søknaden ble avslått. Klagen er
behandlet og sendt til Fylkesmannen, og ikke tatt til
følge. Tingretten har avsagt dom, og Staten har
vunnet på alle punkter. Saken er ikke anket, og
pålegget er derfor rettskraftig. Det løper tvangsmulkt
frem til pålegget er etterlevd. Tiltakshaver har
bestridt tvangsmulkten. Kommunen har opplyst at
tvangsmulkten vil bli innkrevd inntil pålegget er
etterlevd. Kommunen har mottatt bilder som viser at
rettingen er igangsatt. Tiltakshaver har klaget på
mottatt faktura på tvangsmulkt.

Oppført bryggeanlegg på til sammen 55 meter på 90- Ja
og 2000-tallet uten søknad. Mottatt uttalelse til
varsel om pålegg. Bryggen ikke fjernet innen fristen
som var 9. aug. Tiltakshaver har stevnet FM for
tingretten. Innkreving av tvangsmulkt stoppet, da
FM har gitt utsatt iverksetting. Søksmålet er utsatt i
ca. 6 mnd fra november 2017, pga. søknad om
etterhåndsgodkjenning

4

Brattåsveien 127,
99/9

Sanering av bebyggelse
etter brann

5

Brøtsøveien 20,
226/22

Utvidelse av brygge og
trapp

Pålegget er påklaget av eier, og klagen er tatt under
behandling av administrasjonen. Det er gitt utsatt
iverksetting.
Avholdt tilsyn 18.01.19. Tilsynsrapport og varsel om
pålegg og tvangmulkt er sendt. Frist for tilsvar
15.04.19. Sendt inn søknad 10.04.19. Varslet avslag
15. mai 2020. Mottatt tilsvar. Ønsker ny vurdering i
forhold til innsendte foto (15.07.2020). Varselet om
avslag opprettholdes. Deler av søknaden (utvidelse
av brygge) ble avslått i HK-møtet 24.03.2021. Deler av
søknaden (trapp) ble oversendt Statsforvalteren i
Vestfold og Telemark 12.02.2021 med positiv
innstilling. Statsforvalteren har ingen vesentlige
merknader til trappen. Denne delen av søknaden
legges frem i HK-møtet 19.05.2021.

Pålegg om sanering og varsel om tvangsmunlkt gitt i Ja
sak MK-17/149. Frist på 60 dager med å oppfylle
pålegget.
Opprinnelig brygge er skiftet ut med ny, og økt i
Ja
størrelse. Det er også etablert ny trapp mellom
bryggen og fritidsboligen.

thraf

Caive

kjsan

malov

caive

6

Bukkeliodden 54,
207/32

FM

Riving og gjenoppføring av Kommunen har vært på befaring på eiendommen
fritidsbolig
med søker i februar 2020 for å avklare hva som
gjenstår for at pålegget om retting skal anses oppfylt.
Pågående korrespondanse med advokat vedrørende
løpende tvangsmulkt. Søknad om tiltak
administrasjonen har vært i dialog med søker om har
kommet inn, samt søknad om ny midlertidig
brukstillatelse. Ny midlertidig brukstillatelse gitt 29.
april 2020. Kommunen har i brev 26. august 2020 nok
en gang oppsummert hva som skal til for at
påleggene skal anses etterlevd. Ny søknad kommet
inn medio september. Dispensasjon og
rammetillatelse gitt i HK 17. desember 2020.
Tvangsmulkt løper inntil pålegget er etterlevd.
Pågående korrespondanse i uke 10 vedrørende
retting. Etter opplysninger fra tiltakshaver er
arbeidene i all hovedsak ferdigstilt pr. 13. april.

Gangbaner, terrasser, murer, bod, innvendige rom Ja
og et større tilbygg er ikke omsøkt. Tatt i bruk uten
midl.brukstillatelse/ferdigattest. Plassert for nærme
nabogrensene. Ikke betalt tilknytningsavgift VA og
ikke søkt om sanitærabonnement.

malov

Ferolasb

7

Buktaveien 35,
39/166

FM

Spørsmål om bebyggelsen FM omgjort kommunens vedtak 16.05.19, slik at det
er godkjent
ikke gis dispensasjon. Administrasjonen vil vurdere
pålegg og tvangsmulkt. Saken har vært brakt inn for
departementet, men avvist. Møtet mellom
kommunen og tiltakshaversiden 13. februar 2020.
Kommunen har gitt tilbakemelding på hva som må
utføres for at pålegget skal anses oppfylt. Kommet
inn søknad om et mindre tiltak enn det som tidligere
ble avslått. Saken skal opp i HK 18. juni.
Fylkesmannen fraråder og vil vurdere å påklage.
Kommunedirektørens innstilling er nagativ. Klage
ikke tatt til følge. Oversendt FM for endelig
avgjørelse. Statsforvalteren i Agder har omgjort
kommunens tillatelse i desember 2020. Kommunen
har mottatt krav om å realitetsbehandle søknaden
fra 1991.

Fritidsbolig som er tilbygget flere ganger med
tilbygg, plattinger, trapper, brygge, anneks m.v.
Kommunen mener at ingen av disse tiltakene er
godkjent.

thraf

caive

8

Dalsveien 88,
219/40

Oppføring av fire sjøboder Gjennomført tilsyn 01.07.19. Sendt varsel om
omgjøring av endringstillatelse 29.08.19. Merknader
har kommet inn. Tillatelse til endring omgjort 4.
desember 2019. Søker har opplyst at vedtaket ikke vil
påklages og at de ønsker å fremsette søknad om
etterhåndsgodkjenning. Kommunen har mottatt
søknad 25. mars 2020. Sendt ut varsel om avslag 21.
desember 2020, med frist for tilbakemelding om
realitstsbehandling til 01.03 2021. Avhold møte
mellom byggsesak og tiltakshaver uke 10.

Alle sjøbodene er oppført som selvstendige
Ja
boenheter med kjøkken, bad, sove- og
oppholdsrom, og én av bodene er tatt i bruk. Videre
er utomhusarbeider gjennomført i strid med
tillatelse, herunder er trær fjernet, det er ikke
opprettet parkeringsplasser som anvist i søknad,
areal mot vei er fylt ut og terrenget høyere enn
godkjent, og forstøtningsmur er bygget høyere enn
godkjent. Også flere feil ved endringstillatelse, blant
annet mangler dispensasjoner fra arealformålet og
reguleringsplanen.

malov

Fermapap

9

Dukenveien 49,
29/28

Terrenginngrep og riving
av tilbygg

Pålagt stans i arbeider. Frist for å kommentere
tilsynsrapport til 7. juli 2020. Varslet pålegg og
tvangsmulkt. Frist for tilsvar/søknad utsatt til 1.
oktober 2020.
22.09.2020 - Søknad om tilbygg er returnert på grunn
av manglende etterfølgelse av etterspurt
dokumentasjon. Det kom inn ny søknad 2. desember
2020, og det ble sendt ut mangelbrev 4. desember.

Kommunen gjennomførte tilsyn 16. juni 2020, der
Ja
det ble konstatert at det var tatt ut omkring 100
kubikk fast fjell, og fylt opp løsmasser på
eiendommen, uten at dette var omsøkt og godkjent.

thraf

kjsan

10

Eiketoppen 4 A og B, 20.5.19
130/12

Etablering av boenhet i
kjeller

Det er innredet og tatt i bruk arealer til varig
Avhold tilsyn 21.01.19. Rapport sendt til uttalelse.
Varsel om pålegg om retting og tvangsmulkt sendt ut. opphold i underetasjen på B, i strid med gitt
Utsatt frist til 20.05.19. Søknad om bruksending for tillatelse.
både A og B, og søknad om ferdigattest for B, sendt
inn 15.05.19. Pågående korrespondanse mellom
søker og byggesak om ytterligere opplysninger til
saken. Siste mangelbrev 25. november 2019.
Pågående korrespondanse mellom byggesak og
tiltakshaver.

Ja

malov

ferchs

12

Ferjeodden, 209/197 15.9.18

Brygge

Bedt om fastsetting av grenser i sjø og innmåling av
brygge. Mottatt bekreftelse på at arbeidet med
grensepåvisning er igangsatt. Kommunen har
11.02.19 mottatt søknad om ny bryggeløsning.
Byggesak kan ikke behandle søknaden før grensene i
sjø er avklart. Sendt ut mangelbrev 11.05.19. Ny
søknad kom inn 13.06.19. Pågående saksbehandling i
byggesaken. Avventer jordskiftesak.

Nei

thraf

ferola

Kommunen mottok i 2014 søknad om brygge.
Søknaden ble senere endret, uten at dette ble
nabovarslet. Bryggen kan se ut til å ligge over
eiendomsgrense mot øst, og bryter uansett kravet
til avstand til nabogrense.

14

Flekkenveien 80,
213/30

15

21.1.21

Fritidsbolig og
drivstoffanlegg

Det ble gjennomført tilsyn på eiendommen 10.
desember 2020. Rapport sendt ut 17. desember
2020, med frist for svar 21. januar 2021. Mottatt
tilsvar. Sendt ut varsel om pålegg og tvangsmulkt
knyttet til drivstoffanlegg og utvidelser av
fritidsboligen 16. mars 2021. Tilsvarsfrist/frist for å
søke etterhåndsgodkjenning er 1. juni 2021.

Det er gjennom tilsyn konstatert at det er etablert
drivstoffanlegg og foretatt utvidelser av
fritidsbebyggelsen uten nødvendig søknad og
tillatelse.

Ja

thraf

Flekkenveien 80,
213/30

Utlegging av steinheller

Redegjørelse mottatt. Ligger til vurdering.

Mottatt henvendelse om utlegging av steinheller
ned mot sjøen. Ikke godkjent eller omsøkt.

Nei

thraf

16

Flekkenveien 96,
213/1

Brygge

Varslet omgjøring. Mottatt søknad om
Oppføring av ny brygge i strid med § 1-8, ikke
etterhåndsgodkjenning. Feil i søknad utløst befaring. behandlet disp. Anses ulovlig oppført.
Funnet at tiltaket går utover innvilget tillatelse. Sendt
varsel om avslag 19.10.18. Utfyllende opplysninger
sendt inn 17.06.19. Tilsyn ble gjennomført 26.09.19,
og tilsynsrapport er sendt. Mottatt merknader fra
søker 11. november 2019. Det har også kommet inn
søknad om utgraving av masser i sjø. Denne ble først
returnert pga. mangler, og det kom inn ny søknad 20.
desember 2019. Kommunen vil opprettholde
tidligere varsel om avslag

Nei

malov

caive

17

Glomsteinveien 50, FM
100/41

Sprengning av skjær

Gjennomført tilsyn 23. og 30. april. Konstatert at
skjær på anslgsvis 150 - 300 m³ fast fjell er sprengt
bort. Forholdet er anmeldt til politiet. Bedt om status
senest 24. okt. Saken har vært oversendt til
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. De hadde
ingen merknader til saken. Det ble gitt tillatelse til
mudring, mens sprengningsarbeidene ble avslått av
HK 29. januar 2020. Klagesaken ble behandlet av HK
01.04.2020. Saken er sendt Fylkesmannen.
Fylkesmannen har stadfestet kommunen vedtak om
avslag. Det vil bli varslet pålegg og tvangsmulkt.
Jobber med avklaring av rettingsalternativer. Fått
tilbakemelding fra Statsforvalteren vedrørende
rettingsalternativer.

thraf

Ferolasb

Tiltaket avhengig av dispensajson fra
ja
kommuneplanen 29.1, og tillatelse etter pbl. § 20-2.
Ikke innvilget dispensajson og søknad før arbeidene
ble igangsatt.

18

Goneveien 130,
255/4

Vei i LNF-område

Vedtak fra Tjøme kommune omgjort av HK 26.09.18. Er godkjent av kommunen, men tiltaket krever
dispensasjon. I tillegg er det avdekket at veien er
Søknad om dispensasjon for midlertidig anleggsvei
kom inn 20.01.19. Saken har vært hos FM til
bygget lenger enn tillatt.
uttalelse, og de har ingen vesentlige merknader.
Søknad om midlertidig anleggsvei godkjent i HK
15.05.19. Det er også søkt om etterhåndsgodkjenning
av anlagt vei 14.03.19.

Nei

20

Grindløkken, 1/762

Terrenginngrep innefor
hensynsone naturmiljø

Det er gjennomført tilsyn 9. november 2020, og
konstatert at det er gjort vesentlige inngrep i
rotsonen til 6 av eikene innenfor hensynsone H560.
Tiltakshaver har opplyst at det vil bli innhentet
nøvendig kompetanse for kartlegging av skadene og
iverksetting av skadebegrensning. Kommunen har
mottatt rapport etter at
skadebegrensningsarbeidene ble gjennomført. Det er
igangsatt tilbakefylling, og kommunen har bedt om
dokumentasjon på at dette utføres i samsvar med
faglig råd fra arborist. Dokumentasjon mottatt.

I forbindelse med grunnarbeider for leilighetsbygg Ja
er det gravd innenfor hensynsonen som er satt for å
bevare eikene langs Eikeveien. Seks av eikene er
berørt, og inngrepene anses som vesentlige.

thraf

21

Gryteskjær, 225/13 1.12.20

Oppføring av fritidsbolig
m.m.

Gjennomført tilsyn 22.11.19. Tilsynsrapport for tiltak
knyttet til fritidsboligen sendt 25.11.19. Avholdt
møte med søkersiden 11.12.19. Merknadsfrist utsatt
til 31.01.20. Mottatt merknader fra eier 17. februar
2020. Sendt ut varsel om pålegg og tvangsmulkt 16.
september 2020, med frist 1. desember 2020. Utsatt
frist til 10. desember etter anmodning fra
tiltakshaver. Kommunen har mottatt tilsvar til
varselet 10. desember 2020. Avholdt møte med
tiltakshaver 17. februar 2021. Etter anmodning fra
tiltakshaver er det gitt utsatt frist til 1. juni 2021 for å
søke etterhåndsgodkjenning.

Avvik/ulovlige tiltak på fritidsbolig: større
underetasje, bruksendring av underetasje, deler av
øvre plan større, bod under terrasse, ført opp flere
terrasser, trapper og levegger, forstøtningsmur og
terrenginngrep ved kjellerinngang.

thraf

Ja

malov

kjsan

22

Haukevikveien 32,
243/24

Bod/uthus

Tilsyn på eiendommen 01.10.18. Mottatt søknad
Tilsyn avdekket at det var revet og oppført et uthus i ja
17.12.18. Varslet mulig avslag for sendt 29.04.20.
område avsatt til LNF og i 100-metersbeltet uten
Frist for tilbakemelding om realitetsbehandling ble
søknad og tillatelse.
satt til 27.05.20. Mottatt tilbakemelding innen
fristen. Ønsker å endre søknaden/tiltaket. Brev der
tidligere varsel om avslag opprettholdes ble sendt
23.03.2021. Byggesak har i samme brev informert om
hvilke alternativer som kan aksepteres.

malov

23

Havgløttveien, gbnr
87/98

Etablering av vei i LNF

Gjennomført tilsyn på eiendommen 05.09.19.
Administrasjonen vurderer tiltak opp mot tillatelser.

I forbindelse med oppføring av to eneboliger på
Nei
gbnr. 87/319 og 87/320 er det opparbeidet vei i LNF.

thraf

25

Havnaveien 39,
248/61

Fritidsbolig, anneks, bod
og brygge

Avholdt tilsyn på eiendommen 1. februar 2021.
Tilsynsrapport sendt ut 10. februar, med svarfrist 10.
mars 2021. Etter anmodning er svarfrist utsatt til 10.
april 2021.

Ja
Det ble i 2014 gitt tillatelse til oppføring av ny
fritidsbolig gjennom et vedtak om endring av en
tidligere tillatelse på eiendommen. Tilsynet
avdekket at fritidsboligen ikke er oppført i samsvar
med tillatelsen. Både brusareal og bebygd areal er
utvidet. I 2017 ble det gitt tillatelse til fasadeendring
av bod og anneks på eiendommen. Kommunen
mener at byggene er revet og gjennoppført. Det ble
i 2007 oppført brygge på eiendommen. Kommunen
kan ikke se at tiltaket er omsøkt og godkjent.

thraf

26

Helgerødveien 117, 22.4.19
252/34

Påbygg på
fritidsbolig/terrengoppfylling

Avholdt tilsyn 18.01.19. Tilsynsrapport sendt ut.
Utsatt frist for tilsvar til 22.04.19. Søknad om
etterhåndsgodkjennelse kom inn 23.04.19. Mottatt
søknad om brukstillatelse 30. mars 2020.
(Byggesøknaden ikke behandlet.) Mottatt forespørsel
om status fra søker 3. juni 2020. Gitt midlertidig
brukstillatelse 25.06.2020. Gitt varsel om mulig
avvisning fordi det var åpenbart at de ikke hadde de
privatrettslige rettighetene til tiltaket. Kommunen
venter på tilbakemelding fra søker.

Det er gitt tillatelse til påbygg på eksisterende
fritidsbolig. I forbindelse med arbeidene er store
deler av den eksisterende bygningen revet. Det er
også foretatt terrengoppfylling. Ligger i 100metersbeltet og LNF.

malov

Ja

caive

olasb

Bedt om redegjørelse. Mottatt redegjørelse. Varslet Mottatt henvendelse om arbeider på to brygger på
pålegg om stans i arbeider. Mottatt redegjørelse med eiendommen. Ikke godkjent eller omsøkt.
anførsler om at arbeidene er i henhold til tillatelse
for en brygge og at det kun er vedlikehold på den
andre brygga.

Nei

thraf
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Holtekjærstranda,
216/36

4.12.17

Arbeider på to brygger

28

Hulebakveien 78,
220/181, 220/72

20.8.20

Tilbygg til anneks, boenhet Gjennomført tilsyn 28.02.19. Sendt tilsynsrapport
Bygning godkjent som anneks har alle
ja
i anneks og fjerning av
15.03.19, frist for merknader og evt. søknad 19.04.19. hovedfunksjoner for bolig og anses derfor som en
Mottatt merknader 16.04.19. Sendt varsel om pålegg egen boenhet. Tilbygg til anneks er bygget større
svaberg
og tvangsmulkt 05.07.19. Mottatt nye merknader
enn omsøkt og godkjent. Vegger på eksisterende
04.09.19 og bekreftet at deler av platting er fjernet. anneks er flyttet ut til enden av takutstikk og det er
Etter ny gjennomgang fastslatt at fortsatt foreligger etablert platting mot øst uten søknad og tillatelse.
ulovlige forhold, og på nytt varslet pålegg og
Det er fjernet deler av fast fjell midt på
tvangsmulkt 19.06.20. Frist for merknader 14.07.20 eiendommen.
og frist for retting 20.08.20. Frist for søknad utsatt til
1. oktober 2020. Søknad innkommet innen fristen.

malov

29

Hvasserveien,
229/224

Bruk av ubebygd eiendom Sendt ut varsel om pålegg og tvangsmulkt. Frist til 8. Ubebygd eiendom opparbeidet og i bruk som
august 2018. Eier bekreftet at bruken var opphørt
lagringsplass for fyllmasser og asfaltrester.
innen fristen. Adm. vurderer evt. tilbakeføring. Befart Søknadspliktig og dispensasjonsavhengig.
eiendommen 12. oktober 2020.

thraf

Ja

Inkje
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Hønsøveien 73,
223/9

Riving og gjenoppføring av Tilsyn på eiendommen 12.9.18. Det ble i HK 25.09.19
fritidsbolig
besluttet å ikke omgjøre tillatelsen. Tilsyn med fokus
på terrenginngrep, utomhusarbeider og basseng ble
gjennomført 10. oktober 2019. Det er sendt ut
tilsynsrapport med tilsvarsrett til 15. november.
Mottatt søknad om etterhåndsgodkjenning 20.02.20.
Det er sendt ut mangelbrev og varsel om avslag, og
det har kommet ytterligere dokumentasjon inn 24.
mars 2020. 07.07.2020 - Sendt ut mangelbrev samt
varsel om avslag. Det har kommet inn ny
dokumentasjon i byggesaken 17. september 2020.
Søknad om etterhåndsgodkjenning behandlet i HK
13. januar 2021. Vedtaket er påklaget. Klagen legges
etter planen frem for HK i mai.

Flere endringer som ikke er omsøkt; fasadeendring, Ja
økt gesimshøyde, endringer i BYA, endringer i BRA,
opparbeiding av hage, vesentlig terrennginngrep,
nytt basseng.

31

Kalvetangveien 95,
15/286

Oppføring av bolig med
næringsdel

Midlertidig brukstillatelse gikk ut 01.09.18. Etablert
Gjennomført tilsyn 23.10.18. Sendt tilsynsrapport.
Forlenget midlertidig brukstillatelse gitt 23.01.2019. garasje i areal for næringsdel uten at dette er
omsøkt..
Frist for retting av avvik, jf. tilsynsrapport satt til
01.03.2019. Mottatt merknader til tilsynsrapport,
samt søknad om dispensasjon fra TEK10 vedr. bredde
på rømningsdør og krav til universell utforming
29.01.19. Vil også søke om garasjeport og utvidet
bruk av lager også som garasje. Mottatt søknad om
dispensasjon 29. januar 2019.

32

Knausveien 50, 8/23 1.4.18

Terrengoppfylling.

Det er avklart at fyllingsfoten ligger næremere grense Oppfylling av terreng og etablering av plen på
enn 1 meter. Tiltakshaver vil søke om godkjenning av kommunal eiendom. Medfører overvannsproblem
fyllingen slik den er i dag. Det er satt frist til 4. juli
for nabo.
2018 for å rette eller sende inn søknad. Purret på, og
bedt om tilbakemelding innen 1. april 2019. Mottatt
svar fra tiltakshaver innen fristen.

thraf

inkje

Ja

malov

caive

Ja
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Koløkka 15, 230/92

34

Langestrandveien
71, 237/26
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Langvikveien 47,
201/53

15.6.19

9.12.20

Fritidsbolig og båthus

Gjennomført tilsyn 13.03.19. Sendt ut tilsynsrapport.
Ansvarlig søker opplyst at vil søke om
etterhåndsgodkjennelse av avvikene de er enige i og
vil fremlegge dokumentasjon vedrørende øvrige
forhold. Avholdt møte med søker 29.04.19. Vil sende
inn full ny søknad. Frist for merknader til
tilsynsrapport 13.05.19 og for ny søknad 15.06.19.
Mottatt merknader til tilsynsrapport 10.05.19.
Opplyst at vil søke om etterhåndsgodkjenning. Ny
søknad innkommet 05.07.19.

Det er innsendt reviderte tegninger ved søknad om ja
ferdigattest. Endringene har ikke vært omsøkt.
Tilsynet avdekket; avvik ved båthusets størrelse,
fritidsboligens størrelse og høyde (både BYA og
BRA), avstand til nabogrense, flere tiltak som ikke er
omsøkte og godkjente som terrasse, riving og
gjenoppføring av grunnmur, fjerning av fast fjell,
riving av bod og gjenoppføring som tilbygg,
steinmurer, trapper, plattinger, levegger og
pumpehus. Det er også indikasjoner på at brygge og
bryggeplatting har blitt større enn godkjent.

malov

inkje

Fritidsbolig i område
avsatt til LNF

Omgjøring vedtatt i HK 21.06.2018. Mottatt klage på
vedtaket. Søknad mottatt. Søknaden ble avslått i HK
21.08.2019. Hovedutvalget stiller seg positivt til nytt
forslag. Ny søknad innsendt. Ble ved behandling i HK
vedtatt å sende saken på faglig råd til FM. FM
fraråder deler av tiltaket, og vil vurdere å påklage
terrenginngrep. Forslag til ny rammesøknad mottat i
januar 2021. Foreløpig søknad gjennomgått og
besvart. Avholdt møte med tiltakshaver og søker i
januar 2021. Vil sende inn søknad. Kommunen har
mottatt ny søknad i saken. Kommunen anmeldte
forhold på eiendommnen i 2019. Økokrim har
henlagt saken, og overført den til kommunen for
videre oppfølging etter pbl. kap 32.

Ja
Vesentlige terrenginngrep i form av både
sprengning og oppfylling, tilrettelegging for kjeller
som ikke er omsøkt, omsøkt og godkjent et basseng
uten dispensasjon fra LNF-formålet, manglende
avklaring av adkomst, gitt tillatelse til og etablert VAledninger over et statlig sikret friområde, avsatt
parkeringsplasser i LNF-område uten at dette er
omsøkt, vilkårene for selvbyggeransvar er ikke til
stede

thraf

Caive

Etablering av kjørevei

Avhold tilsyn 19. oktober 2020, og sendt ut
tilsynsrapport med tilsvarsfrist 9. november 2020.
Mottatt tilsvar, og sendt ut varsel om pålegg og
tvangsmulkt med frist for frivillig retting til 9.
desember 2020. Mottatt dokumentasjon av retting
innen fristen. Kommunen må vurdere om rettingen
er tilstrekkelig. Har vært i kontakt med utførende
foretak, som skal gi beskjed når alle arbeider er
avsluttet - så vil det bli gjennomført ny befaring.

I forbindelse med arbeider på fritidsbolig er ble det Ja
gitt tillatelse til etablering av oppstillingsplass for
lastebil ved Langvikveien, og gangatkomst opp til
fritidsboligen. Det er etablert kjøreatkomst helt opp.
Oppfylling av omkring 63 kubikk stein- og løsmasser.

thraf
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Lilleskagveien 94,
230/41

Oppføring av bolig

Avholdt tilsyn 9. november. Sendt tilsynsrapport.
Søknad om etterhåndsgodkjenning/disp mottatt.
Avholdt møte med tiltakshaver og ansvarlig søker
31.01.2019. Avholdt forhåndskonferanse 14.02.19.
Mottatt samlet søknad 22.04.19. Byggesak vil starte
behandlingen av søknaden. Telefonmøte avtalt i uke
15.

Flere avvik fra godkjente tegninger. Deler av bygning Ja
er oppført utenfor byggegrense mot sjø. Avvik ved
bygningshøyde. Etablert høy mur som avgrenser
bygning mot vest, trapp og kjellerarealer mot vest,
samt kjellerarealer mot sørvest. Det er i tillegg gjort
terrenginngrep og etablert forstøtningsmurer foran
byggegrense som ikke er omsøkt.

malov

caive
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Løkkeveien 59,
217/66

Oppføring av tilbygg

Tilsyn på eiendommen 28.09.18. Sendt
tilsynsrapport. Mottatt plan for overvannshåndtering
som er godkjent - tiltaket er gjennomført. Mottatt
søknad om etterhåndsgodkjennelse 27.05.19. Sendt
ut brev om lang saksbehandlingstid.

ja
Tilbygg bygget i tråd med godkjennelse. Avdekket
tiltak som ikke er omsøkt og godkjent (LNF spredt
fritidsbebyggelse): fjernet fjell og fylt ut terreng
under tilbygg, etablert steinmur vest for tilbygg,
fjernet fjell og etablert uteplass sør for tilbygg. På
bakgrunn av nye opplysninger og ny gjennomgang
legges til grunn at det ikke er fjernet fast fjell i
terreng under tilbygg, og at utfylling av terrenget må
anses som godkjent. Ved befaring konstatert at det
ikke er god nok overvannshåndtering av takvann
(vilkår i tillatelsen).

malov

inkje
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Medøveien 112,
222/41

Oppføring av terrasse og
plattinger ol.

Avholdt tildsyn 01.11.18. Mottatt tilbakemelding på
tilsynsrapport. Mottatt bilder på nabo 30.04.19.
Besluttet å ikke omgjøre ugyldig vedtak i HK 20.06.19.
Ulovlige forhold blir fulgt opp. Sendt ut varsel om
pålegg og tvangsmulkt 23.11.2020. Fått svar fra
tiltakshaver. Pågående korrespondanse.

Eiendommen ligger i 100-meters beltet, delvis
innenfor og utenfor byggegrense mot sjø. Terrasse
er oppført i strid med tillatelse, og tilatelsen
inneholder ikke nødvendig dispensasjon. Områder
med ikke omsøkt plattinger, gangsveier ol.

Ja

malov

39

Medøveien, 222/1

Oppført kajakkstativ

Pågått korrespondanse vedr. hvem som er ansvarlig. Oppført konstruksjon for oppbevaring av kajakker i
100-metersbeltet langs sjø og LNF. Verken omsøkt
eller godkjent.

Nei

malov

40

Middelborgveien 13,
42/31

Bruk av uthus

Gjennomført befaring, Bedt om redegjørelse for
historisk bruk. Mottatt redegjørelse. Ligger til
vurdering.

27.5.19

Frittstående bygning er delvis ombygget og benyttes Ja
som bolig. Usikkerhet rundt lovlig etablert bruk.

thraf
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Moveien 104,
244/41 - Mostranda
Camping

Oppføring av bygninger i
strid med
reguleringsplanen.
Spørsmål om lovligheten
av bom, terrengarbeider
m.m.

Tilsyn 4. desember. Tilsynsrapport sendt ut og
mottatt kommentarer. Varslet omgjøring av vedtak
21. august 2018. Mottatt tilsvar til varsel om
omgjøring. Omgjort 21. november, og vedtak sendt
ut 26. november. Klage på vedtak oversendt FM for
endelig avgjørelse. FM har stadfestet kommunens
vedtak, og alle tillatelser er omgjort. Reguleringssak
igangsatt. Avholdt møte med tiltakshaversiden.
Innkommet søknad om midlertidig dispensasjon i
påvente av ny reguleringsplan. Behandlet i HK
06.05.20. Søknad om ettrinnstillatelse etterspurt
31.08.2020. Søknaden er mangelfull.
Administrasjonen vil etterspørre dokumentasjon.

Det er oppført flere bygg innenfor det regulerte
området som må anses å være i strid med
reguelringsplanen for området. Avdekket under
tilsyn at de heller ikke er oppført ihht tillatelsen.

Bef.

thraf
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Munkerekkveien 63, 15.3.20
3/396

Oppføring av ny brygge

Oppført ny brygge over eksisterende steinfylling.
Søknad om etterhåndsgodkjenning ble avslått
03.06.15. Varsel om pålegg er sendt med frist for
retting til 15.01.2020. Pålegg om fjerning vedtatt i HK
19. august 2020, og vedtaket ble påklaget 9.
september. Søknad om etterhåndsgodkjenning
mottatt 25. august 2020. Sendt inn søknad om
dispensasjon, men søknaden er ikke fullstendig.
Byggesak venter på ytterligere dokumentasjon. Sendt
varsel om avslag 06.10.2020 i byggesaken. Søknaden
vil bli relitetsbehandlet i HK-møtet 2. desember. Det
er i forbindelse med klagebehandlingen gjennomført
en befaring på eiendommen, der det ble registrert at
det i tillegg til bryggen er oppført førstøtningsmur
langs sjøkanten, og hellelagt plass og gangvei
innenfor LNF-område. Eier er blitt bedt om å
redegjøre for tiltakene innen 20. november 2020.
Redegjørelse mottatt innen fristen. Sendt varsel om
pålegg og tvangsmulkt med frist for fjerning/søknad
til 15. januar 2021. Frist utsatt til 1. februar. Klage og
nytt pålegg behandlet i HK 3. mars 2021. Klagesak
vedrørende brygge sendt til SF. Klage på pålegg om å
fjerne mur behandles i HK 28. april.

Nei

malov

Ferolasb
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Mågerøveien,
212/107

44

Mågerøveien,
212/107

45

Nautnesveien 129,
211/47

Oppføring av bod

Det ble gjennomført tilsyn i saken 28.06.18. Bod
oppført uten tillatelse. Kommunen mottok søknad
14.09.18. Lang korrespondanse mellom tiltakshaver
og byggesak. Dispensasjon og tillatelse til tiltak uten
ansvarsrett for bod, behandlet i HK 30.10. Vedtatt
oversendt til FM for faglig råd. FM fraråder og vil
vurdere påklaging. Saken behandlet 15. januar 2020,
der søknaden ble avslått. Klage på vedtaket mottatt
4. februar 2020. Kommunens klagebehandling ble
oversendt Fylkesmannen 08.10.2020.
Statsforvalteren har stadfestet kommunens avslag på
søknaden. Forholdet vil bli fulgt opp videre med
pålegg om riving.

Det ble i 2016 oppført sjøbod med platting på
eiendommen. Det foreligger en skriftlig aksept fra
Tjøme kommune. Eiendommen er avsatt til LNF og
bygningen ligger ca. 20 meter fra sjøen. Det er ikke
behandlet dispensasjon.

Ja

thraf

1.4.19

Deponering av masser
mm.

Bedt om redegjørelse innen 21. januar 2019. Har
mottatt redegjørelse. Vurderer videre oppfølging.
Bekken skal være lukket. Bedt om redegjørelse innen
01.04.19. Mottatt redegjørelse 28.03.19.

Eiendommen ligger innefor 100-metersbeltet og i
Ja
LNF. Det er deponert anslagsvis 30 m³ masser og
lagret 8 lengder med dreneringsrør ø40cm på
eiendommen. Etter opplysninger fra varsler skal
dette benyttes for å legge bekken på eiendommen i
rør.

thraf

24.1.20

Riving og gjenoppføring av Tilsyn 16.1.2018. Opplyst at alt må omsøkes på nytt.
fritidsbolig
Ferdigattest avslått 04.07.19 og avslaget er påklaget.
Klage Midlertidig brukstillatelse innvilget 19.08.19.
Søknad om dispensasjon og endringstillatelse for
utvidelse av BYA på 0,7m2 innvilget i HK 25.09.19. I
samme møte ble det besluttet at rammetillatelse, IG
og kjellertillatelse ikke skulle omgjøres. Saken om
kjellertillatelsen ble krevd behandlet av FS og KS,
omgjøring av HKs vedtak ble varslet. KS vedtok
endelig den 22.04.20 at HKs vedtak ikke skulle
omgjøres. Administrasjonen vil følge opp avvikene
fra tillatelsene etter pbl. kap. 32. Den 21. oktober
2020 kom det inn søknad om endring av byggehøyde.

Avdekket støpte plattinger på ca. 150 m2 som ikke
fremgår av søknaden. Utvidet innendørs areal med
ca. 5 m2 uten søknad, oppført bygningens 1. etasje
på kote 4,3 (omsøkt 3,3). Mindre endringer i
romfordeling og funksjon (i hovedsak ikke
søknadspliktige). I tillegg til at tiltak er i strid med
tillatelsen, er det avdekket feil ved tidligere
tillatelser.
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Neholmveien 61,
226/70

23.4.21

Fritidsbolig

Avholdt tilsyn 4.juli 2018. Sendt varsel om pålegg og Fritidsboligen ble godkjent i 2010, og tillatelsen løp
tvangsmulkt 12.12.18. Frist for innsending av søknad dermed ut i 2013. Etter tilgjengelige flyfoto ble
utsatt til 1. juni 2019. Forhåndskonferanse avholdt. tiltaket igangsatt i 2015.
Søknad mottatt 17. april 2020. Søknad om
etterhåndsgodkjenning av brygge, fritidsbolig,
svømmebasseng og terrengarbeider ble oversendt
fylkesmannen for uttalelse 22.10.2020.
Fylkesmannen fraråder og vurderer å påklage deler
av søknaden, samtidig etterspørres det nye
vurderinger. Kommunen vil gjennomå fylkesmannens
merknader i detalj og videre gå i dialog med
søker/tiltakshaver. Møte med Statsforvalter avholdt i
uke 8. Byggesak etterspurte den 02.03.2021
arealregnskap og informasjon om terrenginnrep. Frist
satt til 01.04.2021. Gitt utsatt frist etter anmodning
fra ansvarlig søker. Ny frist satt til 23.04.2021. Saken
sendes Statsforvalter på nytt når nye opplysninger
foreligger.

Ja

thraf
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Neholmveien 61,
226/70

15.4.19

Tennisbane

Avholdt tilsyn 4.juli 2018. Sendt ut tilsynarapport og Tennisbanen er oppført med forstøtningsmurer med Ja
bedt om redegjørelse innen 1. sept. Redegjørelse
høyde inntil 5,2 meter. Etter tillatelsen er største
innkommet. Sendt varsel om pålegg og tvangsmulkt lovlige høyde 2 meter.
12.12.18. Frist til uttalelse 10.02.19. Avholdt møte.
Frist utsatt til 15.04.19. Merknader kom inn 12.04.19.

thraf
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Neholmveien 61,
226/70

23.4.21

Brygge

Avholdt tilsyn 4.juli 2018. Sendt ut tilsynarapport og
bedt om redegjørelse innen 1. sept. Redegjørelse
innkommet. Sendt varsel om pålegg og tvangsmulkt
12.12.18. Møtetidspunkt for forhåndskonferanse satt
til 26. april. Søknad mottatt 17. april 2020. Søknad
om etterhåndsgodkjenning av brygge, fritidsbolig,
svømmebasseng og terrengarbeider ble oversendt
fylkesmannen for uttalelse 22.10.2020.
Fylkesmannen fraråder og vurderer å påklage deler
av søknaden, samtidig etterspørres det nye
vurderinger. Kommunen vil gjennomå fylkesmannens
merknader i detalj og videre gå i dialog med
søker/tiltakshaver. Møte med Statsforvalter avholdt i
uke 8. Søknaden om brygge er ikke direkte knyttet til
de øvrige delene av søknaden. Byggesak har sendt
brev til tiltakshaver og søker om det er ønskelig at
denne delen av søknaden trekkes ut og behandles
separat. Frist for tilbakemelding satt til 01.04.2021.
Gitt utsatt frist etter anmodning fra ansvarlig søker.
Ny frist satt til 23.04.2021.

Det er etter opplysninger fra tiltakshaver etablert ny Ja
brygge i 2016 som erstatning for tidligere brygge.
Tiltakshaver anførte på tilsynet at tiltaket er omsøkt
og godkjent.
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Neholmveien 67,
226/28

FM

Tennisbane

Pålagt stans i arbeider med øyeblikkelig virkning
24.08.18. Varslet pålegg og tvangsmulkt. Etter klage
stadfestet FM kommunens vedtak om stans i
arbeidene. Vedtaket om retting ble sendt tilbake til
kommunen for ny behandling. Omgjøringssak lagt
frem for HK 06.05.20, der vedtakene ble omgjort.
Mottatt klage og klagesaker legges frem for HK
19.08.20. Klagesak oversendt til FM for endelig
avgjørelse. FM har bedt om redegjørelse fra
kommunen 20. oktober. Redegjørelse sendt 18.
november 2021. Statsforvalteren har stadfestet
kommunens omgjøring. Påleggssak legges frem for
HK 28. april.

Igangsatt arbeider for etablering av tennisbane uten Ja
at det foreligger nødvendig tillatelse. Varslet pålegg
og tvangsmulkt med frist til 1. okt for uttalelse.

thraf
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Neholmveien 67,
226/28

51

52

FM

Fritidsbolig og anneks

Gjennomført tilsyn 2. mai 2019. Avdekket vesentlige
avvik mellom den faktiske situasjonen på
eiendommen og søknadsgrunnlaget. Sendt ut varsel
om omgjøring. Frist for svar 14. juni 2019.
Omgjøringssak lagt frem for HK, der vedtakene ble
omgjort. Mottatt klage. Befaring med søker
02.07.2020. Søker har sendt inn nytt forslag som
vurderes av administrasjonen. Klage på omgjøring
behandlet i HK, og saken er oversendt FM for endelig
avgjørelse. SF har bedt om redegjørelse fra
kommunen. Redegjørelse sendt inn i uke 9.
Statsforvalteren har delvis omgjort kommunens
vedtak om omgjøring. Atatsforvalteren har lagt til
grunn kommunens tolkning av rekkevidden av
tillatelsene, som begrenser disse til reelle
fasadeendringer.

ja
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Nestvikveien 40,
65/3

Brygge

Etter befaring mener kommunen at rivingen og
Tidligere brygge er revet, og det er oppført ny
gjenoppføringen av bryggen på eiendommen skulle brygge i kreosotimpregnerte materialer. Tiltaket er
vært omsøkt. Sendt varsel om pålegg om fjerning og ikke ømsøkt og godkjent.
tvangsmulkt. Kommunen har mottatt søknad om
etterhåndsgodkjenning 17.10.18. Behandlet i HK 2.
september 2020 der det ble gitt tillatelse under
forutsetning at kreosotimpregnerte materialer byttes
ut.

Nei

malov

Ferolasb

Nordhavna 62,
230/75

Fritidsbolig

Avhold tilsyn på eiendommen 4. februar 2020.
Tilsynsrapport sendt ut 5. mars, med frist for
tilbakemelding til 1. april 2020. Kommunen mottok
tilsvar til rapporten 15. april 2020. Det ble sendt ut
varsel om pålegg og tvangsmulkt 31. august 2020,
med frist for tilsvar innen 1. november 2020. Mottok
tilsvar 28. oktober 2020. Avholdt møte med
tiltakshaver i januar 2021. De ønsker å sende inn
søknad om etterhåndsgodkjenning, og har fått utsatt
frist til 1. april 2021. Kommunen har mottatt
ytterligere dokumentasjon fra tiltakshaver innen
fristen.

Ja

thraf

53

Nordre
Svelvikstranda 1,
204/1

54

Ottosvei 46, 218/61

55

Ramberg Terrasse
28, 129/461

57

58

25.10.19

Ny badebrygge

Bedt om redegjørelse innen 25. oktober 2019.
Mottatt redegjørelse 9. oktober 2019. Ligger til
vurdering.

Riving og oppføring av
Mottatt tilbakemelding på tilsynsrapport
fritidsbolig, inkl plattinger,
atkomstvei mm

Kommunen har mottatt varsel om at det er oppført
ny badebrygge/hoppetårn på eiendommen. Flyfoto
viser at det har vært tilsvarende konstruksjon der
tidligere.

thraf

Det er gitt tillatelse til riving og oppføring av ny
Ja
bolig. Kommunen mener at det er gjennomført tiltak
som ikke er omsøkt og godkjent.

thraf

caive

malov

ferchs

Garasje

Sendt varsel om pålegg og tvangsmulkt den 28.08.18. Garasje ikke oppført iht. gitte tillatelser og det
Søkt om etterhåndsgodkjenning, dog med flytting av foreligger ikke gyldig ferdigattest. Sak avgjort av
garasje, den 15.11.18. Sendt ut mangelbrev 12.11.19. Fylkesmannen i Vestfold 08.07.16.
Søknad om tillatelse til ny plassering godkjent
31.01.20. Mottatt varsel om at flytting ikke er
igangsatt. Varslet pålegg om flytting og tvangsmulkt
15.06.20. Frist for retting 20.09.20. Søker opplyst at
vil bli utført innen 15.08.20. Ved innmåling av
garasjen viser det seg at den er feilplassert på nytt.
Det kom inn ny søknad 25. november 2020. Det ble
gitt ettrinnstillatelse og dispensasjon for garasje med
ny plassering den 29.03.2021.

Sandsveien 14,
228/35

Bod/uthus

Kommunen har bedt om redegjørelse. Pågående
korrespondanse med eier.

Sevikveien 19, 83/46

Brygge, plattinger og mur Varslet pålegg og tvangsmulkt. Nye eiere, nytt varsel
med ny frist. Forhåndskonferanse skal avholdes
11.01. Forhåndskonferanse avholdt. Sendt
tilbakemelding på kommunens holdning til
dispensasjon. Ikke kommet inn noen søknad. Sendt
brev den 24.09.18 der minner om tidligere varsel og
satt ny frist for fjerning av tiltak og uttalelse. Kommet
inn søknad om etterhåndsgodkjenning 17.10.18.
Sendt ut varsel om lang saksbehandlingstid.

20.9.20

Har sendt inn melding om tiltak som ikke er
søknadspliktig i 2016 for et tiltak som antagelig
utløser søknadsplikt.

Nei

Eier har kontaktet kommunen i forbindelse med salg Nei
av eiendommen, og forespurt hvorvidt bryggen er
lovlig oppført. Slik den er oppført i dag, med
tilhørende platting langs sjøen, er den ikke godkjent.

thraf

malov

inkje
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Sjøbusand 54,
248/111

60

Skautangveien 48,
207/16

FM

Oppføring av bygning

Det ble gjennomført tilsyn i saken 4. juli. Varslet
pålegg og tvangsmulkt 13.12.18. Mottatt
kommentarer til varselet 30.1.19. Administrasjonen
har vurdert tiltakshavers anførsler. Satt ny frist for
søknad om etterhåndsgodkjenning til 15.11.19.
Mottatt brev fra advokat som ber om at kommunen
må avslutte saken. Bygningen ble pålagt revet 1. april
2020. Vedtaket påklaget 21. april. Klagen behandlet
av HK 3. juni 2020, og er oversendt FM. FM har bedt
om redegjørelse i saken. Redegjørelse sendt.
Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak.
Frist for fjerning av bygningen er 31. desember 2020.
Departementet har gitt utsatt iverksetting av
pålegget mens de tar stilling til søksmålsvarselet fra
tiltakshaver. Departementet har avvist
henvendelsen fra tiltakshaver. Det er satt ny frist for
retting til 2. april 2021. Kommunen har mottatt
dokumentasjon på at retting er gjennomført. Det vil
bli vurdert om det er grunnlag for å ilegge
overtredelsesgebyr.

Det er oppført bygning som fremstår som anneks
foran byggelinje mot sjøen. Tiltakshaver har på
tilsynet anført at bygningen omfattes av
unntaksreglene for søknadsplikt. Bygningen er
innredet slik at de ikke kan anses å falle inn under
unntaksbestemmelsen.

Ja

thraf

Brygge

Gjenomført tilsyn, og sendt ut rapport samt varsel
om pålegg og tvangsmulkt 15.06.20. Merknadsfrist
06.07.20. Pålagt stans og varslet tvangsmulkt
17.06.20. Klage- og merknadsfrist 08.07.20. Klage
behandlet av HK 2. september, og oversendt FM for
endelig avgjørelse. FM har stadfestet kommunens
vedtak 9. oktober 2020. Tiltakshaver har kontaktet
kommunen 28. oktober 2020, og bedt om et møte for
å avklare videre saksgang. Møte avholdt 23.
november. Gitt utsatt frist for å søke til 15. januar
2021. Søknaden kom inn innen fristen, og er tatt
under behandling.

Omfattende raparasjon av eksisterende brygge,
uten at dette er omsøkt. Benytter
kreosotimpregnerte materialer. Konstatert at
arbeider fortsatt pågår etter tilsynet.

Ja

thraf

fersal

Oppføring av
landbruksbygning

Det er igangsatt oppføring av landbruksbygning på Ja
Avholdt tilsyn 11. september 2020. Sendt ut varsel
om pålegg og tvangsmulkt 14. september 2020, med ca. 1000 m² som ikke er i samsvar med gitt tillatelse.
tilsvarsfrist 1. november 2020. Det har kommet inn
søknad om ny tillatelse 27. september 2020.
Søknaden er under behandling.

thraf

inkje

Store terrenginngrep og
oppføring av flere murer
mm. Langs sjøen.
Oppføring av betongplate
og ringmur for uthus.

Klagen ikke tatt til følge. Plan for tilbakestilling under Pålegg om tilbakestilling av strandområdet er
Ja
utarbeidelse. Befaring gjennomført. EF samtykker
stadfestet av Fylkesmannen. Frist til 1. sept for plan
ikke til tiltaket. Avholdt møte. Dialog med ansvarlig for retting, og 1. nov for selve rettingen.
søker. Søknad om dispensasjon kom inn til
kommunen 25. september 2017. Saksbehandling vil
prioriteres.

thraf

Caive

Sparsvei 13C, 30/274 FM

Oppføring av brygge og
rekkverk.

Nei
Pålegget er påklaget. Klagesak endelig avgjort av FM Melding om ny brygge oppført våren 2016.
Etablering av gjerde/håndløper over svaberg ned til
(stadfestet vedtak). Har mottatt søknad om
etterhåndsgodkjenning. Varslet avslag. Dokumentert sjøen.
tidligere brygge. Søker har i brev av 29.11.18 bedt om
realitetsbehandling av den søknaden som foreligger.
I HK 25.09.19 ble saken utsatt for oversendelse til FM
for faglig råd. Sendt til FM 02.10.19. FM fraråder og
vurderer påklaging. Sak lagt frem for HK 4. desember
2019, der søknaden ble avslått. Mottatt klage på
vedtaket 28. desember 2019. Klagen er behandlet i
HK 19. august 2020, og oversendt Fylkesmannen for
endelig avgjørelse. FM har stadfestet kommunens
vedtak 12. oktober 2020. Bryggen er demontert, og
ligger lagret ved sjøkanten. Kommunen har akseptert
at bryggen ligger lagret ved sjøkanten inntil ny
byggesak er avgjort. Ny søknad kom inn i desember
2020, og er tatt under behandling. SF har ingen
vesentlige merknader. Det ble innvilget dispensasjon
og gitt tillatelse til ny brygge 17. mars 2021. Det vil bli
vurdert om det er grunnlag for ileggelse av
overtredelsesgebyr.

thraf

Ferola

Sparsvei 13C, 30/274

Bruk av lekter som brygge. Saken stilt i bero.

61

Smidsrødveien 47 B,
7/1

62

Småvikveien 83,
88/7

63

64

1.9.17

Lekter benyttes som brygge

Ja

thraf

65

Stillaugs vei 19,
218/184

Støttemur, boenhet i
garasje ++

Avholdt møte med kjøper og selger og deres
representanter, samt EF. Avventer søknad om
etterhåndsgodkjenning.

Ble avdekket da eierskifteforsikringsselskapets
Nei
konsulent tok kontakt med kommunen for å forhøre
seg om lovligheten av flere tiltak på eiendommen.
Bygget støttemur inn på kommunens grunn.
Boenhet i garasje. Flere tiltak det er usikkerhet
knyttet til lovligheten av.

66

Strandheimveien 412, 129/524

Oppføring av fem
eneboliger

Gjennomført tilsyn 21. oktober 2020. Pålagt stans i
I forbindelse med oppføring av fem eneboliger har
arbeider på grunn av manflende oppfyllelse av
det vært utglidning av masser som blant annet har
medført skade på Alfheimveien.
rekkefølgekrav (motfylling for stabilisering av
området). Det ble videre avdekket at det er foretatt
vesentlige inngrep i rotsonen til flere eiker innefor
henysnssone naturmiljø. TIltakshaver har innhentet
arborist som avdekker og begrenser skadeomfang.
Kommunen har akseptert forslag til tiltak for
skadebegrensning 16. november 2020.
Tiltakshaversiden har opplyst at
skadebegrensningsarbeidet skal igangsettes så snart
frosten i bakken er borte. Kommunen har bedt om
oppdatering 13. april 2021.

67

Styrsvikveien 98,
79/17

FM

68

Såta 5, 141/48

15.7.19

thraf

Ja

thraf

Riving og gjenoppføring av Gjennomført tilsyn 14. juni 2019. Sendt ut
brygge
tilsynsrapport og varsel om pålegg og tvangsmulkt.
Forhåndskonferanse avholdt 14.11.19. Søknad kom
inn 24. februar 2020, og det ble sendt mangelbrev 25.
februar. Har kommet inn ny dokumentasjon 26.
februar. Saken behandlet i HK 27. januar 2021. Delvis
avslått. Det er varslet pålegg og tvangsmulkt dersom
fjerning av de ulovlige tiltakene ikke er gjennomført
innen 15. juni 2021.

Tiltakshaver erklærte til kommunen i 2018 at de
Ja
skulle skifte dekke på bryggen. Tilsynet avdekket at
bryggen er utvidet, og arbeidene som er gjort på
den lovlige delen av bryggen er så omfattende at de
skulle vært omsøkt og godkjent.

thraf

Ferchset

Riving og oppføring av
fritidsbolig

Ja
Bygningen ligger i 100-metersbeltet langs sjø, i
område for fritidsbebyggelse, utenfor byggegrense.
Foretatt endringer mht. høyde og sokkeletasje. Vil
vurderes nærmere. Det er sendt søknad om
endringer som foreløpig ikke er behandlet. Det er
gjort terrenginngrep i form av anleggsvei/gangvei
som ikke er omsøkt.

malov

inkje

Avholdt tilsyn 16. november 2018. Tilsynsrapport
sendt ut. Frist for tilsvar 10.03.19. Tiltakshaver
opplyst at de vil sende merknader og ønsker etter
dette et møte. Utsatt frist for merknader til 15.03.19.
Mottatt merknader 15.03.19. Avholdt møte med
tiltakshaver 29.04.19. Vil fremsette ny samlet søknad.
Korrespondanse med tiltakshaver vedr. avvik. Søknad
innkommet 15.07.19.

69

Teieskogen 1/1

Akebakke og sykkelløype

Gjennomført tilsyn 14. desember 2020. Det ble
opplyst på tilsynet at det er tilkjørt omkring 1200 1500 kubikk med løsmasser for avretting av
terrenget. Dette skal planeres ut, og det skal legges
et jordlag på omkring 10 cm på toppen og tilsåes.
Kuler, hopp og doseringer skal ikke bli større enn
godkjent, men de kan få noe avvikende plassering.

Det er gitt tillatelse til oppgradering av eksisterende Ja
akebakke.Tiltaket omfatter avretting av terreng, og
etablering av hopp, kuler og sykkelløype med
doseringer i svingene.

thraf

Caive

70

Teieveien 10, 1/593

Oppføring av garasje og
forstøtningsmur

Sendt ut varsel om omgjøring med frist for
tilbakemelding til 2. november. Byggesak har mottatt
søknad om etterhåndsgodkjenning 12. september
2019. Søknaden er mangelfull. Dialog pågår.

Det er gitt tillatelse til oppføring av garasje utenfor
regulert byggegrense uten
dispensasjonsbehandling. I tillegg er det oppført
forstøtningsmur som ikke kan ses å være omfattet
av tillatelsen.

Nei

thraf

Caive

71

Tenvikveien, Støyten 26.6.19
motorsportbane
115/55

Idrettsplass tatt i bruk til
motorsportbane

Gjennomført tilsyn. Mottatt flere klager på fortsatt
ulovlig bruk. Sendt varsel om mulig tilsyn, og varsel
om pålegg om opphør av bruk og tvangsmulkt
05.06.19.
Midlertidig dispensasjon ble innvilget i sak 271/20,
02.09.2020

Idrettsplassen ved siden av motorsportbanen på
Støyten er tatt i bruk til motorsportaktiviteter.
Bruken er i strid med reguleringsplanen.

Ja

malov

inkje
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Tjønnåsveien 26 B,
238/131

73

74

1.5.19

Oppføring av bolig i LNF

Sendt ut varsel om omgjøring. Har mottatt tilsvar til Det er gitt tillatelse til oppføring av bolig i område
varselet. Sendt brev om at administrasjonen
avsatt til LNF spredt, uten at det er søkt eller
foreløpig er positive til å ratihabere vedtakene,
innvilget dispensasjon.
herunder innstille positivt ved søknad om
dispensasjon fra arealformålet pga. sakens historikk.
Tatt forbehold om at kan bli et annet utfall etter
uttalelse fra Fylkesmannen og/eller politisk
behandling. Frist for søknad 01.05.19. Mottatt svar av
25.04.19 om at de ikke vil søke. Byggesak vurderer
søknad om ferdigattest.

Nei

thraf

inkje

Tokenesveien 64 B,
87/316

Riving og oppføring av
fritidsbolig

Tilsyn på eiendommen 23.08.18. Tilsynsrapport er
sendt ut. Mottatt tilsvar fra ansvarlig søker 01.10.18.
Sendt varsel om pålegg og tvangsmulkt 30.11.18.
Avholdt møte med tiltakshaver og ansvarlig søker
11.01.19. Mottatt ny søknad datert 01.02.19. Varsel
om avslag sendt 26.05.2020. Ny dispensasjonssøknad
mottatt 10. september 2020.

ja

malov

caive

Tørkoppveien 3C,
128/193

Oppføring av bolig

Avhold tilsyn på byggeplassen 11. februar 2020.
Mottatt henvendelse om at det oppføres en ikke
Pålagt stans i arbeider. Kommunen har mottatt
tillatt tredje etasje på bolig under oppføring.
endrede tegninger, men opplyst til søker at tiltaket
må omsøkes på nytt. Kommunen har ikke mottatt
søknad, og det er varslet pålegg og tvangsmulkt 15.
september 2020 med tilsvarsfrist 9. oktober 2020.
Pålegg og tvangsmulkt vedtatt i HK 18. november
2020. Kom inn søknad om delvis
etterhåndsgodkjenning 17. november. Byggesak har
mottatt bekreftelse på at 3. etasje er revet, og det er
gitt midlertidig brukstillatelse.

Ja

tharf

inkje

Tilsyn avdekket endringer som ikke er omsøkt mht.
byggehøyde, etablering av bodarealer ved
underbygning, trapp på sørside, platting og
skiftertrapp i nord.

75

Ulvåsveien 14

9.7.20

Terrenginngrep

Gjennomført tilsyn 16.06.20. Pålagt stans i arbeider,
varslet tvangsmulkt og sendt tilsynsrapport 18.06.20.
Frist for merknader og klage er 09.07.20. Kommunen
har mottatt klage på stansen 6. september 2020.
Klagen behandlet i HK 18. november. Den ble ikke
tatt til følge, og er sendt FM for endelig avgjørelse. SF
har stadfestet kommunens vedtak om stans.

Utført vesentlige terrenginngrep ved at fjernet
masser og fast fjell, samt fylt opp området og støpt
dekke for garasje. Tiltaket var omsøkt, men det var
varslet avslag, og tiltaket er derfor ikke godkjent.

Ja
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Vestveien 359,
205/22

28.8.19

Tilbygg til anneks, ikke
omsøkt og godkjent.
Plassert ca 1 meter fra
nabogrensen.

Sendt varsel om pålegg og tvangsmulkt. Pålegg og
Tjøme kommune har tidligere fattet vedtak om
tvangsmulkt vedtatt i HK 05.06.19. Frist for retting
pålegg og tvangsmulkt. Tiltakshaver startet
28.08.19. Mottatt søknad om etterhåndsgodkjenning søknadsprosess, men ikke fulgt opp.
03.11.19. Mangelbrev sendt 07.11.19. Pågående
korrespondanse mellom tiltakshaver og byggesak.

malov
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5.10.20
Ødekjærveien 43,
250/37, 52, 58, 60 og
89

Oppføring av ny
fritidsbolig, båthus,
tennisbane og nytt
bryggeanlegg, samt
omlegging av vei

Søkte om IG 28.01.20. Varslet om omgjøring av
rammetillatelse den 18.02.20, og behandling av IG er
derfor stilt i bero. Frist for merknader satt til
10.03.20. Kommunen mottok 18. mars opplysninger
om at det var igangsatt arbeider på eiendommen.
Det ble gjennomført tilsyn, og konstatert at det var
igangsatt mindre graverabeider. Tiltakshaversiden
ønsker å gå i ny dialog med byggesak for evt. å søke
om et nytt tiltak. Etter ønske fra tiltakshaversiden er
derfor omgjøringssaken stilt i bero inntil senest
05.10.20. Har mottatt nytt forslag. Byggesak avventer
tilbakemelding til Kongsberg har fått skannet
mappen. Byggesak vil gjennomgå søknaden og
sakshistorikk grunnet ny saksbehandler i saken.

malov

Feil ved rammetillatelse. Tillatelsen var avhengig av Nei
dispensasjon fra LNF-formålet, byggeforbudet i § 1-8
og minste kotehøyde på +2,5 i kommuneplanens
arealdel § 2-9 e). Opprinnelig ble behandlet av
hovedutvalget, men flere endringer av søknaden
etter dette slik at bl.a. fritidsboligens BRA har økt
betydelig.

malov

Caive
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Ørastranda, 121/15

Revet og gjenoppført del
av brygge. Etablering av
flytebrygge. Ny
flytebrygge etablert juni
2020.

Det er etablert ny flytebrygge ut fra eksisterende
fastbrygge, uten søknad. Ny flytebrygge er omkring
40 meter lang. Kommunen sendte ut varsel om
pålegg og tvangsmulkt 23. juni 2020, med frist for
fjerning til 15. august 2020.

Det har vært en pågående sak om
etterhåndsgodkjenning av fastbrygge på
eiendommen. Saken har stoppet opp i påvente av
avklaring av privatrettslige spørsmål. Tidligere
ulovlig etablert flytebrygge ble fjernet i 2017. Ny
flytebrygge etablert i 2020.

Ja
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Øraveien 124, 122/9

Terrenginngrep og
oppføring av
forstøtningsmurer

Pålagt stans i arbeider med øyeblikkelig virkning
18.12.18. Forhåndskonferanse avholdt 15.04.2019.
Søknad om etterhåndsgodkjenning mottatt 02.07.19.
Varslet avslag. Tiltakshaver ønsker
realitetsbehandling. Behandlet i HK 29. januar.
Oversendt FM for faglig råd 3. februar 2020.
Behandlet på nytt i HK, der det ble gitt dispensasjon.
Fylkesmannen har påklaget vedtaket. Klagesaken
behandlet i HK 19. august 2020. Oversendt FM for
endelig avgjørelse. FM har stadfestet kommunens
avslag. Det er varslet pålegg og tvangsmulkt 11.
januar 2021. Tiltakshaver har tatt kontakt med
kommunen for å finne en løsning for skråningen der
muren skal fjernes.

Det er foretatt vesentlige terrenginngrep i form av Ja
uttak av masser, og oppført forstøtningsmurer i en
lengde på omkring 25 meter og en samlet høyde på
omkring 2,5 meter.

malov

ferchs
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Øraveien 89, 121/47 16.12.20

Ombygging av fritidsbolig Gjennomført tilsyn 20. november 2020. Avdekket at
deler av fritidsboligen er underbygget, og at det er
gjort inngrep i bærende konstruksjon uten nødvendig
tillatelse. Sendt ut tilsynsrapport 25. november 2020,
med svarfrist 16. desember. Mottatt tilsvar innen
fristen. Avventer byggesaksbehandling.

Kommunen har mottatt søknad om tilbygg, påbygg
og underbygging av eksisterende fritidsbolig.
Arbeidene igangsatt før søknaden ble sendt
kommunen.

thraf

fertan

81

Østveien 360,
216/65

Oppføring av uthus på
ubebygd parsell

Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra plankravet i Nei
kommuneplanens utfyllende bestemmelser.

Ja

thraf

thraf
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Østveien 69, 211/85 10.10.19

Båtslipp angivelig i strid
med privat eiendomsrett
og dermed også avstand til
nabogrense

Skal vurderes, men avventer sikring av grenser i
pågående byggesak. Kartforretning er gjennomført.
Bedt om redegjørelse for etablering av båtslipp og
plassering ift. granse på lang og i sjø. Frist utsatt til
10.10.19 fordi tiltakshaver trenger tid til å finne frem
gamle dokumenter og opplysninger. Mottatt
opplysninger 9. oktober 2019. Innkommet
byggesøknad 10.04.2019 for utbedring av kaifront og
etablering av utriggere. Slippen er utelatt.

Mottatt henvendelse fra eier av en eiendom, som
mener at en båtforening har plassert båtslippen
uten søknad og i strid med reglene om avstand til
nabogrense og hennes eiendomsrett

83

Engåstoppen 42,
80/62

Oppføring av
forstøtningsmur

Bedt om redegjørelse fra ansvarlig søker

84

Tørkoppveien 3 A og 10.5.21
B, 128/193

Oppføring av
tomannsbolig

85

Holtekjærstranda
78, 216/51

Fritidsbolig mm.

Avhold tilsyn på eiendommen 12. april 2021. Tilsynet
var avgrenset til uteområdene. Det ble konstatert at
kravet til minste uteoppholdsareal (MUA) ikke er
oppfylt. Tilsynsrapport er sendt ut, med tilsvarsfrist
til
10. mai.
Avhold
tilsyn på eiendommen 14. april 2021. Rapport

Holtekjærstranda
80, 216/31

Fritidsbolig, brygge og
terrenginngrep

86

12.4.21

under utarbeidelse.

Ja

malov

fermapap

Det er gitt tillatelse til oppføring av bolig på
Nei
eiendommen. I forbindelse med oppføringen er det
etablert forstøtningsmur i grense mot gbnr. 80/62.

thraf

caive

Kommunen har mottatt søknad om ferdigattest, og
fant grunn til å undersøke om kravet til
uteoppholdsareal i kommuneplanens arealdel var
oppfylt.

Ja

thraf

Nei

thraf

Fylkesmannen påpekte i 2006 at det var oppført
tiltak på eiendommen som ikke var omsøkt og
godkjent, og ba Tjøme kommune følge dette opp.
Det har ikke blitt gjort. Administrasjonen mener i
tillegg at det har blitt oppført flere tiltak etter dette.

Avhold tilsyn på eiendommen 14. april 2021. Rapport Administrasjonen mener det er grunn til å anta at
under utarbeidelse.
det er etablert brygge og utført terrenginngrep uten
søknad og tillatelse, og videre at tilbygget til
fritidsboligen ikke er oppført i samsvar med gitt
tillatelse.

87
88

Saker der det kun gjenstår vurdering av overtredelsesgebyr:
1

Bjerkø/Ulvø/Knarber
g, 29/256, 164 og
31/4

Etablering av sjøkabel

Ny plassering etterhåndsgodkjent. Vil vurdere
overtredelsesgebyr.

Sjøkabel ikke er plassert iht. tillatelsen.

2

Bjønnhueveien 24,
87/122

Utvidelse av brygge.

Varsel om pålegg og tvangsmulkt er sendt
Vedtak om dispensasjon ble påklaget av FM, men
tiltakshaver 18.10.18. Mottatt bekreftelse på at
klagen ble ikke tatt til følge 24.07.18.
ulovlige deler er fjernet, herunder dekket og dragere.
Administrasjonen vurderer overtredelsegebyr.

Bef.

3

Bueråsveien 7,
15/19

Vinterhage som tilbygg til Etterhåndsgodkjent. Administrasjonen vil vurdere
bolig.
overtredelsesgebyr.

4

Dalsveien 57,
253/109

Terrengarbeider

Vil vurdere overtredelsesgebyr for VA-grøft og
terrenginngrep i forbindelse med avkjørsel.

5

Flekkenveien 62,
214/36

Bruksendring av kjeller

Søknad om bruksendring ble innvilget 27.07.2020.

Ja

thraf

6

Grindstuveien 33

Rehabilitering av
kunstgressbane

Gjennomført tilsyn 09.12.19. Mottatt tilsvar til
Påbegynt arbeider med rehabilitering av
rapporten 19.01.20. Tillatelse er gitt og forholdet
kunstgressbane før det har blitt gitt tillatelse.
anses derfor som rettet. Administrasjonen vil vudere
overtredelsesgebyr.

Ja

malov

7

Holmsbrekkene 81,
101/6

Brygger, steinfylling og
strand

Etterhåndsgodkjent ved behandling i HK 05.06.19. Vil Det er oppført totalt fire brygger på eiendommen,
vurdere overtredelsesgebyr.
samt steinfylling og sandstrand. Kun en brygge kan
ses å være omsøkt og godkjent.

Ja

thraf

8

Kalvetangveien 87 C,
15/227

Portstolper

Pålagt stans i arbeider med øyeblikkelig virkning
28.8.18. Søknad behandlet 20. november 2019, der
det ble gitt tillatelse til oppføring av gjerde med
granittstolper. Administrasjonen vurderer
overtredelsesgebyr.

Ja
Det er oppført vinterhage som tilbygg til bolig på
eksisterende veranda. Tiltaket ligger ca. 1 meter fra
nabogrense.
Søkt om riving og gjenoppføring av fritidsbolig.
Ja
Mottok henvendelse fra publikum om større
terrengarbeider/sprengning. Eiendommen ligger i et
boligområde, men i 100-metersbeltet.

Eier har etablert to portstolper utenfor regulert
byggegrense mot vei uten søknad til kommunen.

thraf

malov

thraf

thraf

9

Kalvetangveien 90 C,
15/278

20.12.18 Oppføring av bolig med
næringsdel

Tilsyn gjennomført for å avklare bruk og hvorvidt
Ja
Gjennomført tilsyn 23.10.18. Mottatt søknad om
endring av næringsareal 20.12.2018.Endringstillatelse tiltak, herunder særlig næringsdel, er gjennomført i
for næringsarealer og ferdigattest for boligen med
tråd med tillatelse, lov og forskrift.
næringsdel ble gitt 06.05.2019.

malov

10

Kalvetangveien 90
D, 15/279

20.12.18 Oppføring av bolig med
næringsdel

Gjennomført tilsyn 23.10.18. Mottatt søknad om
Tilsyn gjennomført for å avklare bruk og hvorvidt
Ja
endring av næringsareal 20.12.2018.Endringstillatelse tiltak, herunder særlig næringsdel, er gjennomført i
for næringsarealer og ferdigattest for boligen med
tråd med tillatelse, lov og forskrift.
næringsdel ble gitt 06.05.2019.

malov

11

Kalvetangveien 90 E,
15/277

20.12.18 Oppføring av bolig med
næringsdel

Tilsyn gjennomført for å avklare bruk og hvorvidt
Ja
tiltak, herunder særlig næringsdel, er gjennomført i
tråd med tillatelse, lov og forskrift.

malov

12

Kirkeveien 151,
13/144

Plassering og bruk av
campingvogner

Gjennomført tilsyn 23.10.18. Mottatt søknad om
endring av næringsareal 20.12.2018.Endringstillatelse
for næringsarealer og ferdigattest for boligen med
næringsdel ble gitt 06.05.2019.
Tilsyn avholdt 14.08.19. Mottatt bekreftelse på at
campingvogner er fjernet 25.11.19. Mottatt
bekreftelse på at areal mot vest er ryddet 15.06.20.

Ja

thraf

13

Kirkeveien 167,
13/58

Bilpleievirksomhet i
landbruksbygg.

Gitt tillatelse til bruksendring 15.02.18. Ved
ferdigattest skal det dokumenteres at den søndre
avkjørselen er stengt, jf. vilkår i dispensasjonssaken.
Vil vurdere overtredelsesgebyr.

Mottatt varsel om at fire campingvogner på
eiendommen benyttes til varig opphold.
Campingvognene har stått på eiendommen over
lang tid, og har ikke vært omsøkt og godkjent.
Eiendommen bærer også preg av uorden, særlig
areal mot vest.
Ettrinnstillatelse for bruksendring ble behandlet
15.02.2018.

Bef.

thraf

14

Koggeveien 2,
46/270

Forstøtningsmur

Etterhåndsgodkjent. Naboklage og søknad om
gebyrnedsettelse behandles av HK 30.10.19

Både nabo og tiltakshaver har klaget.

Ja

thraf

15

Moveien 6, 244/113

16

Movik Vestre 12,
69/4

17

Mølleveien 19,
104/39

18

Storebuktveien 21,
91/16

19

Tenvikveien 17,
115/176

15.5.19 Omlegging av kjørevei

20.12.19 Oppføring av enebolig

Etablering og bruk av
kontorlokaler i
lagerbygning

FM

Etterhåndsgodkjent. Vil vurdere overtredelsesgebyr. I forbindelse med oppføring av bolig på
eiendommen ble eksisterende vei lagt om uten
søknad og godkjenning.

malov

Tiltakshaver har gjennom søknadsbehandling 29.
januar og 4. mars 2020 fått lukket de påpekte
avvikene. Sendt varsel om overtredelsesgebyr
10.09.2020. Mottatt tilsvar.

I forbindelse med oppføring av ny enebolig på
Ja
eiendommen er det gjort vesentlige terrenginngrep
utenfor byggegropen, spesielt i eiendommens
sørøstre hjørne.

thraf

Det er oppført lagerbygg i 2012, uten at det er søkt
om og gitt brukstillatelse. I tillegg er det i del av
bygningen etablert kontor- og møtelokaler som er i
bruk. Det er ikke søkt om dette.

ja

thraf

Varslet pålegg. Lang dialog med tiltakshaver.
Ja
Befaring med FMV. Behandlet i HMK. Delvis avslag.
Påklaget. Fylkesmannen har stadfestet kommunens
vedtak. Varslet pålegg om fjerning av murer, trapper
og
Vedplattinger.
tilsyn ble det avdekket at det i sidebygning var Ja
to boenheter som var tatt i bruk uten søknad og
godkjenning. Usikkerhet mht. brannsikring mellom
boenheter, og derfor pålagt stans i bruk av den ene
enheten.

thraf

Gjennomført tilsyn 19. mars 2019. Pålagt opphør av
bruk av kontorer, og varslet opphør av bruk av hele
bygget. Ytterligere opplysninger ifm. søknad om
ferdigattest etterspurt 17.04.2019. Purret
20.05.2019. Klage på pålegg om opphør av bruk, og
Spregningsarbeider øst og Har mottatt dokumentasjon på at deler av mur er
nord for huset, og
fjernet. Resten av anlegget er ikke endret.
oppføring av terrengmurer Kommunen har mottatt søknad om godkjenning av
og trapper sørvest for
et redusert anlegg 18.03.19. Mottatt ytterligere
huset
opplysninger
29.08.19. Saken den
er oversendt
Boenheter
i sidebygdning Mottatt
bildedokumentasjon
31.01.20 til
ogFM,
13.03.20 på at kjøkkenfunksjoner i begge boenhetene
er fjernet. Administasjonen vil vurdere
overtredelsesgebyr.

malov

20

Ørsnesalleen 35,
2/59

21

Østbyveien 3, 16/27

23

Sevikveien 29, 83/27

1.4.19

Bruksendring uten søknad, Gitt tillatelse til bruksendring og ferdigattest er
samt krav om
utstedt. Administrasjonen vurderer
tilgjengelighet.
overtredelsesgebyr.

Nei

malov

Oppføring av hagestue

Tiltakshaver har søkt om dispensasjon fra
Hagestue på 32 m² som i utgangspunktet er unntatt Nei
byggegrensen i reguleringsplanen. Søknad godkjent i søknadsplikt er oppført utenfor regulert
HK 25. september 2019.
byggegrense, og dermed dispensasjonsavhengig.

malov

Fritidsbolig og bod

Bebyggelsen er nå i samsvar med tillatelsen.
Ferdigattest gitt 16.02.2021.

24

Holmsbrekkene 81, FM
101/6

Sandpåfylling

HK fattet 7. nov vedtak om pålegg om fjerning av
Kommunen ble kontaktet av FM 8. juni vedrørende Ja
sand. FM stadfestet kommunens vedtak. Frist for å
sandpåfylling på stranden 7. juni. Tilsyn gjennomført
sende inn plan for fjerning er 27.05.19. Det kom inn samme dag.
søknad om å få beholde sanden 04.06.19. Plan for
tilbakeføring godkjent 9. januar 2020, med frist for
retting til 6. februar 2020. Det er ikke dokumentert
at pålegget er oppfylt innen fristen. Det løper ny
tvangsmulkt fra 7. februar. I byggesaken er det
etterspurt fullstendig søknad. Mottatt klage på
innkrevingen av tvangsmulkt. Byggesaken er trukket
04.05.2020. Klage behandlet i HK, og oversendt FM.
FM har stadfestet kommunens pålegg. Tiltakshaver
har stevnet Staten. Sanden er dokumentert fjernet
16. desember 2020, og pålegget anses som etterlevd.

thraf

56

Sevikveien 29, 83/27

Fritidsbolig

Det ble gjennomført tilsyn på eiendommen 28. mai.
Søkt om etterhåndsgodkjenning. Dispensasjon og
ettrinnstillatelse gitt i HK 23.09.2020. Dokumentasjon
på at bod er revet i samsvar med gitt vilkår mottatt
01.02.2021. Ferdigattest gitt 16.02.2021. Tiltakene er
i samsvar med tillatelser. Byggesaken er avsluttet.

Ja

thraf

Tilsynet avdekket at det er foretatt terrenginngrep.
Det er videre etablert treplatting rundt
fritidsboligen og gjerde på taket. Det ble også
påpekt at beregningesgrunnlaget for BYA må være
feil.

Saker som er avsluttet og ute av listen siste periode:
- Ferjeodden 27, 209/102 - Fritidsbolig - Ferdigattest utstedt
- Grepanveien Øst, 243/10 - Sikring av bygning. Sikringen funnet i orden.
- Jørestrandveien 167, 232/28 - Plassering av staur i sjøkanten. Staur fjernet.
- Strengsdalveien 19, 80/67 - Bruk av boliger uten brukstillatelse - Gitt brukstillatelse og ilagt overtredelsesgebyr
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Plannavn:

Planoppstart Planprogr.

PÅGÅENDE REGULERINGSPLANER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2011009
T2012003
2014006
T2016002
T2016001
2016003
2016006
T2017001
2017002
T2017005
2018001
2018003
2018007
2018009
2018011
2019001
2019002
2019003
5
2019004

Sjølystområdet, trafikkløsninger
30.11.2011
Torås
20.03.2013
Ekeneskrysset
04.03.2015
Brøtsø-bruddet
09.03.2016
Glenne pensjonat
11.05.2016
Vestskogen, områdeplan
17.08.2016
Løkkeåsveien 20 + 22
19.12.2017
Gamle Hvasser skole
15.03.2017
Gs-vei/fortau langs Dukenveien inkl. Dukenv. 42 og 44.
08.03.2017
Del av Tjønnebergveien
07.03.2018
Høgås pukkverk
Vestveien 303
24.02.2019
Tjøme sentrum
05.12.2018
Pytterønningen
21.11.2018
Hella parkering
20.11.2019
Ny fastlandsforbindelse
15.05.2019
Kviet-Hvasser (endring?)
Steinklossveien 14
20.11.2019
Oppheving av Ramdalplanen
30.10.2019
Støyten motorsportbane
03.03.2021

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2019005
2011011
2020001
2020002
2020003
2020004
2020006
2020007
2020008
2021001

31
32
33
34
35
36
37
38
39

2021002 Kalvetangveien (detaljregulering)
2021003 Skjerpe (detaljregulering)
Østveien 645 (detaljregulering)
Gjervåg (endring av plan)
Kvernhusveien 2-4 (detaljregulering)
Amundrødveien 29+31 (detaljregulering)
Haugåkerveien 15A (endring eller full regulering)
Smidsrødveien 4A (detaljregulering?)
Buerstad (detaljregulering)

Kjernåsveien 13A
Smidsrødveien 9 og 11 m.fl. (Rema 1000 Teie)
Teie torv
Mostranda camping
Fortausløsning i Haugsveien
GS-vei Østveien, Gjervåg-Holtane
Tømmerholt gård (detaljregulering)
Brua Hjemseng detaljregulering
Gunnestad (detaljregulering)
Høgås næringsområde

KlageBeh. mindre
1. gangsbeh. 2. gangsbeh. behandling endring
HK
02.12.2020 16.12.2020
15.02.2017 18.06.2020 13.01.2021
03.06.2020 28.10.2020

02.12.2020

03.06.2020
19.08.2020
02.12.2020

ArkivsakID

18/5580
18/2783
18/1546
18/596
20/2011
18/1258
18/3133
18/1782
18/808
18/1158
18/5607

17.12.2020
19/4544
19/2479
19.08.2020
01.04.2020

19.08.2020

18/6263
19/6539
19/6590

Tidl.
arkivsakID Saksbeh.
Plan
11/4502 OEH
T12/1598 HKI
14/3220 HKI
T15/649 HKI
T15/2103 HKI
ELWES
16/3035 ANSLI
T17/768 HKI
17/257
ANSLI
T17/638 ELWES
OEH
17/1997 ADE
HKI
OEH
ANSLI
ADE
OEH
HKI
OEH
ELWES

18/12025
01.04.2020
19.08.2020

18.06.2020
17.12.2020

24.03.2021

18/513
20/4148

13.01.2021

19/2819
20/3500
19/1035

18/2457

19/8034
19/6755
19/2222
19/3863
19/6673

ELWES
INERT
INERT
INERT
INERT
ANSLI

18/11137
19/6585

ANSLI
ANSLI
ADE
ELWES
OEH
OEH
INERT
OEH
INERT
ADE

12/4526

INERT
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Status
Vedtak sendt ut, klagefrist 26.03.21
Klage oversendt Statsforvalteren
Avvist ved sluttbehandling - videre behandling usikker
Planforslag under arbeid
Planforslag under arbeid
Offentlig ettersyn, frist 21.02.2021
Planutvidelse varslet, 1.gangsbeh. 2021
Planforslag under arbeid.
Sluttbehandling våren 2021?
Sluttbehandling våren 2021
Har vært oppstartsmøte
Offentlig ettersyn, frist 1.mars.
Planforslag under arbeid.
Sluttbehadnling april 2021.
1.gangsbehandling i 2021
Oppstart varslet, frist 24.mars 2020.
Usikker. Vil først forsøke med disp. fra opparb. krav for vei.
Avklaringer før videre planprosess behandlet i HK 24.03.21.
Vedtak sendes ut.
Oppstart er varslet, uttalefrist 08.05.21
Har vært oppstartsmøte, internt møte for å vurdere oppstartsak med forretning.
Tror de avventer rullering av kommuneplan.
Blir ny oppstart, har vært oppstartsmøte. Venter på oppstartsak.
Oppstart er varslet, svarfrist 29.06.20.
Varsel planoppstart frist 19.10.2020
Planoppstart desember 2020
Planoppstart februar 2021
Nytt boligområde.
1,gangsbehandling januar 2021.
Etablere 4 tomannsboliger.
Orienteringsmøte 24.02.21
Planinitiativet ble vedtatt stoppet i HK 24.03.21
Nytt boligområde.
Dele tomt, ny tomannsbolig.
Endre gjeldende reguleringsplan.
Rive to bolighus, 8 nye boenheter.
Fortette med to boliger, i strid med kommuneplanen.
Fradele en tomt. Ikke skjedd noe.
Utvide eks. bygg med 1-3 leiligheter.
Etablere boliger, er regulert til landbruk men gult i kommuneplanen.

ENDRING AV REGULERINGSPLANER
40
41
42
43

113-E5
113-E6
162-E1
197-E2

Odinsvei
Sundveien 47
Hjemsengveien 125
Haugåkerveien 36

44 226-E1
45 283-E1
46 2010013-E1

03.03.2021
03.03.2021
23.09.2020

Alfheimveien 6
Berganveien 107
Kirkeveien 101

18/7138
19/6589
19/7938
19/162

HKI
ANSLI
ANSLI
ELWES
ELWES
ELWES
HKI

Regulere en boligtomt samt parkering.
Vedtak sendt ut, klagefrist 06.04.21. Ikke kommet klager.
Vedtak sendt ut, klagefrist 06.04.21. Ikke kommet klager.
Vedtatt å avslå søknaden. Avventer om de skal sendes inn ny søknad.
Bygge to boliger, i konflikt med regulert gs./adkomstvei. Plankonsulent er
engasjert. Venter på søknad.
Endringen er varslet med frist 22.04.21
Endre til flere boenheter.

VENTELISTE
47

1 Guttormsens gartneri (detaljregulering)

19/5577

Regulere for 130 boenheter. Henvendelse 19.08.19.

48

2 Kalvetangveien 92 (endring av plan)

20/125

49
50
51
52

3
4
5
6

20/4509
20/4493
19/8215
19/7668

53

Gamleveien 14C (detaljregulering)
Ulvøveien 23 (endring av plan)
Føynlandveien 35 (endring av plan)
Sevika (detaljregulering)
Movik vestre 30 (type reguleringsprosess
7 avhenger av løsning for adkomst)

54
55

8 Vestre Bolæren. Aquakulturanlegg (detaljregulering)
9 Vestskogen borettslag (endring av plan)

20/493
20/470

Dele i tre eiendommer. Henvendelse 22.10.19. sendt brev 02.12.20, plan aktuell
Bygge mer enn tre boenheter. Henvendelse 05.11.19, sendt brev 02.12, plan
aktuell
Fradele for en enebolig. Henvendelse 26.11.19.
Fradele til en ny eiendom. Henvendelse 12.12.19.
Etablere 20-24 boliger. Henvendelse 13.11.19.
Etablere 3 nye boliger på tomt som er regulert til en eks. bolig. Henvendelse
10.12.19.
Etablere oppdrettsanlegg for laks i fjellhall. Henvendelse 14.01.20. sendt brev
02.12.20, plan aktuell
Bygge garasjeanlegg på areal regulert til friområde. Henvendelse 20.01.20.
Bygge lagerhotell. Er krav om bebyggelsesplan. Henvendelse 22.01.20. Sendt
brev 02.12.20, plan aktuell

56

20/285

57
58

10 Danholmen 15 (detaljregulering?)
Gneisveien (boligformål i kommuneplan og
friområde i reguleringsplan, motstrid:
11 kommuneplanen gjelder foran?)
12 Kirkeveien 72 (detaljregulering)

20/523

20/4500
20/2164

59
60
61
62

13
14
15
16

20/2030
20/2277
20/2387
20/3141

Fradeling av to boligtomter. Henvendelse 09.03.20. Sendt brev 02.12.20, plan
aktuell
Etablere 10-14 boenheter. Henvendelse 19.03.20. Sendt brev 02.12.20
Regulert til kontor/undervisning. Omregulere til bolig, forretning m.m..
Henvendelse 19.03.20.
Øke antall boenheter m.m.. Henvendelse 31.03.20. Sendt brev 02.12.20
Bygge to eneboliger på tomt regulert til en. Henvendelse 15.04.20.
Bygge to eneboliger på tomt regulert til en. Henvendelse 20.04.20.

63

17 Vestliveien 16 (endring av plan)

20/3352

Dele eiendom, bygge ny enebolig. Henvendelse 26.05.20. Sendt brev 02.12.20

64
65

18 Sleipners vei m.fl. (detaljregulering)
19 Ørsnes (?)

20/3378

66
67
68

20 Hyttetomt Tjøme (gbnr. 217/185) (detaljregulering)
21 Baldersvei 1
22 Roppestadkollen

20/3961

Bygge 16 boenheter. Henvendelse 26.05.20. Sendt brev 02.12.20. plan aktuell
Etablere boliger nord for Linde, henvendelse 30.06.20.
Bygge hytte på tomt avsatt til fremtidig fritidsbeb. i kommuneplanen.
Henvendelse 16.10.20
Fradele boligtomt. Henvendelse 15.01.21.
Fravike kravet om antall p-plasser, flere boliger. Henvendelse 13.04.21

Kjøpmannstien 1 (endring av plan?)
Movikveien 77 (detaljregulering?)
Svartorveien 1C (endring av plan)
Amundrødveien 67B (endring av plan)

Mulige planer:
69
70
71

GS-vei Fra Torød nord til Oserød skole (detaljreg)
Fortau Øvre Smidsrødvei

14.09.2016

ANSLI

Oppheving av eldre reguleringsplaner
Kommunal plan - ansvar EF/planavdelingen.
Plan med aktiv saksbehandling.
Plan som er i gang, søknad forventes snarlig innkommet. (Oppstart, 1.gangsbehandling).
Plan som "sover". Avventer tiltakshaver eller kommuneplan.
Sendt faktura på gebyr

OEH

13.04.2021
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Har ikke fått tilskudd i 2020.
Regulere fortau langs Øvre Smidsrødvei. Må antagelig varsles på nytt. Pauset.
Oppheving av ca. 14 reguleringsplaner. Kommuneplanen vil da være gjeldende
styringsverktøy i byggesaker der reguleringsplanene er opphevet.

Side 1 av 4

Spørsmål i hovedutvalg for kommunalteknikk 24.mars 2021

Spørsmålsstiller
G. Fredriksen (Frp)

P. Ese (H)

B.G. Daae (H)

B.G. Daae (H)

Spørsmål

Svar

Fartshumper på Kirkeveien ved Skjerve, Anildrød og
Lysheim – Det ble lovet at farthumpene på de
ovennevnte stedene skulle utbedres, men dette er
ikke gjort ennå. Kan administrasjonen purre på
fylkeskommuene her?
Tjøme Ungdomsskole – Det ønskes en kort
oppdatering om hvordan fremdriften er i arbeidet med
rehabilitering, vedlikehold og oppgradering.

Utbedring av humper skal være utført innen
oppstart av fellesferien. Ref mail fra
fylkeskommunen.

Movik Vestre 12, gbnr 69/4 – Eiendommen har vært
på ulovlighetslisten og det er ilagt bøter. Hva er
status i saken?

Kommunen har varslet tiltakshaver, ansvarlig
søker og utførende for grunnarbeidene om at det
vurderes å ilegge overtredelsesgebyr. Kommunen
har mottatt svar på varselet fra alle parter. Det
gjøres nå en vurdering av administrasjonen om
det er grunnlag for å ilegge overtredelsesgebyr,
og eventuell størrelse.

Ansvar
MOBJU

Anbudspapirer er i sluttfase og planen er å få
ANBJE
sendt ut dette i inneværende måned.
Anbudspapirer er ihht politisk vedtak om hva som
skal gjøres av tilbygg og rehabilitering av
eksisterende bygningsmasse.
Buerstad båtforening – Har utvalget anledning til å
Kystverket er myndighet i nesten hele
MOBJU
redusere knophastigheten i Vrengensundet. Vi har
Vrengensundet, kommunalt sjøområde ligger kort
trolig fått svar på det før, men lurer på om
fra land. Fra 1.6 oppheves alle lokale forskrifter i
kommunen har gjort noen henvendelse til Kystverket i hele Norge. Generelle regler i hele Norge er
sakens anledning.
innført i ny Havn- og farevannsloven – med 5
knop 100 meter fra land.
Buerstad bør vurdere etablering av bølgebryter for
å ligge sikrere i sundet.
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MALOG/
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B.G. Daae (H)

Ny pumpestasjon under etablering ved
Amundrødveien 4 (tror han) - Hva er fremdriften på
ferdigstillelse og hvordan er anslaget på kostnaden
kontra budsjett?

R. Fossum (Sp)

Reguleringsplan Ormelet - Hva er status på arbeidet?

M. Flatmo (H)

Adkomst for rullestol brukere på Fjærholmen - Slik
det er idag er ikke kiosk og resepsjon tilgjengelige for
rullestolbrukere. I møte 22.03 ble saken tatt opp av
RMNF med Færder med Nøtterøy musikkorps som
driver Fjærholmen camping. Deres svar på
henvendelsen er at det er Færder kommune som eier
byggene og derfor er ansvarlig for tilgjengeligheten
for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Det er utarbeidet et forslag til løsning, se vedlegg.
Kan dere se på saken og gi oss en tilbakemelding i
god tid før sesongen starter?
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Jeg antar etter informasjon fra BGD at dette
MOBJU
gjelder det nye ventilhuset som Vestfold Vann
etablerer i Munkerekka. Ventilhuset sørger for at
vi kan kjøre vann via flere ledninger opp til
høydebassengene, samt mot nord og syd i
Munkerekka. Arbeidet skal være ferdig rett over
påske. Konstnaden er det Vestfold vann som står
for.
Den står på ventelisten i oversikten til
ANMEL
«Reguleringsplaner under arbeid». Benevnelsen er
Kjøpmannstien 1.
Kommunens rettigheter og plikter på Fjærholmen; MOBJU
Forvaltningsansvar, forsikre bygninger (ikke
innbo), ansvar for renovasjon utenom
campingområdet, ansvar for
opptak/utsetting/vedlikehold av flytebrygger
handiacap-rampe/sjø, lekeapparater og evnt
innretninger primært til allmennheten, vedlikehold
vegetasjon/stier/veier på friområdet utenom
campingområdet, samt parkeringsplasser.
Korpets plikter; sørge for at campingplassen og
kiosken drives på en forsvarlig måte og i
overenstemmelse med gjeldende lovverk.
Ansvarlig for eventuelle offentlig pålegg som
gjelder deres virksomhet i henhold til leieavtalen.
Ha ansvar for alt vedlikehold av servicebygg,
kiosken og egne instastallasjoner på området.

16.04.2021
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M. Flatmo (H)

R. Gotteberg (Mdg)

R. Gotteberg (Mdg)

Gbnr 201/22, Langvikveien 103 - Er det er noen
fremdrift i ulovlighetssaken. (Bilde mottatt)

Det legges til grunn at spørsmålet retter seg mot
oppføring av mur/spunt og utfylling av masser i
sjø utenfor eiendommen gbnr. 201/35 –
Langvikveien 103, ref. bildet som fulgte
spørsmålet.
Ut fra den dokumentasjonen administrasjonen
sitter på ble tiltaket utført omkring 2003. Etter de
prioriteringskriteriene hovedutvalget har vedtatt i
sak 007/21 kommer denne saken noe ned på
prioriteringslisten, både når det gjelder
alvorlighetsgrad og tidspunktet for når det
ulovlige forholdet oppstod.
Utedrift vil vurderer hvilke områder dette kan
innføres.

Det meldes om ytterligere nedgang i bie-bestanden i
verden. Hvis denne nedgangen fortsetter, vil det få
enorme følger for pollineringen i landbruket og
matvaresituasjonen både nasjonalt og internasjonalt.
I vårt eget land ser vi at bienes naturlige habitater
reduseres raskt og erstattes av boliger, hytter, veier
og plener.
Vil utedriftseksjonen i Færder, der det ligger til rette
for det, denne sommeren bidra til en lokal dugnad for
å ytterligere sørge for en omfattende etablering av
egnete blomsterenger på kommunes arealer?
Refererer til MDG’s tidligere spørsmål angående
NVE er positive til å holde en presentasjon om
kvikkleire og de påfølgende svar vi har fått fra
kvikkleire for hovedutvalget i HK-møtet 28.april.
administrasjonen. Vi har i etterkant hatt en dialog
med NVE regionalt og NVE nasjonalt for å innhente
kunnskap og for å se på muligheter for en prosess for
å påskynde en kartlegging av Færder kommune.
Begge nivåer har gitt oss positive signaler om å bidra
med sin kompetanse. NVE regionalt sier seg villig til å
delta i hovedutvalget for å gi oss en orientering om
status og gi innspill til videre fremdrift for å iverksette
en kartlegging.
Vil kommunedirektøren være positiv til å invitere til et
slikt møte snarest mulig?
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MALOG

MOBJU

ANMEL
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T. Kalheim (FRSV)

Delegasjonssak 128/21, gbnr 237/50,
Tjønnebergveien 36 – Er en tillatelse til endring av
tidligere gitt tillatelse for fritidsbolig, trappeadkomst
og bod. Hva er grunnlaget for at endringen av
utforming og plassering av bod, trappeadkomst og
fritidsbolig er behandlet på delegasjon og ikke må opp
i hovedutvalget?

T. Kalheim (FRSV)

Delegasjonssak 148/21, gbnr 39/133, Buktaveien 25
– Selv om det meste av nye tiltaket skal gjøre på
østsiden av bygningen og ikke mot sjø er det til dels
store tiltak som skal gjøres. Hva er grunnlaget for at
den er behandlet på delegasjon og ikke i
hovedutvalget?
Skjæret på Smidsrød – Dumping av masser tett opp
mot sivbelte på eiendommen. Kan kommunen sjekke
om dette stemmer og i så fall er dette godkjent?

R. Gotteberg (Mdg)
(Oppfølging av
spørsmål fra HK
03.03.21)

MALOG = Virksomhetsdirektør Margrethe Løgavlen
MOBJU = Virksomhetsleder for drift- og anlegg Mona Bjune
MAKIS = Utvalgssekretær May Wenche Kiste
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Søknaden ble opprinnelig behandlet av utvalget
ANAAI
på bakgrunn av estetikk, samt at tiltaket var
betinget av dispensasjon fra plankravet.
Endringene er ikke betinget av dispensasjon, og
innebærer ikke avvikende byggestil fra det
utvalget har tatt stilling til i den opprinnelige
saken. Eiendommen er avsatt til fritidsbebyggelse
i kommuneplanen og er dermed et byggeområde.
Eiendommen er avsatt til boligbebyggelse i
ANAAI
kommuneplanens arealdel, og tiltakene ligger bak
byggegrensen. Det er da delegert til
administrasjonen å fatte vedtak i saken, som
gjelder fasadeendring, oppføring av pergola og å
bygge et takoverbygg over inngangspartiet.
Administrasjonen har registrert at det har blitt fylt MALOG
opp masser langs sjøkanten på eiendommen.
Forholdet vil bli fulgt opp.

ANBJE = Virksomhetsleder for eiendomsforvaltning Anders Bjerknæs
ANAAI = Virksomhetsleder for byggesak og geodata Anne-Mari Rustan Aas
ANMEL = Virksomhetsleder for kommuneutvikling Andreas Mæland

16.04.2021

JournalpostID: 21/19149
Arkiv: FE-033
Saksbehandler: May Wenche Kiste
Telefon:
Teknikk og miljø

Delegasjonssaker
Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Møtedato
28.04.2021

Saksnummer
085/21

Kommunedirektørens innstilling
Tatt til orientering
Underliggende saker:
197/20, Gbnr 94/11 - Tenvikveien 189 - Vedtak om ett-trinns tillatelse for bruksendring og tilbygg
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Vedvik Byggteknikk
Tujaveien 5
3160 STOKKE

94

Bruksnr

11

Festenr.

Seksjonsnr.

Aidas Miksys
Tenvikveien 189
3140 NØTTERØY

Tiltaket

Søknaden gjelder bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel og tilbygg.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 19.02.2019, og utfyllende dokumentasjon mottatt
28.09.2019, 15.01.2021 og 29.01.2021. Behandlingsklar søknad forelå 29.01.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.

856/20, Gbnr 250/35, 36 - Ødekjærveien 45 - Forslag til vedtak om ettrinnstillatelse
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Ødekjærveien 45
Arne Rød & Co As

250

Bruksnr

35

Festenr.

Kristoffer Comiskey Olsen

Seksjonsnr.

Postboks 1513
3206 SANDEFJORD

Hemingveien 22
0772 OSLO

Tiltaket

Søknaden gjelder vedlikeholdsmudring. Denne tillatelsen gjelder kun vedlikeholdsmudring for
området innenfor reguleringsplanen for Tangenkilen.
Område: 880 m2
Masse: 1100 m3 inkl. 25 % utvidelse av massene
Dybde: 1 meter
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 22.10.2019, utfyllende dokumentasjon mottatt og
16.03.2020 endring av søknad mottatt 01.09.2020 og supplert 03.09.2020. Behandlingsklar
søknad forelå 03.09.2020.
Tidligere var det søkt om dispensasjon for mudring også utenfor reguleringsplanen for
Tangenkilen, men den delen av mudringen som var avhengig av dispensasjon ble trukket.
Denne tillatelsen gjelder kun for området som er avmerket i kart innsendt kommunen
03.09.2020.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.

1179/20, Gbnr 107/40 - Kirkeveien 310 - Ett-trinnstillatelse til bruksendring av næringsareal til
boenhet
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Kirkeveien 310
Nco AS
Våghalsen 1
0458 OSLO

107

Bruksnr

40

Festenr.

Seksjonsnr.

Bjørn Gunnar Røisgård
Kirkeveien 310
3140 NØTTERØY

Tiltaket

Søknaden gjelder bruksendring av næringsareal til boenhet.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 09.11.2020 og utfyllende dokumentasjon sist
mottatt 14.12.2020. Behandlingsklar søknad forelå 14.12.2020.
Minste avstand fra støttemur og skjermvegg til nabogrense godkjennes til 0,0 meter mot gbnr.
107/33,6.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.

1225/20, Gbnr 101/12 - Holmsbrekkene 97 - Vedtak om ettrinnstillatelse og dispensasjon for
minirenseanlegg

Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Holmsbrekkene 97
Olaf B Terjesen AS
Postboks 8 TEIE
3106 NØTTERØY

101

Bruksnr

12

Festenr.

Seksjonsnr.

Tiltaket

Søknaden gjelder minirenseanlegg.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 16.11.2020, og utfyllende dokumentasjon mottatt
01.03.2021 og 12.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå 12.03.2021.
Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet og § 1-8 – forbud mot tiltak i 100-metersbeltet
innvilges.
Tiltaket kan være avhengig av tillatelse etter forurensningsloven fra Statsforvalteren for den
delen av tiltaket som gjelder ledning i sjøen. Videre er tiltaket avhengig av utslippstillatelse fra
kommunen v/Drift og anlegg. Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente slike tillatelser, før
arbeidene starter.

1228/20, Gbnr 1/569 - Fjellveien 10 - Endring av gitt tillatelse for tilbygg til bolig
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Fjellveien 10
Tømrer Finn Olsen
Trolltorødveien 19
3140 NØTTERØY

1

Bruksnr

569

Festenr.

Seksjonsnr.

Dag Endresen
Fjellveien 10
3121 NØTTERØY

Tiltaket

Det søkes om endring av gitt tillatelse for tilbygg til bolig. Endringen gjelder minsteavstand til
nabogrense.
Tillatelse til tiltak

Det vises til søknad om endring av tillatelse gitt i sak D-597/14 for tilbygg til bolig. Søknaden er
mottatt 15.06.2020. Behandlingsklar søknad forelå 31.08.2020.
Innledningsvis beklages sterkt sent svar.
Endringssøknaden godkjennes.
Minste avstand til felles nabogrense med gbnr. 7/60 godkjennes til 3,65 meter.

1271/20, Gbnr 14/162 - Øvre Smidsrødvei 73 - Riving og oppføring av tomannsbolig med garasje Vedtak om ettrinnstillatelse
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Øvre Smidsrødvei 73
BYGGMESTER DE LANGE OG SØRENSEN AS
Kilengaten 31B
3117 TØNSBERG

14

Bruksnr

162

Festenr.

Seksjonsnr.

Edward Solberg
Schweigaards Gate 63
0656 OSLO

Tiltaket

Søknaden gjelder riving av enebolig og oppføring av tomannsbolig med garasje.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 20.10.2020, 08.01.2021 og 13.01.2021.
Behandlingsklar søknad forelå 20.10.2020.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.
Minste avstand til grense mot vei godkjennes til 2,1 meter.

039/21, Gbnr 22/160 - Gneisveien 1 A - Bolig - Tillatelse til tilbygg på garasje

074/21, Gbnr 252/37 - Drillene 54 - Opparbeidelse av murer og utvidelse av terrasse - Avslag på
ettrinnstillatelse
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Drillene 54

Kåre Stokkeland
Drillene 56
3145 TJØME

252

Bruksnr

37

Festenr.

Seksjonsnr.

Kåre Stokkeland
Drillene 56
3145 TJØME

Tiltaket

Søknaden gjelder terrasse og murer.
Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 og SAK10 § 6-8 avslås søknad om personlig
godkjenning som selvbygger, da kompetanse for ansvarsområdene ansvarlig søker og
ansvarlig prosjekterende ikke er dokumentert eller sannsynliggjort i tilstrekkelig grad.
I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 avslås søknad om ettrinnstillatelse om
terrengarbeider og murer, da personlig godkjenning som selvbygger ikke kan gis.
Avslaget er basert på søknad mottatt 25.05.2020, og utfyllende dokumentasjon mottatt
03.06.2020 og 06.01.2021. Behandlingsklar søknad forelå 06.01.2021.

086/21, Gbnr 16/20 - Tillas vei 10 - Avvisning av klage på gebyr

115/21, Gbnr 89/27 - Søndre Tenvikvei 7 - pålegg om tilknytning eller legge vann ut til vegg
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2, gis herved pålegg om
·

tilknytning til kommunalt avløp

·

eller
legge innlagt vann ut til kran på vegg

for gbnr 89/27 – Søndre Tenvikvei 7 innen 01.09.21.

123/21, Gbnr 217/298 - Grimestad Vel og Båtforening - Brygge - Vedtak om ettrinnstillatelse
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Grimestad Vel og Båtforening
VIK ØRSTA AS
Postboks 193
6151 ØRSTA

217

Bruksnr

298

Festenr.

Seksjonsnr.

Grimestad Vel og Båtforening
c/o Jorunn Frederiksen Ramsåsveien 4
3145 TJØME

Tiltaket

Søknaden gjelder riving og gjenoppføring av Brygge.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 19.01.2021. Behandlingsklar søknad forelå
19.01.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.

126/21, Gbnr 229/17 - Vikerholmveien 16 A - Ett-trinnstillatelse til tilbygg til bolig, tilbygg til
uthus/drivhus/lagerbod, oppføring av pipe og etablering av trapp
Adresse

Vikerholmveien 16 A

Tiltakshaver

Pål Widerøe
Frydenberggata 5
3014 DRAMMEN

Gårdsnr.

229

Bruksnr.

17

Festenr.

Seksjonsnr.

Tiltaket

Søknaden gjelder oppføring av tilbygg til bolig, tilbygg til uthus/drivhus/lagerbod, fasadeendring/
tilbygg til utestue, pipe og etablering av terrengtrapp.
Tillatelse til tiltak

Søknaden godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 30.11.2020 og utfyllende dokumentasjon mottatt
04.12.2020 og 25.02.2021. Behandlingsklar søknad forelå 25.02.2021.

138/21, Gbnr 241/55 - Grevikveien 159 - Fritidsbolig og garasje - Vedtak om rammetillatelse
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Grevikveien 159

241

Friis Arkitekter AS
Sentrum 11
3630 RØDBERG

Bruksnr

55

Festenr.

Seksjonsnr.

Sigrid Nyborg Kristiansen
Reins Gate 2 C
3611 KONGSBERG
Tiltaket

Søknaden gjelder fritidsbolig og garasje.
Tillatelse til tiltak

Søknad om rammetillatelse for fritidsbolig og garasje godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 12.11.2020, og utfyllende dokumentasjon mottatt
17.11.2020, 12.02.2021, 16.02.2021 og 26.02.2021. Behandlingsklar søknad forelå 16.02.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.
Minste avstand til nabogrense godkjennes til 0 meter mot gbnr. 241/20.
Arbeidene kan ikke starte før søknad om igangsettingstillatelse er behandlet. Søknaden må
inneholde dokumentasjon på at alle vilkårene under er innfridd.
Oppdatert gjennomføringsplan må være innsendt.
Resterende ansvarserklæringer må være innsendt.
Sanitærsøknad må være godkjent.
Nødvendige rettigheter for teknisk infrastruktur (vei, vann og avløp) må foreligge.
Plasseringsdata (sosi-fil og stikningsplan) med tiltakets plassering, avstand til nabogrenser og
høydeplassering (o.k. gulv 1. etasje), må være innsendt.
Situasjonskart med ny møteplass på gbnr. 241/55 på være innsendt og godkjent.

142/21, Gbnr 30/274 - Spars vei 13C - Brygge - Vedtak om ettrinnstillatelse
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Spars vei 13 C
Vestfold Tegnekontor Jørn A Løvland
Nesveien 67A

30

Bruksnr

274

Festenr.

Elisabeth Sverdrup Borge
Heyerdahls Vei 9 B

Seksjonsnr.

3133 DUKEN

0777 OSLO

Tiltaket

Søknaden gjelder oppføring av brygge.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 17.12.2020. Behandlingsklar søknad forelå
17.12.2020.
Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 og kommuneplanens punkt 28.1
innvilges.
Denne dispensasjonssaken er behandlet på delegasjon fordi det er en sak om gjenoppføring
av brygge, der ny brygge blir tilnærmet lik eksisterende brygge i både plassering, lengde, areal
og uttrykk, og som Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ikke har noen vesentlige
merknader til.

153/21, Gbnr 29/8 - Ankerveien 7B - Godkjent sanitærsøknad for tilknytning av vann og spillvann
for ny bolig

Vedtak

Sanitærsøknad datert 17.02.2021 fra ALMENNING MASKIN for ny bolig på gbnr 29/8 – Ankerveien 7B,
for tilknytning til kommunale vann- og spillvannsledninger godkjennes i henhold til Standard
abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser, pkt. 2.1.
156/21, Gbnr 207/32 - Bukkeliodden 54 - Igangsettingstillatelse for diverse tiltak på fritidseiendom
Adresse
Bukkeliodden 54
Ansvarlig søker
Breili & Partnere AS
Bulls gate 2A
3110 TØNSBERG

Gårdsnr
Bruksnr
207
32
Tiltakshaver
Fridtjof Botvid Falck
Maries vei 22
1363 HØVIK

Festenr.

Seksjonsnr.

Tiltaket
Tiltaket gjelder riving av deler av sidebygning, rive platting foran sidebygning, etablere teknisk
rom, etablere platting, etablere utkraget bygningsdel i jordfyllingen mot nord, etablere rør til
drenering og ventilasjon i jordfyllingen, bytte vannspeil med platting og ventilasjonsanlegg på
nordøstre fasade.
Tillatelse til tiltak
Det vises til søknad om igangsettingstillatelse for diverse arbeider nærmere beskrevet ovenfor
mottatt den 18.02.2021. Behandlingsklar søknad forelå s.d..
Arbeid godkjent i rammetillatelse i sak HFK-391/20 datert 17.12.2020 kan starte.
Tillatelsen omfatter hele tiltaket.
Alle rivearbeider må være dokumentert utført før det kan gis midlertidig

brukstillatelse/ferdigattest.

157/21, Gbnr 87/249 - Tokenesveien 120 - Fasadeendring, tilbygg og oppføring av skorstein på
fritidsbolig - Vedtak om ettrinnstillatelse
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

87

Tømrermester Henning Berntsen AS
Tom Wilhelmsens vei 13
3120 NØTTERØY

Bruksnr

249

Festenr.

Seksjonsnr.

Per Ingvar Johnsen
Bærumsveien 217
1357 BEKKESTUA

Tiltaket

Søknaden gjelder tilbygg og oppføring av skorstein på fritidsbolig.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 23.12.2020, og utfyllende dokumentasjon mottatt
22.02.2021. Behandlingsklar søknad forelå 22.02.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.
Det gis fravik fra teknisk forskrift som omsøkt.
Minste avstand til nabogrense godkjennes til 2,65 meter mot gbnr. 87/2.

160/21, Gbnr 28/359 - Huiveien 32A - Tilbygg i form av utestue med pergola og et mindre basseng Vedtak om rammetillatelse
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Huiveien 32 A

28

Jappe Nielsen Arkitekter AS
Ørsnesalleen 31
3120 NØTTERØY

Bruksnr

359

Festenr.

Seksjonsnr.

Ingvild Anette Fosse
Huiveien 32 C
3133 DUKEN

Tiltaket

Søknaden gjelder Tilbygg i form av utestue med pergola og et mindre basseng.
Tillatelse til tiltak

Søknad om rammetillatelse for Tilbygg i form av utestue med pergola og et mindre basseng
godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 04.12.2020, og utfyllende dokumentasjon mottatt
18.02.2021, 01.03.2021, 02.03.2021, 03.03.2021 og 16.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå
16.03.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.

Arbeidene kan ikke starte før søknad om igangsettingstillatelse er behandlet. Søknaden må
inneholde dokumentasjon på at alle vilkårene under er innfridd.
Oppdatert gjennomføringsplan må være innsendt.
Resterende ansvarserklæringer må være innsendt.

171/21, Gbnr 246/17 - Treideneveien 40 - Riving av eksisterende og oppføring av nytt anneks Vedtak om rammetillatelse
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Treideneveien 40

246

Skog Arkitekter AS
Grubbegata 14
0179 OSLO

Bruksnr

17

Festenr.

Seksjonsnr.

Hans Henrik Bruusgaard
Apalveien 1
3413 LIER
Tiltaket

Søknaden gjelder riving av eksisterende og oppføring av nytt anneks.
Tillatelse til tiltak

Søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende og oppføring av nytt anneks godkjennes
på følgende vilkår:
Det må gjennomføres geoteknisk prosjektering for å avklare om det foreligger tilstrekkelig sikkerhet
mot fare, jf. pbl. § 28-1.
Dersom det avdekkes behov for ytterligere tiltak for å tilfredsstille kravene i pbl. § 28-1, må disse
tiltakene omsøkes og godkjennes før igangsettingstillatelse kan gis.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 14.02.2020, og utfyllende dokumentasjon mottatt
11.12.2020 og 04.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå 04.03.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.
Tillatelsen omfatter ikke sprenging i fast fjell.
Minste avstand til nabogrense godkjennes til 4,1 meter mot gbnr. 246/33.
Arbeidene kan ikke starte før søknad om igangsettingstillatelse er behandlet. Søknaden må
inneholde dokumentasjon på at alle vilkårene under er innfridd.
1.
2.
3.
4.

Oppdatert gjennomføringsplan må være innsendt.
Resterende ansvarserklæringer må være innsendt.
Sanitærsøknad må være godkjent.
Plasseringsdata (sosi-fil og stikningsplan) med tiltakets plassering, avstand til nabogrenser og
høydeplassering (o.k. gulv 1. etasje), må være innsendt.

172/21, Gbnr 69/43 - Vestre Movik - Brygge - Vedtak om dispensasjon og ettrinnstillatelse
Adresse

Gårdsnr

Bruksnr

Festenr.

Seksjonsnr.

Vestre Movik

69

Kyst og Sjøservice AS
Velleveien 15
3118 TØNSBERG

Trond Ødegård Westlie
Fritzners Gate 19
0264 OSLO

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

43

Tiltaket

Søknaden gjelder restaurering/endring av brygge på gbnr. 69/43 i Movik. Den aktuelle bryggen er
brygge nr. 4 fra innerst til ytterst.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Søknaden er mottatt den 04.09.2020.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 04.09.2020, Behandlingsklar søknad forelå samme
dag.
Søknad om dispensasjon fra byggegrense langs sjø i kommunedelplankartet, jf. kommuneplanens
bestemmelse pkt. 16, og formålet i reguleringsplanen – offentlig friområde, innvilges.
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har ingen merknader til søknaden.
Denne dispensasjonssaken er behandlet på delegasjon i samsvar gjeldende
delegasjonsreglement. Bryggen lengde, bredde, høyde og areal forblir uforandret.

175/21, Gbnr 22/160 - Gneisveien 1 A - Bolig - Søknad om gebyrnedsettelse
Adresse

Gårdsnr.

Gneisveien 1 A

22

Bruksnr.

160

Festenr.

Seksjonsnr.

Tiltakshaver

Eh Eiendomsutvikling AS
Løkkeåsveien 22A
3138 SKALLESTAD
Tiltaket

Saken gjelder søknad om gebyrnedsettelse etter gebyrregulativets § 1-5 i forbindelse med S-sak
389/20 av 17.12.2020, om oppføring av bolig.
Tillatelse til tiltak

Søknad om gebyrnedsettelse i forbindelse med S-sak 389/20 avslås.
Gebyrene i saken tilsvarer kun de kostnadene kommunen har hatt i forbindelse med S-sak
389/20. Gebyrene er i tråd med selvkostprinsippet, og kan ikke anses som urimelige etter
gebyrregulativets § 1-5.
Virksomhetsleder behandler saken på delegasjon da det er en søknad om gebyrnedsettelse
etter gebyrregulativets § 1-5, jf. HK-sak 122/20 av 01.04.2020.
Det vises til den begrunnelse og de vurderinger som fremgår av saksfremlegget.

186/21, Gbnr 2/169 - Ørsnesalleen 20 - Godkjent søknad om tilskudd til avløp
Vedtak:
Søknad om tilskudd til omlegging av avløp på gbnr 2/169, Ørsnesalleen 20 godkjennes og kr 11 340
overføres det opplyste kontonummeret.

187/21, Gbnr 1/197 - Gamleveien 24 - Godkjent søknad om tilskudd til avløp
Vedtak:
Søknad om tilskudd til omlegging av avløp på gbnr 1/197, Gamleveien 24 godkjennes og kr 34 020
overføres det opplyste kontonummeret.

188/21, Gbnr 211/45 - Nautnesveien 109 - Fasadeendring - Vedtak om ettrinnstillatelse
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Nautnesveien 109
Ingeniør Tore Vestland
Postboks 76
3175 Sem

211

Bruksnr

45

Festenr.

Seksjonsnr.

Jørgen Kjærnes
Fagertunveien 54 A
1357 BEKKESTUA

Tiltaket

Søknaden gjelder fasadeendring.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 07.01.2021. Behandlingsklar søknad forelå
07.01.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.

189/21, Gbnr 249/9 - Goneveien 131 - Godkjent søknad om tilskudd til avløp
Vedtak:
Søknad om tilskudd til omlegging av avløp for fritidsbolig på gbnr 249/9, Goneveien 131 godkjennes
og kr 50 000 overføres det opplyste kontonummeret.

190/21, Gbnr 255/44 - Goneveien 132 - Godkjent søknad om tilskudd til avløp
Vedtak:
Søknad om tilskudd til omlegging av avløp for fritidsbolig på gbnr 255/44, Goneveien 132 godkjennes
og kr 50 000 overføres det opplyste kontonummeret.

193/21, Gbnr 22/160 - Gneisveien 1 A - Bolig -Søknad om gebyrnedsettelse
Adresse

Gårdsnr.

Gneisveien 1 A

22

Tiltakshaver

Bruksnr.

160

Festenr.

Seksjonsnr.

Eh Eiendomsutvikling AS
Løkkeåsveien 22A
3138 SKALLESTAD
Tiltaket

Saken gjelder søknad om gebyrnedsettelse etter gebyrregulativets § 1-5 i forbindelse med D-sak
039/21 av 09.02.2021, om utvidelse av garasje.
Tillatelse til tiltak

Søknad om gebyrnedsettelse i forbindelse med D-sak 039/21 godkjennes.
Virksomhetsleder for byggesak og geodata vurderer det som «klart urimelig» å ilegge
tiltakshaver byggesaksgebyret i D-sak 039/21, ettersom tiltaket i realiteten var et tilbygg jf.
gebyrregulativets § 1-5.
Virksomhetsleder behandler saken på delegasjon da det er en søknad om gebyrnedsettelse
etter gebyrregulativets § 1-5, jf. HK-sak 122/20 av 01.04.2020.
Det vises til den begrunnelse og de vurderinger som fremgår av saksfremlegget.

194/21, Gbnr 60/73 - Strandåsveien 32 - 66 - Pipe - Søknad om gebyrnedsettelse
Adresse

Strandåsveien 32 - 66

Gårdsnr.

60

Bruksnr.

73

Festenr.

Seksjonsnr.

Tiltakshaver

Strandåsveien borettslag 32-66
Strandåsveien 52
3135 TORØD
Tiltaket

Saken gjelder søknad om gebyrnedsettelse etter gebyrregulativets § 1-5 i forbindelse med D-sak
1204/20, om rehabilitering av 18 skorsteiner i et borettslag.
Tillatelse til tiltak

Søknad om gebyrnedsettelse i forbindelse med D-sak 1204/20 er delvis godkjent og delvis
avslått.
Virksomhetsleder for byggesak og geodata anser deler av gebyret for å ikke være i tråd med
selvkostprinsippet. Gebyret er «klart urimelig» etter gebyrregulativets § 1-5, og kommunen
frafaller 50 % av det ilagte saksbehandlingsgebyret. Virksomhetsleder for byggesak og geodata
anser de resterende 50 % av gebyret for å være i tråd med selvkostprinsippet.
Virksomhetsleder behandler denne saken på delegasjon fordi det er en søknad om
gebyrnedsettelse etter gebyrregulativets § 1-5, jf. HK-sak 122/20 av 01.04.2020.

Det vises til den begrunnelse og de vurderinger som fremgår av saksfremlegget.

198/21, Gbnr 46/367 mfl - Roppestadkollen 42 - Oppretting/endring av matrikkelenhet - Vedtak
om tillatelse uten ansvarsrett
Adresse

Roppestadkollen 42

Gårdsnr.

46

Bruksnr.

367 mfl

Festenr.

Seksjonsnr.

Tiltakshaver

Roppestadkollen AS
Kalvetangveien 91
3132 HUSØYSUND
Tiltaket

Søknaden gjelder Deling og oppretting av eiendom, 14 stk.
Tillatelse til tiltak

Søknaden godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 02.09.2020, og utfyllende dokumentasjon mottatt
04.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå 04.03.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.
Det vises til sak 100/20, av 01.04.2020, når det gjelder oppfyllelse av kravene i plan- og
bygningsloven § 26-1 om at det ikke skal opprettes eiendommer som strider mot plan- og
bygningslovgivningen.
199/21, Gbnr 214/13 - Maries vei 6 - Nytt anneks - Vedtak om tillatelse uten ansvarsrett
Adresse

Gårdsnr.

Maries vei 6

214

Tiltakshaver

Bruksnr.

13

Festenr.

Seksjonsnr.

Pål Marcussen Von Schack
Dues vei 24 A
4023 STAVANGER
Tiltaket

Søknaden gjelder Nytt anneks.
Tillatelse til tiltak

Søknaden godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 29.12.2020, og utfyllende dokumentasjon mottatt
14.01.2021 og 05.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå 05.03.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.
Minste avstand til nabogrense godkjennes til 5 meter mot gbnr. 214/7,10.

200/21, Gbnr 233/189 - Motellveien 18 - Tilbygg - Vedtak om ettrinnstillatelse
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Motellveien 18

233

Nøtterøy Konsulenttjenester Dørdal AS
Smidsrødveien 109
3120 NØTTERØY

Bruksnr

189

Festenr.

Seksjonsnr.

Karin Tronsgaard
Bamse Brakars vei 11
3042 DRAMMEN

Tiltaket

Søknaden gjelder tilbygg.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 21.01.2021, og utfyllende dokumentasjon mottatt
10.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå 10.03.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.
Minste avstand til nabogrense godkjennes til 3,573 meter mot gbnr. 233/138.

206/21, Gbnr 129/121 - Urds vei 1 - Pipe - Søknad om gebyrnedsettelse
Adresse

Gårdsnr.

Urds vei 1

129

Tiltakshaver

Bruksnr.

121

Festenr.

Seksjonsnr.

Eiler Rosenvinge Støtvig
Urds vei 1
3128 NØTTERØY
Tiltaket

Saken gjelder søknad om gebyrnedsettelse etter gebyrregulativets § 1-5 i forbindelse med D-sak
097/21, om dispensasjon for riving og oppføring av pipe på gbnr. 129/121.
Tillatelse til tiltak

Søknad om gebyrnedsettelse i forbindelse med D-sak 097/21 avslås.
Gebyrene i saken tilsvarer kun de kostnadene kommunen har hatt i forbindelse med D-sak
097/21. Gebyrene er i tråd med selvkostprinsippet, og kan ikke anses som urimelige etter
gebyrregulativets § 1-5.
Virksomhetsleder behandler saken på delegasjon da det er en søknad om gebyrnedsettelse
etter gebyrregulativets § 1-5, jf. HK-sak 122/20 av 01.04.2020.
Det vises til den begrunnelse og de vurderinger som fremgår av saksfremlegget.
212/21, Gbnr 232/93 - Kilsveien 7 - Vestgardskilen - Utskifting og utvidelse av bryggeanlegg Vedtak om ettrinnstillatelse

Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Kilsveien 7

Kjell Strand Jacobsen
Husvikveien 92
3113 TØNSBERG

232

Bruksnr

93

Festenr.

Seksjonsnr.

Tiltaket

Søknaden gjelder utvidelse og utskifting av bryggeanlegget på Kilen båthavn.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 14.01.2021, og utfyllende dokumentasjon mottatt
01.02.2021 og 07.04.2021. Behandlingsklar søknad forelå 07.04.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.

213/21, Gbnr 59/141 - Olaf Knudsens vei 2 - Endring av tillatelse gitt for deling av grunneiendom,
rivning av garasje og oppføring av enebolig
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Olaf Knudsens vei 2
KUBEN ARKITEKTKONTOR AS
Postboks 29 Teie
3106 NØTTERØY

59

Bruksnr

141

Festenr.

Seksjonsnr.

Herdig Villy Solhaug
Postboks 104
3135 TORØD

Tiltaket

Det søkes om endring av tillatelse gitt for deling av grunneiendom, riving av garasje og
oppføring av enebolig med garasje. Endringen omfatter senking av boligen i terrenget med 40
cm.
Tillatelse til tiltak

Det vises til søknad om endring av tillatelse gitt i sak D-577/20 datert 16.06.2020.
Behandlingsklar søknad forelå 08.03.2021.
Endringssøknaden godkjennes.
Endringen er ikke nabovarslet idet tiltaket ikke, eller kun i liten grad, berører naboens
interesser, jf. pbl. § 21-3.

217/21, Gbnr 216/44 - Østveien 424 - Anneks til fritidsbolig - Vedtak om ettrinnstillatelse
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Østveien 424
Timber AS
Borgeskogen 21
3160 STOKKE

216

Bruksnr

44

Carl Richard Foss
Vestre Nes 4
1396 BILLINGSTAD

Festenr.

Seksjonsnr.

Tiltaket

Søknaden gjelder oppføring av anneks til fritidsbolig.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 29.01.2021, og utfyllende dokumentasjon mottatt
09.02.2021 og 10.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå 10.03.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.
Minste avstand til nabogrense godkjennes til 2,0 meter mot gbnr. 216/72 og gbnr. 216/89.

218/21, Gbnr 233/160 - Motellveien 7A - Anneks - Vedtak om ettrinnstillatelse
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Motellveien 7A
Tegnepartner AS
Torvstikkeren 2
1640 RÅDE

233

Bruksnr

160

Festenr.

Seksjonsnr.

Bente Ullersmo
Konsul Schjelderups V 2
0286 OSLO

Tiltaket

Søknaden gjelder anneks.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 11.01.2021, og utfyllende dokumentasjon mottatt
23.03.2021 og 08.04.2021. Behandlingsklar søknad forelå 08.04.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.
Minste avstand til nabogrense godkjennes til 1,1 meter mot gbnr. 233/5.

219/21, Gbnr 29/12 - Hjemsengveien 115 og117 - Godkjent søknad om tilskudd til avløpspumpe
Vedtak:
Søknad om tilskudd til avløpspumpe på gbnr 29/12, Hjemsengveien 115 og 117 godkjennes og kr 18
891 overføres det opplyste kontonummeret.

220/21, Gbnr 47/22 - Spars vei 8 - Bruksendring og riving av deler av bygg - Vedtak om
rammetillatelse
Adresse

Spars vei 8

Gårdsnr

47

Bruksnr

22

Festenr.

Seksjonsnr.

Ansvarlig søker

Bits Arkitekt og Ingeniør AS
Andebuveien 3
3170 SEM

Tiltakshaver

Kathrine Eikrem
Spars vei 8
3138 SKALLESTAD

Tiltaket

Søknaden gjelder bruksendring og riving av veranda og garasje.
Tillatelse til tiltak

Søknad om rammetillatelse for bruksendring og riving av veranda og garasje godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 23.12.2020. Behandlingsklar søknad forelå
23.12.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.
Det gis fravik fra teknisk forskrift som omsøkt.
Arbeidene kan ikke starte før søknad om igangsettingstillatelse er behandlet. Søknaden må
inneholde dokumentasjon på at alle vilkårene under er innfridd.
Oppdatert gjennomføringsplan må være innsendt.
Resterende ansvarserklæringer må være innsendt.

222/21, Gbnr 61/1 - Vilt som gjør skade. Skadefellingstillatelse på grågås
Vedtak
Færder kommune gir, med hjemmel i viltforskriften av 1.4.2020, §§ 3-3 og 3-5, samt
delegeringsreglement vedtatt av Færder kommunestyre 19.6.2019, tillatelse til felling av grågjess
som gjør skade på eng- og beitearealene på gbnr 61/1, Søndre Årø.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
a. Den eller de som gjennomfører tiltaket skal på forhånd varsle politiet.
b. Fellingen kan kun skje på eller nær skadested.
c. Tillatelsen gjelder til 20. april.
d. Tillatelsen gjelder inntil 15 grågjess.
e. Fellingsforsøkene spres over perioden tillatelsen er gitt for.
f. Det er ikke tillatt å bruke lokkefugl i forbindelse med skadefellinga.
g. Søker har ansvaret for at fellinga skjer etter reglene for jaktutøvelse som er fastsatt i viltloven med
forskrifter og gitte vilkår.
h. Den som gjennomfører felling skal være registrert i Jegerregisteret. De samme kravene til rett
våpen og ammunisjon gjelder som ved ordinær jakt.
i. Det skal ikke foregå felling i tidsrommet for nattero (23:00 til 06:00).
j. Grunneiers tillatelse må foreligge.
k. Søker skal innen 15. august rapportere til kommunen om utfallet av fellinga.

223/21, Gbnr 40/45 - Berganveien 128 - Vedtak om dispensasjon og rammetillatelse for fradeling
og ny bolig
Adresse

Gårdsnr

Bruksnr

Festenr.

Seksjonsnr.

Berganveien 128

40

Lillesandhus AS Tønsberg
Smidsrødveien 107
3120 NØTTERØY

Janiche Henden
Berganveien 128
3138 SKALLESTAD

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

45

Tiltaket

Søknaden gjelder fradeling og oppføring av ny enebolig.
Tillatelse til tiltak

Søknad om rammetillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 18.08.2020, og utfyllende dokumentasjon mottatt
19.01.2021. Behandlingsklar søknad forelå 19.01.2021.
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 18 – byggegrense
langs fylkesvei innvilges.
Vestfold og Telemark fylkeskommune aksepterer utvidet bruk av eksisterende avkjørsel, samt
dispensasjon fra byggegrensen på vilkår.
Denne dispensasjonssaken er behandlet på delegasjon, da den er i samsvar med
delegasjonssak 122/20.
Eier av gbnr. 40/45 har gitt samtykke til plasseringen av boligen som omsøkt, nærmere enn 8
meter fra boligen. Brannsikrede tiltak ivaretas i sin helhet ved ny bolig.
Stikningsplanen må innsendes før eiendommen kan måles opp.
Arbeidene kan ikke starte før søknad om igangsettingstillatelse er behandlet. Søknaden må
inneholde dokumentasjon på at alle vilkårene under er innfridd.
Oppdatert gjennomføringsplan må være innsendt.
Resterende ansvarserklæringer må være innsendt.
Sanitærsøknad må være godkjent.
Nødvendige rettigheter for teknisk infrastruktur (vei, vann og avløp) må foreligge.
Plasseringsdata (sosi-fil og stikningsplan) med tiltakets plassering, avstand til nabogrenser og
høydeplassering (o.k. gulv 1. etasje), må være innsendt.

224/21, Gbnr 28/292 - Nesveien 9 - Godkjent sanitærsøknad for for fjærning av slamavskiller

Vedtak

Sanitærsøknad datert 15.03.2021 fra Nesveien 9 på gbnr 28/292 for fjerning av slamavskiller til bolig
godkjennes i henhold til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative
bestemmelser, pkt. 2.1.
225/21, Gbnr 26/52 - Saltbustadveien 42 - Godkjent sanitærsøknad for nedsetting av slamavskiller

Vedtak

Sanitærsøknad datert 12.03.2021 fra THORSEN & MARCUSSEN AS AUTORISERT RØRLEGGERFIRMA
for fritidsbolig på gbnr 26/52 – Saltburstadveien 42, for etablering av slamavskiller godkjennes i
henhold til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser, pkt. 2.1.

226/21, Gbnr 1/762 - Grindløkken - Igangsettingstillatelse nr. 1 for byggetrinn 2 - Hus B, C og D med
tilhørnede p-kjeller og uteområder
Adresse
Grindløkken
Ansvarlig søker
Halvorsen & Reine As
Postboks 9407
3023 DRAMMEN

Gårdsnr
Bruksnr
1
762
Tiltakshaver
Grindløkken As
Postboks 423
3193 HORTEN

Festenr.

Seksjonsnr.

Tiltaket
Tiltaket gjelder oppføring av boligblokker
Tillatelse til tiltak
Det vises til søknad om igangsettingstillatelse nr. 1 for byggetrinn 2, hus B, C og D med
tilhørende parkeringskjeller og uteområder mottatt den 09.03.2021. Behandlingsklar søknad
forelå s.d..
Arbeid godkjent i rammetillatelse i sak HK-108/19 datert 24.04.2019 kan starte.
Tillatelsen omfatter samtlige arbeider ifm. oppføring av parkeringskjeller, samt trapp- og
heishus.

227/21, Gbnr 222/24 - Medøveien 37 - Igangsettingstillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig
og oppføring av fritidsbolig og garasje
Adresse
Medøveien 37
Ansvarlig søker
Vårdal Arkitekter AS
Korniveien 1
3157 BARKÅKER

Gårdsnr
Bruksnr
222
24
Tiltakshaver
Ole Bækholt
Plutoveien 5
3113 TØNSBERG

Festenr.

Seksjonsnr.

Tiltaket
Tiltaket gjelder riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig og garasje.
Tillatelse til tiltak
Det vises til søknad om igangsettingstillatelse for riving av eksisternede fritidsbolig og oppføring
av ny fritidsbolig og garasje mottatt den 11.03.2021og utfyllende dokumentasjon mottatt
12.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå 12.03.2021.
Arbeid godkjent i rammetillatelse i sak HFK-132/18 datert 09.05.2018 kan starte.
Tillatelsen omfatter hele tiltaket.

228/21, Gbnr 214/1 m.fl.- Vilt som gjør skade. Skadefellingstillatelse på grågås

Vedtak
Færder kommune gir, med hjemmel i viltforskriften av 1.4.2020, §§ 3-3 og 3-5, samt Færder
kommunes delegeringsreglement, tillatelse til felling av grågjess som gjør skade på eng- og
beitearealene på eiendommene gbnr 213/1, 213/2, 214/1, 215/1, 215/24, 216/1 og 216/4.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
a. Den eller de som gjennomfører tiltaket skal på forhånd varsle politiet.
b. Fellingen kan kun skje på eller nær skadested.
c. Tillatelsen gjelder til 20. april.
d. Tillatelsen gjelder inntil 15 grågjess.
e. Fellingsforsøkene spres over perioden tillatelsen er gitt for.
f. Det er ikke tillatt å bruke lokkefugl i forbindelse med skadefellinga.
g. Søker har ansvaret for at fellinga skjer etter reglene for jaktutøvelse som er fastsatt i
viltloven med forskrifter og gitte vilkår.
h. Den som gjennomfører felling skal være registrert i Jegerregisteret. De samme kravene til
rett våpen og ammunisjon gjelder som ved ordinær jakt.
i. Det skal ikke foregå felling i tidsrommet for nattero (23:00 til 06:00).
j. Grunneiers tillatelse må foreligge.
k. Søker skal innen 15. august rapportere til kommunen om utfallet av fellinga.

229/21, Gbnr 31/1 – Vilt som gjør skade. Skadefellingstillatelse på grågås
Vedtak
Færder kommune gir, med hjemmel i viltforskriften av 1.4.2020, §§ 3-3 og 3-5, samt Færder
kommunes delegeringsreglement, tillatelse til felling av grågjess som gjør skade på eng- og
beitearealene som driftsenheten gbnr 31/1 disponerer på Bjerkø..
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
a. Den eller de som gjennomfører tiltaket skal på forhånd varsle politiet.
b. Fellingen kan kun skje på eller nær skadested.
c. Tillatelsen gjelder til 20. april.
d. Tillatelsen gjelder inntil 15 grågjess.
e. Fellingsforsøkene spres over perioden tillatelsen er gitt for.
f. Det er ikke tillatt å bruke lokkefugl i forbindelse med skadefellinga.
g. Søker har ansvaret for at fellinga skjer etter reglene for jaktutøvelse som er fastsatt i
viltloven med forskrifter og gitte vilkår.
h. Den som gjennomfører felling skal være registrert i Jegerregisteret. De samme kravene til
rett våpen og ammunisjon gjelder som ved ordinær jakt.
i. Det skal ikke foregå felling i tidsrommet for nattero (23:00 til 06:00).
j. Grunneiers tillatelse må foreligge.
k. Søker skal innen 15. august rapportere til kommunen om utfallet av fellinga.

230/21, Gbnr 1/376 - Holmenveien 9 - Ett-trinnstillatelse til tilbygg til garasje
Adresse

Holmenveien 9

Tiltakshaver

Gårdsnr.

1

Bruksnr.

376

Festenr.

Seksjonsnr.

Lisbet Karlsen
Holmenveien 9
3120 NØTTERØY
Tiltaket

Søknaden gjelder riving av frittliggende bod og tilbygg til eksisterende garasje.
Tillatelse til tiltak

Søknaden godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 22.12.2020, og utfyllende dokumentasjon mottatt
10.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå 10.03.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.
Minste avstand til nabogrense godkjennes til 0,7 meter mot gbnr. 1/285.

231/21, Gbnr 129/302 - Midtåsveien 9 - Bruksendring - Vedtak om tillatelse uten ansvarsrett
Adresse

Gårdsnr.

Midtåsveien 9

129

Tiltakshaver

Bruksnr.

302

Festenr.

Seksjonsnr.

Trond Bertin Bøie
Midtåsveien 9
3128 NØTTERØY
Tiltaket

Søknaden gjelder Bruksendring.
Tillatelse til tiltak

Søknaden godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 05.02.2021, og utfyllende dokumentasjon mottatt
28.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå 28.03.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.

232/21, Gbnr 233/208 - Fynveien 54 - Godkjent sanitærsøknad for tilknytning av spillvann for ny
bolig (gammel bolig rives)

Vedtak

Sanitærsøknad datert 14.12.2020 fra Dag Langved Gravefirma AS for bolig på gbnr 233/208 –
Fynveien 54, for separering av avløpet, utkobling av slamavskiller og tilknytning til kommunal
spillvannsledning godkjennes i henhold til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp,
administrative bestemmelser, pkt. 2.1.
233/21, Gbnr 208/107 - Rødnesveien 112 - Godkjent søknad for installasjon av vannmåler
Vedtak
Sanitærsøknad datert 10.03.2021 fra foretak Rørpartner Varme og Sanitær AS for installasjon av

vannmåler til fritidsbolig på eiendommen gnr. 208 bnr. 107, Rødnesveien 112 godkjennes i henhold
til punkt 2.1. i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser.

234/21, Gbnr 226/50 - Neholmveien 78 - Godkjent sanitærsøknad for tilknytning av vann og
spillvann for eksisterende fritidsbolig

Vedtak

Sanitærsøknad datert 07.06.2020 fra Dag Langved Gravefirma AS for fritidsbolig på gbnr 226/50 –
Neholmveien 78, for separering av avløp, utkobling av tett tank og tilknytning til kommunale vannog spillvannsledninger godkjennes i henhold til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp,
administrative bestemmelser, pkt. 2.1.
235/21, Gbnr 7/56 - Grindstuveien 33 - Teie Idrettspark - Ett-trinnstillatelse til belysning rundt
nordre kunstgressbane
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Grindstuveien 33
Ingeniør E Sønsterød AS
Postboks 141
1371 ASKER

7

Bruksnr

56

Festenr.

Seksjonsnr.

Teie Idrettsforening
Postboks 139 Teie
3106 NØTTERØY

Tiltaket

Søknaden gjelder utskifting av belysning rundt idrettsbane.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 05.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå s.d..
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.
Kommunen aksepterer at tiltaket ikke nabovarsles, jf. plan- og bygningsloven § 21-3 annet
ledd.

236/21, Gbnr 130/19 - Eiketoppen 3 - Ett-trinnstillatelse til bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel,
rehab. av skorstein, endring av bærekonstruksjon og fasadeendring
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Eiketoppen 3
Sverres Snekkerservice AS
Korniveien 1
3157 BARKÅKER
Tiltaket

130

Bruksnr

19

Festenr.

Seksjonsnr.

Cecilie Fleming
Eiketoppen 3
3115 TØNSBERG

Søknaden gjelder bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i bolig, rehabilitering av skorstein,
endring av innvendig bærekonstruksjon og fasadeendring.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes med vilkår om at det dokumenteres senest ved
søknad om ferdigattest at soverom/gjesterom i underetasje har tilfredsstillende tilgang på
dagslys, jf. TEK17 § 13-7 annet ledd.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 03.03.2021 og utfyllende dokumentasjon mottatt
09.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå 09.03.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner eller fritak fra gjeldende byggtekniske forskrift
(TEK17).

237/21, Gbnr 138/164 - Jutodden 3 - Vedtak om ettrinnstillatelse for bruksendring av bod til
anneks
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Jutodden 3
Byggmester Arne Torgersen
Postboks 143
3144 VEIERLAND

138

Bruksnr

164

Festenr.

Seksjonsnr.

Geir Olav Nistad
Korsvollbakken 19 A
0880 OSLO

Tiltaket

Søknaden gjelder bruksendring av bod til anneks.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 18.12.2021. Behandlingsklar søknad forelå
samme dag.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.

239/21, Gbnr 18/32 - Fjærholmveien 186 - Avslag på søknad om dispensasjon fra forbud om åpen
brenning
VEDTAK
Søknad fra Nils Kamfjord om dispensasjon fra forbud mot åpen brenning datert 06.03.2021 avslås i
medhold av Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall, Færder kommune, § 6.
Avlsag på åpen brenning gis i medhold av forurensningsregelverket.
Brenning av greiner fra tørr furu.

240/21, Gbnr 102/8 - Holmsbrekkene 33 - Godkjent sanitærsøknad for tilknytning av vann

Vedtak

Sanitærsøknad datert 17.03.2021 fra Olaf B Terjesen til bolig på gbnr 102/8 – Holmsbrekkene 33, for
tilknytning til kommunal vannledning via privat ledning godkjennes i henhold til Standard
abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser, pkt. 2.1.

241/21, Gbnr 201/15 - Langvikveien 72 - Nytt vann- og avløpsanlegg - Vedtak om ettrinnstillatelse
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Langvikveien
Va Consult Sandefjord AS
Postboks 1007
3204 SANDEFJORD

201

Bruksnr

15

Festenr.

Seksjonsnr.

Baldershage AS
Bjørnenga 40
1364 FORNEBU

Tiltaket

Søknaden gjelder vann- og avløpsanlegg.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 16.02.2021. Behandlingsklar søknad forelå
samme dag.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.

242/21, Gbnr 248/44 - Otterstig 7 - Avslag på søknad om dispensasjon fra forbud om åpen
brenning
VEDTAK
Søknad fra Lillvi Schjeldsøe om dispensasjon fra forbud mot åpen brenning på eiendommen Otterstig
7, datert 02.03.2021 avslås i medhold av Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall, Færder
kommune, § 6.
Avlsag på åpen brenning gis i medhold av forurensningsregelverket.
Avslag gjelder åpen brenning av kvist og vegetasjon fra kantrydding.

243/21, Gbnr 233/208 - Fynveien 54- Riving og og gjenoppføring av bolig - Igangsettingstillatelse
for riving og graving
Adresse
Fynveien 54
Ansvarlig søker
Søren Yran AS
Øvre Slottsgate 14
0157 OSLO

Gårdsnr
Bruksnr
233
208
Tiltakshaver
Anne Brit Berg Juell
Gulleråsveien 17 A
0779 OSLO

Festenr.

Seksjonsnr.

Tiltaket
Tiltaket gjelder riving og gjenoppføring av bolig.
Tillatelse til tiltak
Det vises til søknad om igangsettingstillatelse for riving og gjenoppføring av bolig mottatt den
16.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå s.d..

Arbeid godkjent i rammetillatelse i sak HFK-308/20 datert 07.10.2020 kan starte.
Tillatelsen omfatter riving og graving.
Det må sendes inn stikningsplan (koordinater og utplott) før igangsettingstillatelse til øvrig
arbeid kan gis. Det vises til rammetillatelsen.

244/21, Gbnr 3/392 - Kolbergveien 20 - Svømmebasseng - Vedtak om ettrinnstillatelse
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Kolbergveien 20

Jonas Iversen
Kolbergveien 20
3121 NØTTERØY

3

Bruksnr

392

Festenr.

Seksjonsnr.

Jonas Iversen
Kolbergveien 20
3121 NØTTERØY

Tiltaket

Søknaden gjelder svømmebasseng.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 20.01.2021, og utfyllende dokumentasjon mottatt
09.02.2021, 10.03.2021 og 17.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå 17.03.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.
Minste avstand til nabogrense godkjennes til 2,0 meter mot gbnr. 3/290 og 3/289.

248/21, Gbnr 80/70 - Engåstoppen 33A - Godkjent sanitærsøknad for tilknytning av vann- spillvann
og overvann til ny bolig

Vedtak

Sanitærsøknad datert 19.03.2021 fra foretak for bolig på gbnr 80/70 – Engåstoppen 33A, for
tilknytning til kommunale vann- spillvann og overvannsledninger godkjennes i henhold til Standard
abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser, pkt. 2.1.
249/21, Gbnr 80/70 - Engåstoppen 33B - Godkjent sanitærsøknad for tilknytning av vann-spillvann
og overvann til ny bolig

Vedtak

Sanitærsøknad datert 19.03.2021 fra JOHN FADUM AS for ny bolig på gbnr 80/70 – Engåstoppen
33B, for tilknytning til kommunale vann- spillvannsledninger og ovevannsledning godkjennes i
henhold til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser, pkt. 2.1.
250/21, Gbnr 80/70 - Engåstoppen 35A - Godkjent sanitærsøknad for tilknytning av vann- spillvann
og overvann

Vedtak

Sanitærsøknad datert 19.03.2021 fra JOHN FADUM AS for bolig på gbnr 80/70 – Engåstoppen 35, for
tilknytning til kommunale vann, spillvann og overvann godkjennes i henhold til Standard
abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser, pkt. 2.1.
251/21, Gbnr 80/70 - Engåstoppen 35B - Godkjent sanitærsøknad for tilknytning av vann-spillvann
og overvann for ny bolig

Vedtak

Sanitærsøknad datert 19.03.2021 fra JOHN FADUM AS for bolig på gbnr 80/70 – Engåstoppen 35B,
for tilknytning til kommunale vann- spillvann og overvannsledninger godkjennes i henhold til
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser, pkt. 2.1.
252/21, Gbnr 212/69 - Sydvesten 46 - godkjent søknad om installasjon av vannmåler
Vedtak
Sanitærsøknad datert 16.03.2021 fra foretak Rørservice AS for installasjon av vannmåler til
fritidsbolig på eiendommen gnr. 212 bnr. 69, Sydvesten 46 godkjennes i henhold til punkt 2.1. i
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser.

253/21, Gbnr 201/10 - Langvikveien 96 - Godkjent søknad om installasjon av vannmåler
Vedtak
Sanitærsøknad datert 18.03.2021 fra foretak Tjøme Rørservice AS for installasjon av vannmåler til
Fritidsbolig på eiendommen gnr. 201 bnr. 10, Langvikveien 96 godkjennes i henhold til punkt 2.1. i
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser.

258/21, Gbnr 146/272 - Øgårdsveien - Igangsettingstillatelse til sanering av eksisterende
avløpsledning
Adresse
Øgårdsveien
Ansvarlig søker
Cowi AS
Postboks 6412 Etterstad
0605 OSLO

Gårdsnr
Bruksnr
146
272
Tiltakshaver
Færder kommune
Postboks 250
3163 NØTTERØY

Festenr.

Seksjonsnr.

Tiltaket
Tiltaket gjelder sanering og utskifting av eksisterende avløpsledning.
Tillatelse til tiltak
Det vises til søknad om igangsettingstillatelse for sanering og utskifting av eksisterende
avløpsledning mottatt den 22.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå s.d..
Arbeid godkjent i rammetillatelse i vedtak datert 10.03.2020 med endringer godkjent i sak D499/20 den 18.05.2020 kan starte.
Tillatelsen omfatter hele tiltaket.

260/21, Gbnr 46/219 - Galeasveien 31 - Avslag på søknad om dispensasjon fra forbud om åpen
brenning
VEDTAK
Søknad fra Rino Emrich Rudsli om dispensasjon fra forbud mot åpen brenning på eiendommen
Galeasveien 31 datert 20.03.2021 avslås i medhold av Forskrift om åpen brenning og brenning av
avfall, Færder kommune, § 6.
Avlsag på åpen brenning gis i medhold av forurensningsregelverket.
Avslag gjelder åpen brenning av hageavfall og plank.

261/21, Gbnr 221/40 - Engøveien 72 - Godkjent søknad om installasjon av vannmåler
Vedtak
Sanitærsøknad datert 19.03.2021 fra foretak Egil Carlsen AS for installasjon av vannmåler til
fritidsbolig på eiendommen gnr. 221 bnr. 40, Engøveien 72 godkjennes i henhold til punkt 2.1. i
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser.

262/21, Gbnr 220/4 - Hulebakveien 80 - Avslag på søknad om dispensasjon fra forbud om åpen
brenning
VEDTAK
Søknad fra Trinelise Kristiansen om dispensasjon fra forbud mot åpen brenning på eiendommen
Hulebakveien 80 datert 20.03.2021 avslås i medhold av Forskrift om åpen brenning og brenning av
avfall, Færder kommune, § 6.
Avlsag på åpen brenning gis i medhold av forurensningsregelverket.
Avslag gjelder åpen brenning av store mengder løv, kvist og busker etter opprydning.

265/21, Gbnr 218/30 - Østveien 656 - Pålegg om separering av avløp
Vedtak:
Med hjemmel i Forurensingslovens § 22 annet ledd, gis herved pålegg om separering av avløp for
gbnr 218/30 – Østveien 656 innen 01.09.21.

266/21, Gbnr. 15/1 – Vilt som gjør skade. Skadefellingstillatelse på grågås
Vedtak
Færder kommune gir, med hjemmel i viltforskriften av 1.4.2020, §§ 3-3 og 3-5, samt Færder
kommunes delegeringsreglement, tillatelse til felling av grågjess som gjør skade på eng- og
beitearealene som driftsenheten gbnr 15/1 disponerer i området rundt hovedbølet.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
a. Den eller de som gjennomfører tiltaket skal på forhånd varsle politiet.
b. Det er en forutsetning at nødvendige tillatelser innhentes der dette kreves etter annet
aktuelt regelverk.
c. Fellingen kan kun skje på eller nær skadested.
d. Tillatelsen gjelder til 30. april.
e. Tillatelsen gjelder inntil 15 grågjess.
f. Fellingsforsøkene spres over perioden tillatelsen er gitt for.
g. Det er ikke tillatt å bruke lokkefugl i forbindelse med skadefellinga.
h. Søker har ansvaret for at fellinga skjer etter reglene for jaktutøvelse som er fastsatt i
viltloven med forskrifter og gitte vilkår.
i. Den som gjennomfører felling skal være registrert i Jegerregisteret. De samme kravene til
rett våpen og ammunisjon gjelder som ved ordinær jakt.
j. Det skal ikke foregå felling i tidsrommet for nattero (23:00 til 06:00).
k. Grunneiers tillatelse må foreligge.
l. Søker skal innen 15. august rapportere til kommunen om utfallet av fellinga.

267/21, Gbnr 219/26 - Østveien 652 - Pålegg om separering av avløp
Vedtak:
Med hjemmel i Forurensingslovens § 22 annet ledd, gis herved pålegg om separering av avløp for
gbnr 219/26, Østveien 652 innen 01.09.21.

268/21, Gbnr 29/232 - Bjerkøyveien 18 - Bolig - Vedtak om rammetillatelse
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Bjerkøyveien 18

29

Vårdal Arkitekter AS
Korniveien 1
3157 BARKÅKER

Bruksnr

232

Festenr.

Seksjonsnr.

Thomas Sando
Nesveien 55
3133 DUKEN

Tiltaket

Søknaden gjelder Bolig.
Tillatelse til tiltak

Søknad om rammetillatelse for Bolig godkjennes på følgende vilkår:
Ved søknad om brukstillatelse skal renovasjonsanlegg merket f_R i reguleringsplanen være utvidet/
opparbeidet i tråd med reguleringsplanens rekkefølgebestemmelse i § 3.2.
Ved søknad om brukstillatelse skal skilting av gangvei ihht rekkefølgebestemmelse i § 3.3 være
gjennomført.

Godkjenningen er basert på søknad mottatt 10.12.2020, og utfyllende dokumentasjon mottatt
14.12.2020 og 11.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå 11.03.2021.

Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.
Minste avstand til nabogrense godkjennes til 0 meter for støttemur og 3,4 meter for boligen
mot gbnr. 29/166.
Arbeidene kan ikke starte før søknad om igangsettingstillatelse er behandlet. Søknaden må
inneholde dokumentasjon på at alle vilkårene under er innfridd.
Oppdatert gjennomføringsplan må være innsendt.
Resterende ansvarserklæringer må være innsendt.
Sanitærsøknad må være godkjent.
Nødvendige rettigheter for teknisk infrastruktur (vei, vann og avløp) må foreligge.
Plasseringsdata (sosi-fil og stikningsplan) med tiltakets plassering, avstand til nabogrenser og
høydeplassering (o.k. gulv 1. etasje), må være innsendt.

269/21, Gbnr 13/127 - Amundrødveien 35 - Ett-trinnstillatelse til rehabilitering av skorstein
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Amundrødveien 35
Vestfold Peis og Pipe AS
Oserødveien 11
3138 SKALLESTAD

13

Bruksnr

127

Festenr.

Seksjonsnr.

Astrid Skaaren-Fystro
Amundrødveien 35
3142 VESTSKOGEN

Tiltaket

Søknaden gjelder rehabilitering av skorstein.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 26.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå s.d..
Tiltaket fritas fra nabovarsling, jf. plan- og bygningsloven § 21-3 annet ledd.
Godkjenningen forutsetter at samsvarserklæring for prosjektering foreligger før arbeidet
igangsettes.

270/21, Gbnr 77/10 - Strengsdalveien 68 - dispensasjon fra forbud mot åpen brenning etter
forurensningsregelverket
VEDTAK
Søknad fra Maria Olokin om dispensasjon fra forbud mot åpen brenning på eiendommen
Strengsdalveien 68 datert 22.03.2021 innvilges i medhold av Forskrift om åpen brenning og brenning
av avfall, Færder kommune, § 6.
Dispensasjon fra forbud gis i medhold av forurensningsregelverket.
Færder kommune ved Teknikk og Miljø kan ikke gjøre vedtak etter forskrift om brannforebygging,
men viser til den generelle aktsomhetsplikten.

Dispensasjonen gjelder åpen brenning av kvist og småtrær etter rydding på eiendommen
Strengsdalveien 68, gbnr 77/10 på Nøtterøy, og følgende vilkår gjelder:
1. Brenningen SKAL for hver gang meldes på forhånd til Vestfold Interkommunale Brannvesen.
2. Brenningen skal skje på en forsvarlig måte slik at det ikke kan volde skade, og slukkeutstyr skal være
tilgjengelig.

3. Næringsavfall skal ikke brennes og større trestammer bør ikke brennes, men benyttes til ved
eller nyttiggjøres på annen måte.
4. Det skal tas hensyn til vær og vindforhold under brenningen.

271/21, Gbnr 219/8 - Dalsveien 125 - Igangsettingstillatelse for tilbygg til bolig og anneks
Adresse
Dalsveien 125
Ansvarlig søker
Gaia Prosjekt Siv Ark Rolf Jacobsen
Ødekjærveien 65
3145 TJØME

Gårdsnr
Bruksnr
Festenr.
219
8
Tiltakshaver
Era Leisner
Eilert Sundts Gate 48 C
0355 OSLO

Seksjonsnr.

Tiltaket
Tiltaket gjelder tilbygg til bolig og anneks.
Tillatelse til tiltak
Det vises til søknad om igangsettingstillatelse for tilbygg til bolig og anneks mottatt den
24.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå s.d..
Arbeid godkjent i rammetillatelse i sak D-901/20 datert 28.09.2020 kan starte.
Tillatelsen omfatter hele tiltaket.

272/21, Gbnr 129/461 - Ramberg terrasse 28 - Vedtak om dispensasjon og ettrinnstillatelse for
garasje
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Oseberg Bygg As
Narverødveien 40F
3113 TØNSBERG

129

Bruksnr

461

Festenr.

Egil Eugen Helgestad
Ramberg Terrasse 28
3128 NØTTERØY

Tiltaket

Søknaden gjelder endret plassering av garasje .
Søknaden er endring av tidligere gitt tillatelse. D-sak 047/20, datert 31.01.2020.
Tillatelse til tiltak

Seksjonsnr.

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 25.11.2020, og utfyllende dokumentasjon mottatt
30.11.2020. Behandlingsklar søknad forelå 30.11.2020.
Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og
Tjøme innvilges.
Denne dispensasjonssaken er behandlet på delegasjon fordi det er en sak som tidligere har
vært behandlet av hovedutvalget, og gjelder mindre endring av plassering.
Minste avstand til nabogrense godkjennes til 3,7 meter mot gbnr. 129/451 og 1,6 meter mot
gbnr. 129/452.

273/21, Gbnr 102/7 - Holmsbrekkene 35 - Godkjent sanitærsøknad for tilknytning av vannledning

Vedtak

Sanitærsøknad datert 29.03.2021 fra Holmsbrekkene 35 for fritidsbolig på gbnr 102/7 –
Holmsbrekkene 35, for tilknytning til kommunale vannledning godkjennes i henhold til Standard
abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser, pkt. 2.1.
274/21, Gbnr 5/162 - Astoriaveien 44 - Godkjent sanitærsøknad for separering og utskiftning av
vann og avløp

Vedtak

Sanitærsøknad datert 29.03.2021 fra Tveter & Lund AS for bolig på genr. 5/16, for separering til
kommunale vann- og spillvannsledninger godkjennes i henhold til Standard abonnementsvilkår for
vann og avløp, administrative bestemmelser, pkt. 2.1.
275/21, Gbnr 5/161 - Astoriaveien 40 - Godkjent sanitærsøknad for separering og utskiftning av
vann og avløp

Vedtak

Sanitærsøknad datert 29 .03.2021 fra Tveter & Lund AS for bolig på gbnr 5/161 – Astoriaveien 40, for
separering til kommunale vann- og spillvannsledninger overvann godkjennes i henhold til Standard
abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser, pkt. 2.1.
276/21, Gbnr 5/160 - Astoriaveien 38 - Godkjent sanitærsøknad for separering og utskiftning av
vann og avløp

Vedtak

Sanitærsøknad datert 29 .03.2021 fra Tveter & Lund AS for bolig på gbnr 5/160 – Astoriaveien 38, for
separering til kommunale vann- og spillvannsledninger overvann godkjennes i henhold til Standard
abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser, pkt. 2.1.

277/21, Gbnr 5/159 - Astoriaveien 36 - Godkjent sanitærsøknad for separering og utskiftning av
vann og avløp

Vedtak

Sanitærsøknad datert 29 .03.2021 fra Tveter & Lund AS for bolig på gbnr 5/159 – Astoriaveien 36, for
separering til kommunale vann- og spillvannsledninger overvann godkjennes i henhold til Standard
abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser, pkt. 2.1.

278/21, Gbnr 128/183 - Amundrødveien 71 - Svømmebasseng - Vedtak om ettrinnstillatelse
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Amundrødveien 71
Bassengspesialisten AS
Osloveien 234
1538 MOSS

128

Bruksnr

183

Festenr.

Seksjonsnr.

Astrid Tveit
Amundrødveien 71
3142 VESTSKOGEN

Tiltaket

Søknaden gjelder Svømmebasseng.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 03.02.2021, og utfyllende dokumentasjon mottatt
02.03.2021, 23.03.2021, 30.03.2021 og 08.04.2021. Behandlingsklar søknad forelå 08.04.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.

279/21, Gbnr 115/45 - Tenvikveien 171 A - Igangsettingstillatelse for tilbygg og bruksendring fra
tilleggsdel til hoveddel, samt godkjenning som selvbygger
Adresse
Tenvikveien 171 A
Ansvarlig søker
+ ARK AS
Postboks 1307
3105 TØNSBERG

Gårdsnr
Bruksnr
115
45
Tiltakshaver
Anita Vesth
Tenvikveien 171 A
3140 Nøtterøy

Festenr.

Seksjonsnr.

Tiltaket
Tiltaket gjelder tilbygg og bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.
Tillatelse til tiltak
Det vises til søknad om igangsettingstillatelse og søknad om ansvarsrett for selvbygger mottatt
den 22.03.2021 og utfyllende dokumentasjon mottatt den 24.03.2021. Behandlingsklar søknad
forelå 24.03.2021.
Arbeid godkjent i rammetillatelse i sak D-372/20 datert 07.05.2020 kan starte.
I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4, § 23-8 og SAK10 § 6-8 godkjennes Anita Vesth som
selvbygger i de fagområder og funksjoner som fremgår av søknad om ansvarsrett for selvbygger
datert 18.03.2021.
Tillatelsen omfatter hele tiltaket.

280/21, Gbnr 110/1, 110/3 - Trolltorødveien 21 - Ett-trinnstillatelse etter plan- og bygningsloven til
deling av grunneiendom
Adresse

Gårdsnr.

Trolltorødveien 21

110

Bruksnr.

1

Festenr.

Seksjonsnr.

Tiltakshaver

Ole Kristian Johansen
Trolltorødveien 21
3140 NØTTERØY
Tiltaket

Søknaden gjelder deling av grunneiendom etter plan- og bygningsloven.
Tillatelse til tiltak

Søknaden godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 01.12.2020. Behandlingsklar søknad forelå
26.03.2021 da bygningsmyndigheten mottok beskjed om at grensene var avklarte.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.
281/21, Gbnr 13/338 - Dueveien 23 - Ett-trinnstillatelse til bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i
bolig
Adresse

Gårdsnr.

Dueveien 23

13

Tiltakshaver

Bruksnr.

338

Festenr.

Seksjonsnr.

Svein Andreassen
Dueveien 23
3142 VESTSKOGEN
Tiltaket

Søknaden gjelder bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i bolig.
Tillatelse til tiltak

Søknaden godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 17.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå s.d..
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner eller fritak fra krav i TEK17.

282/21, Gbnr 3/31 - Eikeveien 9 - Riving av tilbygg - Vedtak om tillatelse uten ansvarsrett
Adresse

Eikeveien 9

Tiltakshaver

Randi Moholt
Søndre Villavei 1

Gårdsnr.

3

Bruksnr.

31

Festenr.

Seksjonsnr.

3160 STOKKE
Tiltaket

Søknaden gjelder riving av tilbygg.
Tillatelse til tiltak

Søknaden godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 22.12.2020, og utfyllende dokumentasjon mottatt
30.03. Behandlingsklar søknad forelå 30.03.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.

286/21, Gbnr 7/14 - Gamleveien 18 - Tilbygg på bolig - Vedtak om ettrinnstillatelse
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Gamleveien 18
Heen Bygg & Innredning AS
Hemsveien 5
3157 BARKÅKER

7

Bruksnr

14

Festenr.

Seksjonsnr.

Håkon Velde
Gamleveien 18
3121 NØTTERØY

Tiltaket

Søknaden gjelder tilbygg på bolig.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 03.01.2021, og utfyllende dokumentasjon mottatt
29.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå 29.03.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.

287/21, Gbnr. 21/2 og 21/3 m.fl. - Vilt som gjør skade. Skadefellingstillatelse på gjess
Vedtak
Færder kommune gir, med hjemmel i viltforskriften av 1.4.2020, §§ 3-3 og 3-5, samt Færder
kommunes delegeringsreglement, tillatelse til felling av gjess som gjør skade på høstkornarealene på
eiendommene gbnr. 21/2 og 53, samt 21/3 og 4.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
a. Den eller de som gjennomfører tiltaket skal på forhånd varsle politiet.
b. Fellingen kan kun skje på eller nær skadested.
c. Tillatelsen gjelder til 15. mai.
d. Tillatelsen gjelder inntil 10 grågjess, og inntil 5 hvitkinngjess.
e. Fellingsforsøkene spres over perioden tillatelsen er gitt for.
f. Det er ikke tillatt å bruke lokkefugl i forbindelse med skadefellinga.
g. Søker har ansvaret for at fellinga skjer etter reglene for jaktutøvelse som er fastsatt i
viltloven med forskrifter og gitte vilkår.
h. Den som gjennomfører felling skal være registrert i Jegerregisteret. De samme kravene til

rett våpen og ammunisjon gjelder som ved ordinær jakt.
i. Det skal ikke foregå felling i tidsrommet for nattero (23:00 til 06:00).
j. Grunneiers tillatelse må foreligge.
k. Det er en forutsetning at nødvendige tillatelser innhentes der dette kreves etter annet
aktuelt regelverk.
l. Søker skal innen 15. august rapportere til kommunen om utfallet av fellinga.

288/21, Gbnr 28/157 - Nesbryggveien - Arbeider på brygge - Vedtak om dispensasjon
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Nesbryggveien
Abt Bygg AS
Løkkeåsveien 22D
3138 SKALLESTAD

28

Bruksnr

157

Festenr.

Seksjonsnr.

Færder kommune
Postboks 250
3163 NØTTERØY

Tiltaket

Søknaden gjelder arbeider på den midterste brygge på gbnr. 28/157 i Nesbryggveien.
Tillatelse til tiltak

Søknad om dispensasjon fra byggegrense langs sjø i kommunedelplankartet, jf.
kommuneplanens bestemmelse pkt. 16 innvilges.
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har ingen merknader til tiltaket.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 24.11.2020 og utfyllende dokumentasjon mottatt
01.12.2020. Behandlingsklar søknad forelå 01.12.2020.
Kommunen er av den oppfatning at tiltaket kan unntas fra søknadsplikt iht. plan- og
bygningsloven § 20-5 bokstav g.

289/21, Gbnr 204/33 – Glennestranda 45 - Godkjent sanitærsøknad for tilknytning til vann og
spillvann for eksisterende fritidsbolig

Vedtak

Sanitærsøknad datert 24.03.2021 fra John Fadum AS for fritidsbolig på gbnr 204/33 – Glennestranda
45, for tilknytning til kommunale vann- og spillvannsledninger godkjennes i henhold til Standard
abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser, pkt. 2.1.
291/21, Gbnr 13/191 - Orreveien 4 - Godkjent sanitærsøknad for separering og utskiftning av vann
og avløp

Vedtak

Sanitærsøknad datert 21.03.2021 fra KNUTSEN GRAVESERVICE AS for bolig på gbnr 13/191 –
Orreveien 4, for separering til kommunale spillvannsledninger godkjennes i henhold til Standard
abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser, pkt. 2.1.
292/21, Gbnr 204/69 - Søndre Svelvikstranda 25 - Ett-trinnstillatelse til rehabilitering av skorstein

Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Søndre Svelvikstranda 25
Vestfold Varme AS
Nansetgata 102
3269 LARVIK

204

Bruksnr

69

Festenr.

Seksjonsnr.

Signe Johanne Vareide Nordberg
Hamangskogen 75
1338 SANDVIKA

Tiltaket

Søknaden gjelder rehabilitering av skorstein.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 30.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå s.d..
Tiltaket fritas fra nabovarsling, jf. plan- og bygningsloven § 21-3 annet ledd.
Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon eller fritak fra gjeldende byggtekniske forskrift
(TEK17).

293/21, Gbnr 10/134 - Dueveien 17 - Tilbygg - Vedtak om ettrinnstillatelse uten ansvarsrett
Adresse

Dueveien 17

Gårdsnr

10

Tiltakshaver

Bruksnr

134

Festenr.

Seksjonsnr.

Cai Rune Lier
Dueveien 17
3142 VESTSKOGEN
Tiltaket

Søknaden gjelder tilbygg.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 11.11.2020, og utfyllende dokumentasjon mottatt
12.11.2020, 09.12.2020, 22.02.2021, 26.02.2021 og 12.04.2021. Behandlingsklar søknad forelå
12.04.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.

294/21, Gbnr 208/9 - Søndre Strandvei 10 - Utebod/hagestue - Vedtak om tillatelse uten
ansvarsrett
Adresse

Søndre Strandvei 10

Tiltakshaver

Pål Bjelland
Søndre Strandvei 10

Gårdsnr.

208

Bruksnr.

9

Festenr.

Seksjonsnr.

3145 TJØME
Tiltaket

Søknaden gjelder Utebod/hagestue.
Tillatelse til tiltak

Søknaden godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 15.03.2021, og utfyllende dokumentasjon mottatt
9.4.2021. Behandlingsklar søknad forelå 9.4.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.
Minste avstand til nabogrense godkjennes til 0 meter mot gbnr. 208/100, i henhold til
nabosamtykke datert 11.3.2021.

295/21, Gbnr 129/516 - Balders vei 10 - Takterrasse - Vedtak om avslag på ettrinnstillatelse
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Balders vei 10, 3128 Nøtterøy

129

Bruksnr

516

Festenr.

Seksjonsnr.

Merete Gyda Falch
Balders vei 10
3128 NØTTERØY

Tiltaket

Søknaden gjelder endring av tillatelse til takterrasse .
Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 avslås søknad om oppføring av takterrasse fordi
tiltaket er i strid med reguleringsplanen for området. Omsøkt tiltak er derfor betinget av
dispensasjonssøknad og dette foreligger ikke i saken, jfr. pbl. § 19-1.
Avslaget er basert på søknad mottatt 10.12.2019 med etterfølgende korrespondanse for
komplimentering av søknaden, sist ved brev av 09.02.2021 der det varsles avslag.

296/21, Gbnr 233/160 - Motellveien 7A - Godkjent sanitærsøknad for innlegg av vann og spillvann
til nytt anneks til fritidsbolig

Vedtak

Sanitærsøknad datert 26.03.2021 fra Røssnes Maskin AS for anneks til fritidsbolig på gbnr 233/160 –
Motellveien 7A, for tilknytning til kommunale vann- og spillvannsledninger godkjennes i henhold til
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser, pkt. 2.1.
298/21, Gbnr 129/71 - Ravnveien 1 - Tilbygg og bruksendring - Dispensasjon og vedtak om tillatelse
uten ansvarsrett
Adresse

Ravnveien 1

Gårdsnr.

129

Bruksnr.

71

Festenr.

Seksjonsnr.

Tiltakshaver

Færder kommune
Postboks 250
3163 NØTTERØY
Tiltaket

Søknaden gjelder tilbygg, levegg og bruksendring.
Tillatelse til tiltak

Søknaden godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 11.12.2020, og utfyllende dokumentasjon mottatt
17.02. Behandlingsklar søknad forelå 17.02.
Søknaden har vært oversendt Vestfold og Telemark fylkeskommune til uttalelse.
Søknad om dispensasjon fra forbudet mot tiltak i kommunedelplanen for ny
fastlandsforbindelse og søknad om dispensasjon fra byggegrense mot fylkesvei innvilges.
Det gis fravik fra teknisk forskrift som omsøkt.
Minste avstand til nabogrense godkjennes til 0 meter mot gbnr. 129/73.

299/21, Gbnr 233/131 - Fynveien 58 - Ett-trinnstillatelse til rehabilitering av skorstein
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Fynveien 58
Nøtterøy Konsulenttjenester Dørdal AS
Smidsrødveien 109
3120 NØTTERØY

233

Bruksnr

131

Festenr.

Seksjonsnr.

Anniken Winther
Strandliveien 3
1410 KOLBOTN

Tiltaket

Søknaden gjelder rehabilitering av skorstein.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 31.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå s.d..
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner eller fritak fra gjeldende byggtekniske forskrift
(TEK17).
Tiltaket fritas fra nabovarsling, jf. plan- og bygningsloven § 21-3 annet ledd.

300/21, Gbnr 124/52 - Hellaveien 17 - Godkjent søknad om tilskudd til avløp
Vedtak:
Søknad om tilskudd til omlegging av avløp på gbnr 124/52, Hellaveien 17 godkjennes og kr 36 535

overføres det opplyste kontonummeret.

301/21, Gbnr 16/28 - Tillas vei 12 - Endring av tillatelse for bolig
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Tillas vei 12
Eventyrhus AS
Løkkeåsveien 22A
3138 SKALLESTAD

16

Bruksnr

Festenr.

28

Seksjonsnr.

Eh Eiendomsutvikling AS
Løkkeåsveien 22A
3138 SKALLESTAD

Tiltaket

Det søkes om endring av gitt tillatelse for bolig. Endringen omfatter endret plassering fra 3,0
meter fra nabogrense i vest til 2,93 meter.
Tillatelse til tiltak

Det vises til søknad om endring av tillatelse gitt i sak D-958/20 for bolig mottatt 09.04.2021.
Behandlingsklar søknad forelå s.d..
Endringssøknaden godkjennes.

303/21, Gbnr 208/274 - Rødnesveien 97 - Garasje - Tillatelse til endret plassering
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Rødnesveien 95
Norgeshus Birkelund & Sommerstad AS
Sagveien 1
3160 STOKKE

208

Bruksnr

Festenr.

274

Seksjonsnr.

Ellen Borgen Fegth
Kalderaveien 15
1359 EIKSMARKA

Tiltakets/ byggets art

Garasje

BRA: 27,8 m2
BYA: 30 m2

Tillatelsen omfatter

Tiltakets
størrelse

I medhold av plan- og bygningslovens § 21-4 godkjennes søknad om endring. Godkjenningen
refererer seg til søknad den 25.03.2021.
Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og
regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen.

305/21, Gbnr 82/42 - Kirkeveien 401 - Ett-trinnstillatelse til riving av bygg
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Kirkeveien 401
Af Decom AS
Postboks 6272 Etterstad

82

Bruksnr

42

Færder kommune
Postboks 250

Festenr.

Seksjonsnr.

0603 OSLO

3163 NØTTERØY

Tiltaket

Søknaden gjelder riving av boligbygg.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 09.04.2021. Behandlingsklar søknad forelå s.d..
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.

306/21, Gbnr 40/45 - Berganveien 128 - Igangsettingstillatelse for enebolig
Adresse
Berganveien 128
Ansvarlig søker
Lillesandhus AS Tønsberg
Smidsrødveien 107
3120 NØTTERØY

Gårdsnr
Bruksnr
40
45
Tiltakshaver
Janiche Henden
Berganveien 128
3138 SKALLESTAD

Festenr.

Seksjonsnr.

Tiltaket
Tiltaket gjelder bolig.
Tillatelse til tiltak
Det vises til søknad om igangsettingstillatelse for bolig mottatt den 06.04.2021 og utfyllende
dokumentasjon mottatt 07.04.2021. Behandlingsklar søknad forelå 07.04.2021.
Arbeid godkjent i rammetillatelse i sak D-223/21 datert 19.03.2021 kan starte.
Tillatelsen omfatter hele tiltaket.

307/21, Gbnr 13/274 - Sidensvansveien 15 - Ett-trinnstillatelse til tilbygg til bolig og bruksendring
fra tilleggsdel til hoveddel
Adresse

Sidensvansveien 15

Tiltakshaver

Gårdsnr.

13

Bruksnr.

274

Festenr.

Seksjonsnr.

Jan Tore Dilling
Sidensvansveien 15
3142 VESTSKOGEN
Tiltaket

Søknaden gjelder tilbygg, fasadeendring og bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i bolig.
Tillatelse til tiltak

Søknaden godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 08.03.2021, og utfyllende dokumentasjon mottatt

05.04.2021. Behandlingsklar søknad forelå 05.04.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner eller fritak fra gjeldende byggtekniske forskrift
(TEK17).
Minste avstand til nabogrense godkjennes til 1,9 meter mot gbnr. 13/275.
Det må være innsendt tegninger som viser at krav til dagslys og rømning i soverom er
tilfredsstilt før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest utstedes.

308/21, Gbnr 118/5 - Føykåsveien 15 - Ett-trinnstillatelse til rehabilitering av skorstein
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Føykåsveien 15
Vestfold Peis og Pipe AS
Oserødveien 11
3138 SKALLESTAD

118

Bruksnr

5

Festenr.

Seksjonsnr.

Øivind Flaaten
Føykåsveien 15
3140 NØTTERØY

Tiltaket

Søknaden gjelder rehabilitering av skorstein.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 31.03.2021. Behandlingsklar søknad forelå s.d..
Tiltaket fritas fra nabovarsling, jf. plan- og bygningsloven § 21-3 annet ledd.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.

309/21, Gbnr 1/455 - Holmenveien 19 - Garasje og levegg - Vedtak om ettrinnstillatelse
Adresse

Gårdsnr

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Holmenveien 19
Andersen & Bakke Entreprenørforretning AS
Mølleveien 15
3140 NØTTERØY

1

Bruksnr

455

Festenr.

Seksjonsnr.

Elin Solbakken
Holmenveien 19
3120 NØTTERØY

Tiltaket

Søknaden gjelder Garasje.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 16.07.2020, og utfyllende dokumentasjon mottatt
04.08.2020, 21.08.2020, 07.09.2020, 09.03.2021 og 14.04.2021. Behandlingsklar søknad forelå
14.04.2021.

Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.

310/21, VA-anlegg Risbrua-Båtbyggerstien-Langestrandveien - Godkjent tilkobling til kommunale
vann- og avløpsledninger for privat vann- og avløpsanlegg

Vedtak

Søknad datert 15.03.2021 med endringsmelding av 26.03.2021 fra Tangen Ingeniør- og
Arkitektkontor AS for tilknytning av privat vann- og avløpsanlegg til kommunale vann- og
spillvannsledninger godkjennes i henhold til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp,
administrative bestemmelser, pkt. 2.1.
311/21, Gbnr 229/209 - Nedre Dramsås 3 - Igangsettingstillatelse for enebolig
Adresse
Nedre Dramsås 3
Ansvarlig søker
Tore Jonny Berg
Gipøveien 2 B
3140 NØTTERØY

Gårdsnr
Bruksnr
229
209
Tiltakshaver
Tore Jonny Berg
Gipøveien 2 B
3140 NØTTERØY

Festenr.

Seksjonsnr.

Tiltaket
Tiltaket gjelder enebolig.
Tillatelse til tiltak
Det vises til søknad om igangsettingstillatelse for enebolig mottatt 10.04.2021.. Behandlingsklar
søknad forelå s.d..
Arbeid godkjent i rammetillatelse i sak HFK-260/20 datert 19.08.2020 med endringer godkjent i
sak D-1260/20 datert 17.12.2020 kan starte.
Tillatelsen omfatter hele tiltaket.

312/21, Gbnr 222/81 - Medøåsen - Igangsettingstillatelse for tilbygg til fritidsbolig
Adresse
Medøåsen
Ansvarlig søker
Arkiguide Bjørn Petter Kongsgaard
Hoffsveien 62A
0377 OSLO

Gårdsnr
Bruksnr
Festenr.
222
81
Tiltakshaver
Carl Henning Feltstykket
Granstubben 5
1358 JAR

Seksjonsnr.

Tiltaket
Tiltaket gjelder tilbygg til fritidsbolig.
Tillatelse til tiltak
Det vises til søknad om igangsettingstillatelse for tilbygg til fritidsbolig mottatt den 10.04.2021.

Behandlingsklar søknad forelå s.d..
Arbeid godkjent i rammetillatelse i sak HFK-068/19 datert 06.03.2019 kan starte.
Tillatelsen omfatter hele tiltaket.

314/21, Gbnr 39/24 - Buktaveien 7 - Arealoverføring - Vedtak om tillatelse uten ansvarsrett
Adresse

Gårdsnr.

Buktaveien 7

39

Tiltakshaver

Bruksnr.

24

Festenr.

Seksjonsnr.

Elisabeth Brekke
Buktaveien 7
3135 TORØD
Tiltaket

Søknaden gjelder Arealoverføring.
Tillatelse til tiltak

Søknaden godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 23.10.2020 . Behandlingsklar søknad forelå samme
dag.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.

315/21, Gbnr 10/116 - Dueveien 14 - Godkjent sanitærsøknad for separering utskiftning av avløp

Vedtak

Sanitærsøknad datert 11.04.2021 fra Sjue Vidar for bolig på gbnr 10/116 – Dueveien 14, for
separering til kommunale vann- og spillvannsledninger godkjennes i henhold til Standard
abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser, pkt. 2.1.
316/21, Gbnr 13/454 - Øvre Smidsrødvei 89 A - Godkjent sanitærsøknad for tilknytning av vann og
spillvann

Vedtak

Sanitærsøknad datert 03.03.2021 fra Sjue Vidar for bolig på gbnr 13/454 – Øvre Smidsrødvei 89A, for
tilknytning til kommunale vann- og spillvannsledninger godkjennes i henhold til Standard
abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser, pkt. 2.1.
317/21, Gbnr 13/451 - Øvre Smidsrødvei 87 B - Godkjent sanitærsøknad for tilknytning av vann og
spillvann til ny bolig

Vedtak

Sanitærsøknad datert .03.03.2021 fra Sjue Vidar for bolig på gbnr 13/451 – Øvre Smidsrødvei 87 B,
for tilknytning til kommunale vann- og spillvannsledninger godkjennes i henhold til Standard
abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser, pkt. 2.1.
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Kommuneutvikling

Pytterønningen - sluttbehandling av detaljplan 2018009
Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Møtedato
28.04.2021

Saksnummer
086/21

Kommunedirektørens innstilling
1. Detaljplan nr. 2018009 –Pytterønningen, datert 11.11.2020, sist revidert 22.03.2021 med
bestemmelser av samme dato, sist revidert 16.04.21, vedtas jf. plan- og bygningsloven §§
12-12.
2. De deler av reguleringsplanene T16 Solvangfeltet, T17 Fredtun, T19 Haug, T37 Østjordet
BBL og T43 Pytterønningen industriområde, oppheves der de overlappes av detaljplan
2018009, jf. plan- og bygningsloven § 12-14.
Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer av saksutredningen.

Vedlegg:
Plankart 2018009
Reguleringsbestemmelser 2018009
Planbeskrivelse 2018009 (L)(703848)-compressed
Illustrasjonsplan 2018009
Snitt 2018009
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for 64 boenheter med tilhørende anlegg på gbnr.
218/193. Planområdet utgjør ca. 43,5 daa, hvorav den delen som er tenkt utviklet til boligformål
utgjør ca. 24,5 daa. Det arealet som er tenkt regulert til bebyggelse og anlegg er avsatt til fremtidig
boligbebyggelse i kommunedelplan for Tjøme, vedtatt 31.1.2018. Ny boligbebyggelse vil bestå av
lavblokker. Konseptet er basert på tundannelser med grønne arealer og fellesskapsløsninger
omkranset av boliger. SPIR Arkitekter AS fremmer planforslaget på vegne av Trysilhus Sørøst AS.
Planen tilrettelegger videre for at det skal reguleres og bygges gang- og sykkelvei langs eiendommen.
I planen vil det også reguleres gang- og sykkelvei videre til Solvangfeltet, men uten krav om
opparbeidelse. Kommunedirektøren mener videre at gbnr. 218/89 skal inkluderes i planen for å
avregulere en kjørevei inn til utbyggingsområdet som ikke lenger er aktuell å benytte, samt å
tilrettelegge for gangadkomst i retning Tjøme sentrum på denne eiendommen. I tillegg skal det
gjøres en oppretting langs utbyggingsområdets (gbnr. 218/193) vestgrense, slik at det blir
sammenfall mellom
formålsgrenser i eldre reguleringsplaner og kommunedelplanen. Planen vil etablere fysisk skille
mellom Pytterønningen og parkeringsplass på gbnr. 218/37.
Kommunedirektøren anbefaler at planen vedtas.
Innledning
Forslag til detaljregulering ble behandlet av Hovedutvalg for kommunalteknikk i møte 17.12.2020 (HK
sak 383/20) og det ble fattet følgende vedtak:
HFK- 383/20 Vedtak:
1. Forslag til detaljplan nr. 2018009 –Pytterønningen, datert 11.11.2020 med bestemmelser
av samme dato, legges ut til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.
2. De deler av reguleringsplanene T16 Solvangfeltet, T17 Fredtun, T19 Haug, T37 Østjordet
BBL og T43 Pytterønningen industriområde foreslås opphevet der de overlappes av
detaljplan 2018009, jf. plan- og bygningsloven § 12-14.
Endringer etter offentlig ettersyn
Etter offentlig ettersyn er det gjort grep i planen for å ivareta biologisk mangfold i området med
våtmark og vannansamling i sørvest. Ca halvparten av felt BBB6 er nå endret fra blokkbebyggelse
(BBB6) til grønnstruktur f_GN, og lekeplass f_BLK2 flyttes hit, noe som påvirker tilstøtende
arealformål i planen. Bebyggelsen som opprinnelig var planlagt innenfor dette arealet flyttes lengre
øst i BBB6 og nord til BBB5. %BYA for de enkelte felt er derfor justert noe. Regulert felles kjørevei er
fjernet, og adkomst til boligene i BBB6 og BBB3 er ivaretatt via interne adkomster, vist på
illustrasjonsplanen. Selv om lekeplass f_BLK2 nå er vesentlig mindre, og deler av den er smalere enn
10 meter, er krav til lekeareal mer enn oppfylt ved at det nå er satt av 45.5 m2 per boenhet.
Endringene i arealformål gir flere endringer i reguleringsbestemmelsene, blant annet er det tatt inn
bestemmelse om at garasjer/carporter kan oppføres med avstand min. 1,0 meter til
formålsgrense/eiendomsgrense. Plankart og bestemmelser til offentlig ettersyn er vedlagt
planbeskrivelsen. Endringene er vist i rød skrift.

Merknader til offentlig ettersyn
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn 08.01.2021 med uttalefrist 19.02.2021. Berørte parter
og aktuelle myndigheter ble varslet per brev. Innkomne merknader er oppsummert og kommentert
under. Merknadene legges i sin helhet ved planbeskrivelsen.
Arne Fjellberg 09.02.2021
Ber om at området sørvest i planen ikke bebygges av hensyn til biologisk mangfold. Foreslår at
planen søker å bevare våtmarksområdet ved å flytte bebyggelsen. Har ved befaring innenfor
planområdet gjort funn av sjelden edderkoppart kun tidligere kjent fra to norske lokaliteter.
Kommunedirektørens kommentar
Tiltakshaver har i samråd med kommunen besluttet å unnta området for bebyggelse. Det fuktige
området med vannansamling er avsatt til grønnstruktur og lekeplass, og området der det danner seg
en dam ved mye nedbør er avsatt som hensynsone for bevaring av naturmiljø.
Hjemmelshaver gbnr. 218/130 28.01.2021
På grunn av ansamling av overvann er det svært viktig at det gjøres et grundig dreneringsarbeid når
Turvei o_GT3 anlegges. Dette problemet oppsto etter at barnehagen i Kirkerønningen ble bygget. Det
ble da ikke drenert godt nok slik at vannet kunne forsvinne ned i grunnen. Drenering av området slik
at vi unngår ansamling av store vannmengder etter at gangvei/sykkelsti er anlagt er viktig slik at ikke
vannet stiger opp til f.eks. garasje.
Kommunedirektørens kommentar
Tas til orientering.
Hjemmelshaver gbnr. 218/110 18.02.2021
Motsetter seg at planen krever at det etableres fysisk skille mellom Pytterønningveien og
parkeringsplass på gbnr. 218/37. Mener dette vil medføre vanskeligheter for beboerne med tanke på
parkering, brøyting, renovasjon mv.
Kommunedirektørens kommentar
Både kommunen som veimyndighet og fylkeskommunen har i planprosessen påpekt at dagens
løsning der parkeringsplass og vei flyter ut i hverandre er en trafikkfarlig og uakseptabel løsning.
Eiere av gbnr. 218/37 har tidligere blitt pålagt dette av bygningsrådet i tidligere Tjøme kommune (sak
164/85).
Hjemmelshaver gbnr. 218/140 18.02.2021
Ber om at man ikke bygger ut det våte området sørvest i planen og beholder dette som et
grøntområde.
Kommunedirektørens kommentar
Det vises til svar på merknad fra Fjellberg over.
Miljørettet helsevern 19.02.2021
Viser til tidligere uttalelse i saken, datert 27.12.18. Det ser ut til at våre bemerkninger er vurdert og
ivaretatt i planen. Fremhever viktigheten av å gjennomføre støyreduserende tiltak med tanke på støy
fra det tilgrensende næringsområdet.
Kommunedirektørens kommentar
Tas til orientering. Gjennomføring av planen betinger at det utføres støyreduserende tiltak.
Statens vegvesen 12.01.2021
Planforslaget viser 1 samlet avkjørsel til eksisterende boligområde som ligger inntil Østveien og vest

for Pytterønningen. Dette er en sikkerhetsforbedring framfor dagens situasjon. Vi vil be kommunen
påse at denne endringen blir gjennomført.
Planområdet ligger med relativ nærhet til Tjøme sentrum, det ligger derfor godt til rette for bruk av
gange og sykkel. Det synes som planen legger tilstrekkelig til rette for denne transportgruppen langs
Pytterønningen, og med nødvendige rekkefølgebestemmelser som sikrer gjennomføring.
Derimot er vi usikre på forholdet for myke trafikanter langs og på den felles parkeringsplassen
f_SPA1. Parkerte biler og fotgjengere er en dårlig kombinasjon. Vi er skeptiske til om den foreslåtte
turvegen parallelt med parkeringen vil være tilfredsstillende til alle årstider.
Kommunedirektørens kommentar
Tas til orientering. Turveien (f_GT1) det vises til er dimensjonert med tilstrekkelig bredde til å kunne
brøytes vintertid.
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 17.02.2021
Statsforvalteren påpeker at den utarbeidede ROS-analysen er mangelfull. På denne bakgrunn
forventer de at kommunen vil gjennomføre en ny ROS-analyse basert på nytt veiledningsmateriell før
reguleringsplanen fremlegges for sluttbehandling, og at analysen følges opp i reguleringsplanen.
Klimaprofilen for Vestfold fra Norsk klimaservicesenter fastslår at klimaendringene i denne delen av
fylket især vil kreve tilpasning til kraftig nedbør. Dette vil stille større krav enn tidligere til robusthet i
håndteringen av overvann. En fortetting av flater vil videre ha stort potensiale til å øke
avrenningsintensiteten sammenlignet med opprinnelig situasjon. Dette kan ytterligere forsterke
problematikken og medføre skader på infrastruktur, bygninger og tilgrensende areal. Dette tilsier at
fordrøyning av overflatevann er et viktig premiss for planlegging av planområdet og håndteringen av
overvann spesielt.
Det er utarbeidet en støyfaglig utredning der det fremgår at de aktuelle tomtene ligger delvis i rød og
gul støysone. For å få utendørs oppholdsareal og bygningsfasader ut av gul støysone, foreslås det
skjerming av området der båtmotorkjøring foregår ved etablering av støyskjerm og absorberende
materiale på vegg. Det er også foreslått reguleringsbestemmelser som skal ivareta støyutfordringene,
herunder en rekkefølgebestemmelse som krever at det skal gjennomføres støyreduserende tiltak før
det gis brukstillatelse for boenhetene. Statsforvalteren forventer at håndteringen av
støyutfordringene følges opp i det videre arbeidet.
Kommunedirektørens kommentar
Det er utarbeidet ny ROS-analyse basert på DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging 2017.
Overvann er ivaretatt i godkjent kommunalteknisk plan.
Det vises til støyrapport. Støyreduserende tiltak for å tilfredsstille støyretningslinjene er ivaretatt i
bestemmelsene, og vil følgelig følges opp i påfølgende behandling av søknad om tiltak etter planen.
Hjemmelshaver 218/37 09.02.2021
Det som er ønskelig er at det opparbeides to adkomster til parkeringsplass på gbnr. 218/37 for å ha
mer forutsigbarhet, og for å ha kortere vei for å tømme renovasjonen.
Kommunedirektørens kommentar
VESARs renovasjonsforskrift krever 10 meter svingradius for renovasjonsbil. Det er ikke tilstrekkelig
plass på parkeringsarealet til å sikre at det er 2 stk adkomster med slik radius. Da ville adkomstene
måtte gjøres så brede at gjenstående fysiske skille mellom vei og parkeringsplass ikke ville hatt
ønsket effekt. En ny adkomst for renovasjonsbil ville videre blitt så bred at den ville kommet
nærmere fylkesveien enn 12 meter, noe fylkeskommunen ikke aksepterer.
VESAR 05.02.2021
Vesar AS har ingen innvendinger til detaljplanen så fremt renovasjonsforskriftens § 9
«Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard» blir fulgt.

Kommunedirektørens kommentar
Tas til orientering.

Vestfold og Telemark fylkeskommune 15.02.2021
Fylkeskommunen vil berømme både tiltakshaver og Færder kommune for konstruktivt arbeid med
hensynssoner for kulturminnene i planområdet. Har ingen ytterligere merknader.
Kommunedirektørens kommentar
Tas til orientering.
Faktagrunnlag
Plan- og bygningsloven § 12-12 Vedtak av reguleringsplan.
Plan- og bygningsloven § 12-14 – Endring og oppheving av reguleringsplan.
Kommunedelplan for Tjøme vedtatt 31.1.2018.
Reguleringsplan T16 Solvangfeltet.
Reguleringsplan T17 Fredtun.
Reguleringsplan T19 Haug.
Reguleringsplan T37 Østjordet BBL.
Reguleringsplan T43 Pytterønningen industriområde.
HK sak 383/20….
Tjøme bygningsråd sak 164/85.
Vurderinger
Overordnet plan
Planinitiativet er i samsvar med kommunedelplan for Tjøme vedtatt 31.1.2018. Arealet som reguleres
er avsatt til fremtidig bebyggelse og anlegg for boliger i kommunedelplanen. Antall boenheter er ikke
oppgitt. Type bebyggelse er nr. 6 (ikke definert). Planforslaget legger opp til at arealet kan bebygges
med lavblokk. I kommunens arealstrategi for senterstruktur er Tjøme sentrum sammen med
Borgheim og Teie angitt som områdesentre. Planområdet ligger i gangavstand til Tjøme sentrum, og
utbyggingen vil kunne bidra til å styrke Tjøme sentrum som områdesenter. Planområdet har en
sentral beliggenhet med tanke på infrastruktur som skoler, barnehager og idrettsanlegg.
Barn og unges interesser
Det er ikke registrert at området blir spesielt brukt av barn og unge i dag. Kommuneplanens krav til
leke- og uteoppholdsareal er tilfredsstilt gjennom plankart og bestemmelser. Det er satt av nær
dobbelt så mye areal til lek enn det som følger av kommuneplanen, ca 45,5 m2 per boenhet. Deler av
lekeplass f_BLK2 er for smal, men krav om minimumsstørrelse på 200 m2 med bredde på 10 meter
oppfylles. Det er kort vei til eksisterende leke- og idrettsområder, og planområdet ligger i direkte
tilknytning til regulerte friområder både mot syd og vest. Planforslaget vil bidra til å sikre tryggere
skoleveg for barn som ferdes til Lindhøy barneskole ved at det innreguleres gang- og sykkelvei frem
til Solvangfeltet (SGS3), og kreves opparbeidet gang- og sykkelvei langs det nye regulerte boligfeltet
(SGS2 og SGS4).
Kulturminner
Det ble foretatt arkeologiske registeringer i planområdet i juni 2019. Det ble funnet 1 automatisk
fredet kulturminnelokalitet i løpet av registreringen (forhistorisk aktivitetsområde). I tillegg ble det
funnet flere steingjerder som er klassifisert som nyere tids kulturminner. Steingjerder er ikke
automatisk fredet, men de er synlige spor etter tidligere bruk av kulturlandskapet. Kulturminnene er
ivaretatt gjennom hensynsoner med tilhørende bestemmelser i planforslaget.
Biologisk mangfold

Naturmangfoldlovens §§ 8 - 12 skal legges til grunn som retningslinjer for alle offentlige
beslutninger som berører naturmangfold.
§8 – Kunnskapsgrunnlaget
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand,
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter,
utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper i planområdet. Det har framkommet
opplysninger i saken som kan tyde på at det kan befinne seg arter i planområdet som ikke er fanget
opp av ovennevnte registreringer som vil bli påvirket av planen. I planens sørvestre hjørne er det i
januar registrert funn av eksemplarer av edderkoppen Theridiosoma gemmosum i sørkanten av
myren. Arten er knyttet til krattskog i sumpområder og er tidligere kun kjent fra to norske lokaliteter.
§ 9 - Føre-var-prinsippet
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.
I samråd med kommunen har tiltakshaver besluttet å trekke bebyggelsen vekk fra det aktuelle
området i sørvest for å ivareta biologisk mangfold. Arealet reguleres til grønnstruktur og lekeplass, og
vannansamling/dam omfattes av hensynsone. Våtmarksområdet inkludert sørkanten av myra der det
ble registrert Theridiosoma gemmosum blir dermed bevart. Kravet til at det skal tas sikte på å unngå
mulig vesentlig skade på naturmangfoldet anses dermed som oppfylt.
§ 10. -Økosystemtilnærming og samlet belastning
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller
vil bli utsatt for.
Det aktuelle arealet reguleres til grønnstruktur og lekeplass. Det vises videre til bestemmelsene §§
7.1 og 8.1. Samlet belastning for økosystemet anses som liten.
§ 11. -Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.
Punktet anses som oppfylt. Naturmangfoldet ivaretas i planen ved at planen er revidert.
§ 12. -Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig
bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.
Punktet anses som oppfylt. Det vises til bestemmelsene §§ 7.1 og 8.1.
Trafikksikkerhet
Pytterønningen er registrert som farlig strekning skolevei/vei til barnehage. Fra Østveien frem til
avkjøringen til næringsområdet er det etablert gang- og sykkelvei. Strekningen videre frem til
Solvangfeltet inngår i planen. Planen forutsetter at gang- og sykkelveien som går langs det regulerte
feltet opparbeides. I tillegg reguleres det gang- og sykkelvei videre fra Pytterønningen til
Solvangfeltet. Det kreves ikke opparbeidelse av sistnevnte strekning.

Det ligger barnehage på Lindhøy. Barna i området vil sogne til Tjøme ungdomsskole som ligger noen
hundre meter mot nord ved Østveien. Sannsynlig skolevei til barneskolen Lindhøy er videre sydover
langs Pytterønningen og gjennom Solvangfeltet.
Før ny bebyggelse innenfor planområdet kan tas i bruk må veien Pytterønningen skilles fysisk fra
parkeringsplass på gbnr. 218/37. Eiere av gbnr. 218/37 har blitt pålagt dette av bygningsrådet i
tidligere Tjøme kommune (sak 164/85).
Estetikk og landskap
Området for ny boligbebyggelse er avgrenset av den markerte åsryggen mot vest og sør og
Pytterønningen i øst. Planområdet heller svakt mot nordøst. Terreng og eksisterende vegetasjon
medfører at ny bebyggelse vil bli lite eksponert mot eksisterende boligbebyggelse, og plasseringen
lavt i terrenget gir lite fjernvirkning. Bebyggelsen er plassert slik at den følger terrenget og store
fyllinger og skjæringer unngås. Garasjerekker mot vest er tenkt plassert inntil skråning mot vest.
Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler at detaljplan nr. 2018009 –Pytterønningen, datert 11.11.2020, sist
revidert 22.03.2021 med bestemmelser av samme dato, sist revidert16.04.21, vedtas jf. plan- og
bygningsloven §§ 12-12.
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR

DETALJREGULERING NR. 2018009 PYTTERØNNINGEN
FÆRDER KOMMUNE
Datert 11.11.20
Sist revidert: 16.04.21
Vedtatt av hovedutvalg for
kommunalteknikk:

§1

PLANENS AVGRENSNING

Det regulerte området er vist på plankart med PlanID 2018009 datert 11.11.20.

§2

PLANENS FORMÅL

Planområdet er regulert til følgende formål (Pbl. kap. 12):
Bebyggelse og anlegg (§ 12 - 5, nr. 1)
Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse (BFS1 - BFS3)
Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse (BKS)
Boligbebyggelse, blokkbebyggelse (BBB1 – BBB6)
Renovasjonsanlegg (BRE1 - BRE2)
Lekeplass (BLK1 – BLK3)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12 - 5, nr. 2)
Kjørevei (SKV)
Gang-/sykkelveg (SGS1 – SGS5)
Annen veigrunn – tekniske anlegg (SVT)
Parkering (SPA1 - SPA2)
Grønnstruktur (§ 12 - 5, nr. 3)
Naturområde (GN)
Turvei (GT1 – GT3)
Friområde (GF1 – GF3)
Hensynssoner (§ 12 - 6)
Sikringssone, frisikt (H140)
Bevaring av naturmiljø (H560)
Bevaring av kulturmiljø (H570_1 - H570_3)
Båndlegging etter lov om Kulturminner (H730)
Andre juridiske flater (Pbl. § 12 – 7)
Bestemmelsesområde – utforming (#1 - #2)

§3

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

1

2
§ 3.1 Utbyggingsrekkefølge
Før det gis tillatelse for tiltak med unntak av deling iht. pbl § 1-6 «tiltak», skal
det foreligge en helhetlig plan for utbyggingsrekkefølge av feltene i området. Denne skal vise
i hvilken rekkefølge de enkelte feltene skal utbygges med tilhørende infrastruktur.
Felt BFS1 – BFS3 og BKS er unntatt denne bestemmelsen.
§ 3.2 Kommunaltekniske anlegg.
Før det gis tillatelse for tiltak med unntak av deling iht. pbl § 1-6 «tiltak», skal
kjøreveier, turveier og gang- og sykkelveier med tilhørende sideareal og frisiktsoner og andre
nødvendige kommunaltekniske anlegg være opparbeidet ihht. godkjente hovedprinsipper i
kommunalteknisk plan og senere godkjente detaljplaner/-tegninger for kommunaltekniske
anlegg:
Før det gis tillatelse for BBB1 – BBB6 skal o_SGS2 og o_SGS4 med tilhørende sideareal og
avkjørsler til o_SKV være opparbeidet.
Før det gis tillatelse for BBB2, BBB3, BBB5 og BBB6 skal f_GT1, f_GT2 og o_GT3 og
gangforbindelse mellom f_GT1 og f_GT2 være opparbeidet.
Felt BFS1 – BFS3 og BKS er unntatt denne bestemmelsen.
Kommunen kan gi tillatelse til senere ferdigstillelse, men ikke senere enn ved godkjent
brukstillatelse, hvis det stilles nødvendig garanti eller annen sikkerhet godkjent av
kommunen for opparbeidelsen. Tiltakene det er stilt rekkefølgekrav om må være
rammegodkjent før det evt. kan gis tillatelse til senere ferdigstillelse.
§ 3.3 Opparbeidelse av lekeplass
Før det gis brukstillatelse for BBB1 skal lekeplass f_BLK1 være opparbeidet.
Før det gis brukstillatelse for BBB2, BBB3, BBB4 og BBB6 skal lekeplass f_BLK3 være
opparbeidet.
Før det gis brukstillatelse for BBB5 skal nærlekeplass innenfor f_BLK2 være opparbeidet.
Før det gis brukstillatelse for mer enn 20 boliger innenfor feltet (BBB1 – BBB6) skal
områdelekeplass innenfor f_BLK3 være opparbeidet.
Kommunen kan gi tillatelse til senere ferdigstillelse hvis det stilles nødvendig garanti eller
annen sikkerhet godkjent av kommunen for opparbeidelsen.
§ 3.4 Opparbeidelse av parkeringsplass og renovasjonsanlegg
Før det gis brukstillatelse for boenheter innenfor feltet (BBB1 – BBB6) skal nødvendig
parkering og renovasjonsanlegg innenfor f_SPA1 – 2 og f_BRE1 – 2 være opparbeidet.
§ 3.5 Adkomst til gbnr. 218/37
Før det gis brukstillatelse for nye boenheter innenfor felt BBB1 - BBB6 skal det opparbeides
fysisk skille og adkomst innenfor felt o_SVT mellom Pytterønningveien og parkeringsplass på
gbnr. 218/37.
§ 3.6 Støytiltak
Før det gis brukstillatelse for boenheter innenfor feltet (BBB1 – BBB6) skal det gjennomføres
støyreduserende tiltak som følge av støy fra næringsområdet ved Pytterønningen 4, jf. § 4.2.
Endelig utforming av tiltakene bestemmes i samråd med driver av næringsområdet.
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§ 3.7 Bergsikring
Før det gis tillatelse for felt f_SPA1 skal det gjøres en registrering av fjellskrenten vest for
SPA1 med påfølgende bergrensk og sikring.

§4

FELLESBESTEMMELSER

§ 4.1 Kulturminnevern
Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre,
tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller
framkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og kulturminneforvaltningen
varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet.
§ 4.2 Støy
Innendørs og utendørs støynivå skal tilfredsstille grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og
miljødepartementets retningslinje T-1442/16. Ved utbygging av området skal bygge- og
anleggsstøyen ikke overskride de støygrenser som er gitt i tabell 4, 5 og 6 i Klima- og
miljødepartementets retningslinje T-1442/16.
§ 4.3 Eierforhold
Hjemmel for fellesarealene innenfor området skal være knyttet opp til eiendommene innenfor
feltene BBB1 – BBB6. Eierskap og plikt til vedlikehold skal tinglyses på eiendommene.
§ 4.4 Utomhusplan
I forbindelse med søknad om tiltak innenfor felt BBB1 – BBB6, med unntak av deling iht pbl
§1-6 «tiltak», skal det vedlegges en utomhusplan for hele planområdet. Utomhusplanen skal
vise:
•
•
•
•
•

Utforming av offentlige områder, renovasjon, brannhydranter og nettstasjon.
Utforming av fellesområder, gangarealer, lekeplasser, adkomst, parkering,
eksisterende vegetasjon, beplantning i fellesområder, utvendige
renovasjonsløsninger, sykkelparkering, m.v.
Ny bebyggelses nøyaktige plassering og utstrekning på tomten i forhold til
nabogrenser, veier og annen bebyggelse m.m.
Kotesatt eksisterende og planert terreng på tomten og tilstøtende arealer.
Lokalisering av areal for overvannstiltak, flomsoner og flomveier.

§ 4.5 Sikkerhet i anleggs- og byggeperioden
Det vises til byggherreforskriften (FOR-2016-06-03-568). Hensynet til barns sikkerhet og
trygg skoleveg skal vektlegges spesielt.

§ 4.6 Nettstasjon
Innenfor planavgrensningen kan det etableres nettstasjon. Fra nettstasjonen skal det være
minimum 5 meters byggegrense til lekeplasser, nabogrenser og boligbebyggelse for varig
opphold.
§ 4.7 Tiltak utenfor byggegrensene
Utenfor byggegrenser tillates mindre tiltak som gangadkomster, trapper, plattinger,
støttemurer med maks. høyde 1,5 meter, nettstasjon, gjerder, terrengskjæringer og
oppfyllinger tilpasset eiendommen.
§ 4.8 Estetikk
Ved utbygging og gjennomføring av tiltak skal bygninger og anlegg utformes slik at det ved
volumoppbygging, materialbruk, farger og detaljering oppnås høy estetisk kvalitet og et
helhetlig preg i boligområdet. Garasjer, carport og boder skal tilpasses boligene. Tekniske
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installasjoner for bl.a. ventilasjon og varme skal integreres i bygningsvolumet på en
arkitektonisk god måte.
§ 4.9 Terrengbehandling
Det skal legges vekt på god terrengtilpasning. Ny bebyggelse skal utformes i samspill med
omgivelsene og skal ta godt hensyn til eksisterende terreng både på byggetomten og på
nabotomtene. Nytt terreng skal tilsluttes eksisterende terreng på en naturlig måte.
§ 4.10 Parkering
Det skal anlegges parkeringsplasser i samsvar med kommuneplanens til enhver tids
gjeldende bestemmelser.
§ 4.11 Uteoppholdsarealer
Med minste uteoppholdsareal (MUA) menes areal egnet til opphold, lek og rekreasjon
(veileder H-2300). Arealene skal som hovedregel ikke være brattere enn 1:3. MUA omfatter
private områder tilknyttet den enkelte boenhet (hage, balkong, altan, terrasse, takterrasse)
og fellesarealer, og kommer i tillegg til lekeplasser og friområder.
Krav til MUA i kvadratmeter (privat og/eller felles) per boenhet:
Boligtype
MUA (sum felles
og privat)
Lavblokk/høyblokk, terrassert bebyggelse
46

§5

Minimum
Privat MUA
6

BEBYGGELSE OG ANLEGG

Innenfor planområdet tillates inntil 64 boenheter. Boligbebyggelse tillates oppført med
maksimal møne-/gesimshøyde 9,8/6,6 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. For
husrekker som trapper med terrenget måles møne-/gesimshøyde fra planert terreng rundt
hver trappende bygningsdel. Takopplett/arker som utgjør mindre enn 1/3 av takets lengde
inngår ikke i beregning av møne-/gesimshøyde. Bebyggelsen skal ha saltak.
§ 5.1 Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse (BFS1 - BFS3)
Arealene omfatter deler av eksisterende tilgrensende boligtomter, som omfattes av
reguleringsplanen for Fredtun (1983).
§ 5.2 Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse (BKS)
Arealene omfatter deler av eksisterende tilgrensende boligtomter, som omfattes av
reguleringsplanen for Fredtun (1983).
§ 5.3 Boligbebyggelse, blokkbebyggelse (BBB1)
Maks. bebygd areal 40 % (BYA).
Maks. byggehøyde kote + 45,5 (#1) og kote + 47,0 (#2).
§ 5.4 Boligbebyggelse, blokkbebyggelse (BBB2)
Maks. bebygd areal 55 % (BYA).
Maks. byggehøyde kote + 49,5.
§ 5.5 Boligbebyggelse, blokkbebyggelse (BBB3)
Maks. bebygd areal 28 % (BYA).
Maks. byggehøyde kote + 52,0.
Utenfor byggegrensene tillates etablering av boder med maks. mønehøyde 4 meter, maks
gesimshøyde 3 meter og maks 50m2 BYA.
§ 5.6 Boligbebyggelse, blokkbebyggelse (BBB4)
Maks. bebygd areal 31 % (BYA).
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Maks. byggehøyde kote + 46,0.
§ 5.7 Boligbebyggelse, blokkbebyggelse (BBB5)
Maks. bebygd areal 49 % (BYA).
Maks. byggehøyde kote + 52,0.
§ 5.8 Boligbebyggelse, blokkbebyggelse (BBB6)
Maks. bebygd areal 49 % (BYA).
Maks. byggehøyde kote + 52,5.
§ 5.9 Renovasjonsanlegg (BRE1 - BRE2)
Areal for felles renovasjon for boliger innenfor felt BBB1 – BBB6.
§ 5.10 Lekeplasser (f_BLK1 – f_BLK3)
Arealene er regulert til fellesareal for felt BBB1 – BBB6. BLK1 – BLK2 skal etableres som
nærlekeplass, og BLK3 som nærlekeplass og områdelekeplass. Lekeplasser skal sikres med
gjerde mot trafikkområder.
Kvalitetskrav til alle lekeplasser:
Skal ha en solrik beliggenhet og skjermes mot sterk vind. Skal gi mulighet for kreativitet og
utfoldelse. Skal skjermes mot trafikk, forurensning og annen helsefare. Skal ha trafikksikker
atkomst. For uteoppholdsareal med krav til universell utforming vises til enhver tid gjeldende
teknisk forskrift. Utendørs støynivå maks 55 db. Arealet skal ikke være smalere enn 10 meter
eller som hovedregel ikke brattere enn 1:5.
Byggegrense mot lekeplass skal være 4 meter. Variert naturlig terreng og
eksisterende naturelementer/ vegetasjon av god kvalitet skal søkes bevart og kan erstatte
krav til lekefunksjon, dersom det etter kommunens vurdering hever kvaliteten på lekearealet.
Generelle krav til nærlekeplass:
Maks 75 m mellom hus og lekeplass. Tilrettelegges for barn i alder 0-12 år. Utstyres med
huskestativ pluss minimum to stykk lekeutstyr. Utstyr økes med en pr 100 m2. Skal ha
funksjon somsosial møteplass (bord, benker).
Generelle krav til områdelekeplass:
Tilrettelegges for barn alder 6-15 år. Minst 6 ulike lekefunksjoner. Deler av arealet bør
tilrettelegges for ballspill.

§6

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 6.1 Kjørevei (o_SKV)
Eksisterende vei (Pytterønningen) er offentlig vei.
§ 6.2 Gang- og sykkelvei (o_SGS1 og o_SGS5)
Eksisterende offentlig gang- og sykkelvei langs østsiden av Pytterønningen.
§ 6.3 Gang- og sykkelvei (o_SGS2 og o_SGS4)
Offentlig gang- og sykkelvei langs boligfeltet.
§ 6.4 Gang- og sykkelvei (o_SGS3)
Offentlig gang- og sykkelvei fra boligfeltet og frem til Solvangfeltet.
§ 6.6 Parkering (f_SPA1 – f_SPA2)
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Felles parkering for boligene i feltene BBB1 – BBB6. Innenfor arealene tillates etablering av
garasjer, carporter, biloppstillingsplasser og renovasjonsanlegg. Maks. byggehøyde 4,5
meter. Bebyggelsen skal ha saltak. For garasje eller carporter som trapper med terrenget
måles byggehøyde fra planert terreng rundt hver trappende bygningsdel.
Garasjer/carporter tillates oppført med avstand min.1,0 meter til formålsgrense
/eiendomsgrense.
§7

GRØNNSTRUKTUR

§ 7.1 Naturområde (f_GN)
Det tillates ikke kasting av hageavfall, byggematerialer eller redskap, hverken midlertidig eller
permanent innenfor båndleggingssonen. Oppføring av bygg eller konstruksjoner eller tiltak
som endrer områdets vannhusholdning tillates ikke. Det tillates nødvendig skjøtsel og tiltak
som ivaretar våtmarksområdet. Dammen innenfor feltet (H560) kan sikres med gjerde eller
andre tiltak slik at personer hindres i å falle i den.
§ 7.2 Turvei (f_GT1 og f_GT2)
Del av turvei mellom Pytterønningen og Kirkerønningen. Sammenheng mellom f_GT1-2 skal
sikres via interne adkomster i felt BBB3 og/eller BBB5.
§ 7.3 Turvei (o_GT3)
Del av turvei gjennom friområde (o_GF2 - o_GF3) ved Kirkerønningen.
§ 7.4 Friområde (o_GF1)
Del av eksisterende friområde ved Fredtunfeltet (gbnr. 218/208).
§ 7.5 Friområde (o_GF2 - o_GF3)
Del av eksisterende friområde ved Kirkerønningen (gbnr. 218/89).

§8

HENSYNSSONER

§ 8.1 Bevaring naturmiljø (H560)
Dammen som omfattes av hensynssonen skal bevares som våtmarksområde, slik at
hensynet til biologisk mangfold ivaretas.
§ 8.2 Sikringssone, frisikt (H140)
Innenfor frisiktsonen tillates ikke etablert vegetasjon eller gjerder som hindrer fri sikt 0,5
meter over tilstøtende kjørebane.
§ 8.3 Bevaring kulturmiljø (H570_1 – H570_3)
Hensynssone H570_1 omfatter område rundt boplass ID 50432 (H730) og eksisterende
steingjerde ID 250415 (2 - 5). Hensynssone H570_2 omfatter eksisterende steingjerde ID
250412 (1 - 3). Hensynssone H570_3 omfatter eksisterende steingjerde ID 250415 (1).
I hensynssone H570_1 skal landskapsrommet rundt boplass ID 250432 (H730) ivaretas og
beskyttes. Innenfor hensynssonen tillates det etablert gangadkomst/gruset sti,
samt ballplass/gresslette som del av områdelekeplass BLK3. Adkomst og ballplass skal
plasseres minimum 5 meter fra båndleggingssone H730. I hensynssonene tillates ikke øvrige
tiltak som terrengendringer, inngrep i grunnen, oppføring av bygg, stengsler eller andre
konstruksjoner, lagring av byggematerialer, redskap eller hageavfall, permanent eller
midlertidig.
Innenfor hensynssone H570_1 skal det settes opp skilt for å ivareta tilgrensende kulturminne
H730, jf. § 8.3.
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§ 8.4 Båndlegging etter lov om Kulturminner (H730)
Innenfor området ligger et bosetnings- og aktivitetsområde (H730 med ID 250432).
Området er automatisk fredet. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade,
ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme
kulturminnene eller fremkalle fare for at dette kan skje.
Skjøtsel og hogst må avklares med kulturminneforvaltningen. Det tillates ikke kasting av
hageavfall, byggematerialer eller redskap, hverken midlertidig eller permanent innenfor
båndleggingssonen. Det skal skiltes særskilt om dette for å bevare kulturminnet i området, jf.
§ 8.3. Båndleggingssonen skal midlertidig gjerdes inn mens tiltakene i hensynssone H570_1
opparbeides.
§9

ANDRE JURIDISKE FLATER

§ 9.1 Bestemmelsesområde – utforming (#1 - #2)
Område #1 innenfor felt BBB1. Maks. byggehøyde kote + 45,5. Område #2 innenfor felt BBB1.
Maks. byggehøyde kote + 47,0.
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1

SAMMENDRAG

Trysilhus har siden 1993 bygd og solgt over 3000 boliger. De fleste av dem er tilsvarende de
som foreslås i denne planen. Feltenes utforming følger det samme prinsippet. Boligene
plasseres rundt et tun med parkering i feltenes ytterkanter, noe som gir bilfrie boområder.
Trysilhus Sørøst AS har avtale med grunneier om å detaljregulere og senere kjøpe og bygge
ut eiendommen gbnr. 218/193 Pytterønningen på Tjøme. Tomten er satt av til boligformål på
kommuneplanens arealdel (kommunedelplankartet for Tjøme).
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for oppføring av leiligheter med tilhørende
formål som parkering og lekeplasser. Planforslaget omfatter ca. 64 boenheter. I henhold til
kommuneplanens krav er det satt av plass til 2 parkeringsplasser pr. boenhet.
Boligene blir liggende sydvestvendte og får gode sol- og utsynsforhold. Det blir bilfrie
gangveier frem til boligene. Husene danner tun rundt felles leke- og oppholdsarealer. I den
sørøstre delen av planområdet er det et automatisk fredet kulturminne (boplass).
I tillegg til boligfeltet omfatter planen gang- og sykkelvei frem til Solvangfeltet, og turvei
vestover mot Kirkerønningen. Etter krav fra kommunen og utvidet varsling omfatter planen
Pytterønningen helt frem til Østveien.

Spir Arkitekter AS, 11. november 2020
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2

BAKGRUNN

2.1
Tiltakshaver
Planforslaget er utarbeidet av Spir arkitekter AS på vegne av Trysilhus Sørøst AS.
Tiltakshaver: Trysilhus Sørøst AS, Postboks 323 Bragernes, 3001 Drammen.
Kontaktperson: Maren Lier Jensen, e – post: Maren.Jensen@trysilhus.no, mob. 413 43 783.
Forslagsstiller: Spir arkitekter AS, Pb. 18, 3119 Tønsberg.
Kontaktperson: Kristian Ottesen, e – post: kristian@spir.no, mob. 950 44 063.
2.2
Lokalisering
Området ligger øst for Tjøme sentrum og har innkjøring fra Pytterønningen.

Figur 1: Reguleringsplaner under arbeid (utsnitt av kommunens web – kart).
Utvidelse mot Østveien vist med stiplet strek.
2.3
Eiendomsforhold
Trysilhus Sørøst AS har avtale med grunneier om å detaljregulere og senere kjøpe og bygge
ut eiendommen gbnr. 218/193 Pytterønningen på Tjøme.
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3

PLANPROSESS

3.1
Forespørsel om planoppstart
Forslagsstiller (den gang Plan23 AS) sendte inn anmodning om oppstartsmøte den 16.03.18.
Oppstartsmøte ble avholdt 08.10.18, og oppstart av detaljreguleringen ble behandlet av
Hovedutvalget for kommunalteknikk den 21.11.18 (sak 284/18).
3.2
Forhåndsvarsel
Oppstart av planarbeidet ble varslet med brev datert 28.11.18 og kunngjort i Tønsbergs blad
30.11.18. Frist for uttalelser var 04.01.19. For innkomne innspill med forslagsstillers
vurdering og merknader se kapittel 9.
3.3
Varsel om utvidet planområde
Utvidelse av planområdet frem til Østveien ble varslet 07.10.20. Formålet med utvidelsen er
å bedre trafikksikkerheten ved å tilrettelegge for at det kan etableres fysisk skille mellom
parkeringsplass på gbnr. 218/37 (Pytterønningen 1A – 1E og 3A – 3D) og Pytterønningen.
4

PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

4.1
Kommuneplanen
Planområdet er avsatt til boligbebyggelse (framtidig) på kommuneplanens arealdel
(kommunedelplankart for Tjøme, vedtatt 31.01.18).
I de utfyllende bestemmelsene er planområdet kalt Tjøme sentrum øst (område nr. 63).
Størrelsen på arealet er oppgitt til 29 daa. Antall boenheter er ikke oppgitt. Type bebyggelse
er nr. 6 (ikke definert). Langs Pytterønningen viser kartet tursti (nåværende).

Figur 2: Kommuneplanens arealdel (utsnitt av kommunedelplankartet for Tjøme).
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4.2
Reguleringsplaner
Planområdet omfattes av reguleringsplanen for Haug (16.09.87). Området er regulert til
landbruk (jordbruk/skogbruk). Pytterønningen (veien) inngår i reguleringsplanen for
Solvangfeltet (10.09.75). I vest grenser området til reguleringsplanen for Fredtun (22.06.83)

Figur 3: Kartutsnitt som viser gjeldende reguleringsplaner (kommunens web – kart).
5
BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
Området ble ryddet for trær i 2017/18 og er ubebygd. I vest og syd ligger boligbebyggelse
helt ned til Østveien. I øst er det naturområder og i nordvest er det et båtopplag med
tilhørende virksomhet. Vegen Pytterønningen går langs feltets østgrense, og veien er også
kjøreatkomsten til Solvangfeltet (ca. 110 boliger).

Figur 4: Foto sett vestover fra østsiden av feltet.
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Terrenget ligger høyest i det sydvestre hjørnet og faller slakt mot nordøst og Pytterønningen.
Fjellskrenten i vest danner en karakteristisk terrengformasjon inn mot eksisterende boliger i
Fredtunfeltet. Tomta er i dag et hogstfelt med fjell i dagen. Noen steder er det forsenkninger
hvor det står vann i perioder med mye nedbør.

Figur 5: Foto tatt mot vest og fjellskrenten inn mot Fredtunfeltet.
På og inntil området er det også flere steingjerder.

Figur 6: Steingjerdet langs tomtegrensen i syd.
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BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

6.1
Hovedgrep
Boligene er plassert rundt bilfrie tun med parkering på felles parkeringsplasser. Plasseringen
av bebyggelsen er tilpasset terrenget, og vil med sin enhetlige utforming fremstå som en liten
landsby.
Det blir gode sol- og utsynsforhold fra alle boligene, og kort vei til leke- og
uteoppholdsarealer. Nærlekeplassene er plassert i tilknytning til hvert tun, med en større
områdelekeplass plassert sørøst på området i tilknytning til kulturminne og tursti fra syd.
6.2
Boligtetthet
I de utfyllende bestemmelsene er det ikke fastsatt antall boliger, boligtetthet eller boligtype
for Pytterønningen. 64 boenheter på 29 daa. gir en boligtetthet på ca. 2,2 boliger pr. daa.
6.3
Bebyggelse
Boligene vil fremstå som boligtype 3 jfr. de utfyllende bestemmelsene, dvs. konsentrert
småhusbebyggelse med leiligheter med horisontale naboskiller. Boligene vil få 3 målbare
plan. Med henvisning til Pbl. og veileder for grad av utnytting er boligfeltet regulert til
blokkbebyggelse. Innenfor det enkelte felt er maks. % bebygd areal (BYA) oppgitt.
Det er planlagt 64 leiligheter hvorav halvparten ligger 1. etasje og har hage, mens resten går
over 2. og 3. etasje og har balkong på begge sider. Leilighetene er fra ca. 70 til ca. 160 m2
store. Husene har også takopplett/arker (se illustrasjon nedenfor).

Figur 7: Foto av tilsvarende bebyggelse som det som planlegges på området.
Den boligtypen Trysilhus planlegger på området har en mønehøyde på ca. 9,8 meter, og en
gesimshøyde på ca. 6,6 meter.

10
6.4
Lekeareal
I de utfyllende bestemmelsene kap. 25.7.3 er det stilt krav til lekeareal.
Nærlekeplass kreves i alle utbygginger på 4 boenheter eller flere, og boligene skal ha tilgang
til en nærlekeplass innen 75 meter gangavstand fra boligens hovedadkomst. Arealkravet er
25 m2 pr. boenhet (minimum 200 m2). 64 boenheter gir et samlet krav på 1600 m2.
Områdelekeplass kreves ved utbygging av mer enn 20 boenheter, og skal være på minimum
750 m2. Arealkravet øker med 250 m2 per 20 boenheter. I intervallet opp til 80 boenheter
kreves det et areal på 1250 m2.
De tre regulerte lekeplassene (BLK1 – BLK3) oppfyller kravet til størrelse. Nærlekeplassene
er plassert i tilknytning til hvert tun. Områdelekeplassen er plassert sørøst på området i
tilknytning til kulturminne og tursti fra syd. Innenfor hensynssonen til kulturminnet kan det
plassers ballplass/gresslette.
6.5
Uteoppholdsareal
I de utfyllende bestemmelsene kap. 25.7.1 er det stilt krav til uteoppholdsareal (MUA).
Kravet til MUA for småhusbebyggelse/blokkbebyggelse er 46 m2, fordelt på minimum 6 m2
privat og minimum 40 m2 som fellesareal.
Uteoppholdsarealene (MUA) skal være egnet til opphold, lek og rekreasjon, og skal som
hovedregel ikke være brattere enn 1:3. Arealene kan omfatte en kombinasjon av private
områder tilknyttet den enkelte boenhet (hage, balkong, altan, terrasse, takterrasse), og
fellesarealer for flere boenheter (fellesplasser).
Boligene i 1. etasje får privat hage, mens de i 2. etasje får balkonger og tilgang til
fellesarealer. Balkonger og terrasser vil minimum bli på 6 m2. Krav til felles MUA dekkes
innenfor regulert boligformål og regulerte lekeplasser.
I tillegg til leke- og uteoppholdsareal inngår et regulert offentlig friområde i sørvest
(GF2/GF3), som er regulert i henhold til arealformålet på kommuneplanen. Planområdet
grenser også til et annet større regulert friområde i vest (Fredtunfeltet).
6.6
Parkering
Jfr. de utfyllende bestemmelsene kap. 21 er det for Tjøme (sone 3) krav om 1,3 p – plasser
pr. boenhet under 60 m2, og 2 p – plasser pr. boenhet for boenheter over 60 m2.
De boligene som skal bygges vil alle være over 60 m2 (fra 70 m2). Jfr. bestemmelsene blir
det dermed et krav om 128 p – plasser. Plankartet med tilhørende illustrasjonsplan viser
mulighet for etablering av inntil 128 p – plasser. Erfaringsmessig er dette langt flere plasser
enn det faktiske behovet, og det høye parkeringskravet er heller ikke i henhold til målene om
redusert bilbruk mv. Det antas at et krav på ca. 1,5 pr. boenhet ville vært tilstrekkelig.
Kommuneplanens krav til antall p – plasser er tatt inn i reguleringsbestemmelsene.
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6.7
Trafikkløsning
Veien Pytterønningen, som går langs østsiden av planområdet, er med i planen og er
regulert i sin nåværende trase med dagens veibredde. Det er regulert to adkomster fra
Pytterønningen. Adkomstene er lagt i tilknytning til parkeringsarealene. Det er regulert ny
gang- og sykkelvei frem til Solvangfeltet.
Parkering skal skje ved felles garasjeanlegg, så de private adkomstveiene er kun tiltenkt
varelevering o.l. Planforslaget viser også en sti i sørvest frem til Kirkerønningen.
6.8
Renovasjon
Områdene for renovasjon (BRE1 – BRE2) ligger plassert med tanke på gangavstand fra
boligene, universell utforming og enkel tilgang for renovasjonsbil. Hvert av de to
renovasjonspunktene, henholdsvis for den øvre og nedre delen av feltet, er dimensjonert for
30 til 40 boenheter i henhold til renovasjonsveilederen fra VESAR (2008).
6.9
Universell utforming
Jfr. St.meld. nr. 40 (2002 – 2003)” Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer” er det et
nasjonalt mål at alle skal kunne delta i samfunnet på en likeverdig måte, uavhengig av alder
eller funksjonsbegrensninger. Personer med nedsatt funksjonsevne skal møte færrest mulig
hindringer i bygninger, uterom og i transportsystemet.
Viktige føringer er gitt i Rundskriv T-5/99 B” Tilgjengelighet for alle”. Universell utforming er et
prinsipp som skal legges til grunn i all kommunal planlegging. Med dette menes at de fysiske
omgivelsene, det vil si bygninger, uteområder og andre anlegg utformes slik at de kan brukes
av alle mennesker. Krav til universell utforming vil bli ivaretatt i henhold til TEK 17.
De planlagte hustypene oppfyller teknisk forskrifts krav til tilgjengelighet, men ettersom det er
trapp til leilighet i 2./3. etasje er det kun bolig i 1. etasje som er tilgjengelig. Ved behov kan
det installeres løfteplattform. Uteområdene skal utformes etter krav til universell utforming.
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6.10 Sol/skygge
Det er utarbeidet sol/skygge – diagram for 21. mars og 21. juni.

Figur 8: Illustrasjon av sol- og skygge 21. mars kl. 15.00.
Området skråner slakt mot nordøst, men ikke mer enn at solforholdene blir svært gode.
Planområdet grenser inntil en åsrygg i vest. I dette området vil det være begrenset med
ettermiddagssol om sommeren, og det meste av parkeringen er plassert der.
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6.11

Arealoversikt

6.11.1 Bruksareal og boenheter
Det er planlagt 64 leiligheter. Leilighetene varierer i størrelse fra ca. 70 til ca. 160 m2. I
bebygd areal (BYA) inngår del av terrasser/balkonger og sportsboder mv. I
reguleringsbestemmelsen er det brukt maks. bebygd areal % (BYA).
Felt
BBB1
BBB2
BBB3
BBB4
BBB5
BBB6
Sum

Antall
Byggeområde m2
Bebygd areal m2 (BRA)
Bebygd areal %
boenheter
(BYA)
22
4.020 m2
1.580 m2
40 %
8
1.043 m2
570 m2
55 %
8
1.408 m2
570 m2
41 %
8
1.880 m2
570 m2
31 %
4
764 m2
315 m2
42 %
14
2.613 m2
1.020 m2
40 %
64

6.11.2 Arealformål
Planområdet dekker et areal på ca. 38 daa. fordelt på følgende formål:
Bebyggelse og anlegg
Felt
Arealformål
BFS1 – BFS3 Boliger – frittliggende (eksisterende)
BKS
Boliger – konsentrert (eksisterende)
BBB1 - BBB6
Boliger – blokkbebyggelse
BRE1 - BRE2 Renovasjonsanlegg
BLK1 – BLK3
Lekeplass
Sum

Areal m2
1.859 m2
547 m2
11.728 m2
101 m2
4.690 m2
18.925 m2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Felt
Arealformål
SV
Vei
SKV
Kjørevei
SGS1 – SGS5 Gang- og sykkelvei
SVT
Annen veigrunn - teknisk anlegg
SPA1 – SPA2 Parkering
Sum

Areal m2
585 m2
4.392 m2
2.255 m2
4.723 m2
4.844 m2
16.799 m2

Grønnstruktur
Felt
GT1 – GT3
GF1 – GF3
Sum

Arealformål
Turvei
Friområde

Areal m2
799 m2
1.552 m2
2.351 m2
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TEMAUTREDNINGER

7.1
Friluftsliv og rekreasjon
På kommunens temakart (fritid) er friområdene i vest ved Fredtunfeltet og sørvest mot
Kirkerønningen vist som svært verdifulle områder (rekreasjonsverdi). Det er også noen stier
som krysser området. De to som er mest synlige i terrenget er stien som kommer fra sørøst
og i sørvest fra Kirkerønningen (merket med grønne piler). Utenom stiene ser ikke
planområdet ut til å ha blitt mye brukt til friluftsliv.

Figur 9: Kommunens web – kart tema rekreasjonsverdi.
De to nevnte stiadkomstene er ivaretatt i planforslaget ved regulering henholdsvis til offentlig
friområde/turveg og lekeplass. Muligheten for å passere gjennom området er ivaretatt via
områder regulert til lekeplasser og turveg.
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7.2
Barn og unge
Jfr. kommuneplanens § 22 skal konsekvenser for barn og unges oppvekstmiljø beskrives og
vurderes særskilt, jfr. også RPR for barn og planleggingen. I bestemmelsene heter det:” Ved
omregulering/omdisponering av areal som i plan er avsatt til fellesarealer, friarealer eller
regulerte arealer som brukes av barn og unge, skal det skaffes fullverdig erstatningsarealer.”
Jfr. kommunens temakart (barns lekeområder) og de uttalelsene som er kommet er det ikke
registrert at området blir spesielt brukt av barn og unge i dag. Kravene til leke- og
uteoppholdsareal vil bli oppfylt (se kap. 6.4 og 6.5), og planområdet ligger i direkte tilknytning
til regulerte friområder både mot syd og i vest.
Pytterønningen er registrert som farlig strekning skolevei/vei til barnehage (se kartskisse kap.
7.1). Langs strekningen frem til avkjøringen til næringsområdet er det etablert gang- og
sykkelvei, og strekningen videre frem til Solvangfeltet inngår i planforslaget. Kun den delen
av gang- og sykkelveien som går langs feltet er forutsatt opparbeidet.
Det ligger en barnehage på Kirkerønningen og en på Lindhøy. Barna i området vil sogne til
Tjøme ungdomsskole, som ligger noen hundre meter mot nord ved Østveien. Barneskolen er
Lindhøy, og ligger litt lenger unna. Sannsynlig skolevei til barneskolen er videre sydover
langs Pytterønningen og gjennom Solvangfeltet eller på stikkvei og sti (snarvei).
Det er kort vei til eksisterende leke- og idrettsområder, som Tjømehallen (Tjøme IL) og
Tjøme skatepark.

Figur 10: Flyfoto/skårbilde hentet fra Google Earth (området sett fra nordøst).
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7.3
Landskap og grønnstruktur
I de utfyllende bestemmelsene kap. 12 (landskap) heter det: ”Verdifulle landskapsområder
skal forvaltes slik at kvalitetene i landskapet opprettholdes og styrkes. Åsprofiler, særlig
velutviklede formasjoner fra istiden, bekkeløp, landskapssilhuetter og horisontlinjer skal
bevares.” I retningslinjene til kommuneplanen står det at: «Ved søknader om nye tiltak skal
nær- og fjernvirkning visualiseres og sees i forhold til helhetspreget.”
Det foreligger ingen spesielle registreringer på kommunens web – kart for teamet landskap.

Figur 11: Illustrasjon landskap (kartgrunnlag kommunens web – kart tema rekreasjonsverdi).
Boligfeltets plassering er godt definert og avgrenset av den markerte åskollen i vest
(Fredtunfeltet), eksisterende vegetasjon i syd/sydøst og Pytterønningen/næringsområdet mot
øst/nordøst. Selve planområdet er relativt slakt og heller mot nordøst.
Pga. terreng og eksisterende vegetasjon vil området bli lite eksponert mot eksisterende
boligbebyggelse, og plasseringen lavt i terrenget gir også begrenset fjernvirkning.
Bebyggelse er plassert slik at den følger terrenget og en unngår store fyllinger og skjæringer.
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7.4
Estetikk
Estetikk er omtalt i de utfyllende bestemmelsene kap. 13:
"Nye bygninger og anlegg, samt endringer av eksisterende (heretter tiltak), skal utformes i
samspill med omgivelsenes karakter, form, naturgitte forhold på stedet, og kulturlandskapet.
Tiltaket skal underordne seg områdets topografiske særpreg, og større fyllinger, skjæringer
og andre vesentlige terrenginngrep skal så langt det lar seg gjøre unngås. Tiltaket skal
tilpasses omkringliggende eksisterende bebyggelse i forhold til volum, materialer og farger,
men kan gis en moderne utforming."
Boligtypologien og plasseringen av adkomster og parkeringsarealer er tilpasset terrenget og
det er vektlagt å unngå store landskapsinngrep.
7.5
Biologisk mangfold
Naturmangfoldlovens §§ 8 - 12 skal legges til grunn som retningslinjer for alle offentlige
beslutninger som berører naturmangfold.
Jfr. www.naturbasen.no til Miljødirektoratet og kommunens registreringer på web – kart
berører ikke tiltaket viktige naturtyper eller registrerte truede arter. Hele planområdet er et
tidligere skogsområde, som nå er hugget ut og er antatt uten spesielle naturverdier.
7.6
Kulturminner
Planområdet ligger i et område med flere automatisk fredete kulturminner og potensial for å
finne flere slike innenfor planområdet. Fylkeskommunen varslet behov for arkeologiske
registreringer (jfr. Lov om kulturminner) den 03.01.19, og tiltakshaver bestilte registreringene
28.01.19. Registreringene ble utført i juni 2019, og det er utarbeidet en rapport (24.06.19).
7.6.1 Automatisk fredete kulturminner
Det ble funnet ett automatisk fredet kulturminne (forhistorisk aktivitetsområde), med
Askeladden ID 250432-0. Lokaliteten ligger naturlig avgrenset mellom to berg sør i
planområdet. Det ble funnet 2 små flintavslag og et keramikkskår fra antatt bronsealder.
Det har vært dialog med Fylkeskommunen angående utforming/avgrensing av området for
automatisk fredet kulturminne, hensynssonen og tilhørende reguleringsbestemmelser.
Plankart og bestemmelser er utformet i henhold til dette.

Figur 12: Kart som viser nyregistrerte og kjente lokaliteter i planområdet.
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7.6.2 Nyere tids kulturminner
Det ble funnet fire ikke fredete kulturminner bestående av steingjerder, med Askeladden ID
250412, ID 250415, ID 250419-0 og ID 250421.
Steingjerdene innenfor planområdet er hensyntatt og regulert inn på plankartet med
hensynssoner i tråd med anbefalingene fra Fylkeskommunen.
7.7
Landbruk/skogbruk
Området har ikke vært dyrket og består av skog som ble hugd ut i 2017/2018. Jfr.
kommunens temakart på web, har området skogsbonitet varierende fra høy til lav.
7.8
Klima og energi
I de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 9 heter det følgende:
”Kommunens gjeldende klima- og energiplan skal legges til grunn for energispørsmål i saker
etter plan- og bygningsloven. Det skal foreligge plan for energitekniske løsninger for området
basert på mulighetene for fornybare energikilder, jf § 11-9 første ledd nr. 3 ved følgende type
utbygging: d) områder på 20 boenheter eller mer.
Det er ikke tilgang til fjernvarme i området. Krav til løsninger for energiforsyning er gitt i TEK
17§ 14 – 4. Jfr. nr. 1 er det ikke tillat å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel. Jfr.
veiledningen omfattes ikke fornybart biobrensel av forbudet. Jfr. nr. 4 skal boenhet i småhus
oppføres med skorstein. Dette gjelder ikke der boenheten oppføres med vannbåren varme
eller energibehovet ikke overstiger passivhus.
7.9
Kommunalteknikk
Kommunalteknisk plan er utarbeidet av VA consult AS (22.10.20).
7.9.1 Vannforsyning
Ny vannledning etableres med tosidig forsyning, og tilkobles eksisterende kommunalt nett i
Kirkerønningen og Pytterønningen. Det antas at 20 l/s er tilstrekkelig for slukkevann.
7.9.2 Spillvann
Spillvann føres fra området med selvfall til pumpestasjon Haug gamle. Deler av
spillvannstraseen vurderes utført med styrt boring.
7.9.3 Overvann
Overvannshåndteringen er tenkt utført i henhold til tretrinnsmodellen. Det er ønskelig å
håndtere størst mulig andel av vannet på overflaten og tilrettelegge for lokal infiltrasjon,
fordrøying og kontrollert utslipp på ca. 20 l/s til åpne naturlige grøfter langs Pytterønningen.
Ved nedbørsmengder større enn dimensjonerende returperiode vil overvann føres til
etablerte flomveier i åpne grøfter langs Pytterønningen. Grøftene fører overvann videre til
bekk sørøst for området.
7.10 Trafikk
Pytterønningen starer i et vikepliktsregulert T – kryss ved Østveien. I følge vegvesen.no er
ÅDT 3000 i Østveien. Med ca. 110 boliger i Solheimfeltet antas det at ÅDT langs
utbyggingsområdet er ca. 440 - 550. Fra Østveien og frem til innkjøringen til næringsområdet
er det gang- og sykkelvei. Vegvesen.no har ikke registrert trafikkulykker i området.
Ved Østveien er det holdeplass (Pytterønningen). Bussrute 02 (Tjøme/Hvasser Holmestrand) har avgang hver halvtime (hverdager). Vestveien betjenes også av rute 22.
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Det foreslås to kjøreatkomster til feltet. Kryssing for gang- og sykkelveien over til vestsiden er
lagt i forbindelse med den nordre adkomsten.
De nye boligene vil gi økt trafikk i krysset mellom Østveien og Pytterønningen, men økningen
er relativt liten og antas ikke å medføre spesielle utfordringer. På grunn av økt trafikk har
kommunen stilt krav om at det reguleres inn gang- og sykkelvei frem til Solvangfeltet.
Gang- og sykkelvei på denne strekningen inngår også i gjeldende plan for Solvangfeltet.
Opparbeidelse av gang- og sykkelveg langs planområdet vil være en forbedring for gående
og syklende langs veien. Det er ikke forutsatt at utbygger skal ta ansvar for opparbeidelsen
av gang- og sykkelveien på den siste delen av strekningen frem til Solheimfeltet.
Mot Østveien er det regulert frisiktsoner ut fra at trafikk ut fra Pytterønningen har vikeplikt. I
henhold til gjeldende plan er dermed frisiktsonene redusert. Videre inngår adkomst inn til
gbnr. 218/37 (Pytterønningen 1A – 1E og 3A – 3D), hvor formålet er å få etablert et fysisk
skille mellom parkeringsplassen og Pytterønningen.
Detaljplaner for veiene er utarbeidet av Stener Sørensen AS (30.10.20).
7.11

Risiko og sårbarhet

7.11.1 Geoteknikk og stabilitet
Vurdering av områdestabilitet er utført av GrunnTeknikk AS (07.05.19). Vurderingen er gjort i
henhold til NVE sin veileder 7/2914 (2), og er utarbeidet iht. punktliste 1-10 i kap. 4.5
Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og faresoner.
Av sammendraget fremgår det: "Ut fra en helhetsvurdering av topografi og grunnforhold kan
vi ikke identifisere et mulig løsneområde for skred som kan true reguleringsområdet.
Reguleringsområdet ligger ikke innenfor et aktsomhetsområde eller faresone, og vi mener at
områdestabiliteten er tilfredsstillende. Nærmere vurderinger fremgår av notatet."
7.11.2 Støy
Vurdering av industristøy fra næringsområdet i nordøst er utført av Norconsult (08.08.19)
Det er noe støy fra næringsområdet (Vrengen Maritime) på østsiden av Pytterønningen.
Støyen kommer fra båtmotorer og trucker og pågår en periode hver høst. Beregningene er
utført etter Nordisk Beregningsmetode for industristøy. Beregninger for natt og helg er ikke
relevant. De aktuelle tomtene ligger delvis i rød støysone, delvis i gul støysone
Skjerming inne på utbyggingsområdet er ikke hensiktsmessig. For å få utendørs
oppholdsareal og bygningsfasader ut av gul støysone, foreslås det skjerming av området der
båtmotorkjøring foregår ved etablering av støyskjerm og absorberende materiale på vegg.
Endelig utforming av skjerm bestemmes i samråd med driver av næringsområdet. Med de
foreslåtte tiltakene vil alle utearealer bli liggende utenfor gul støysone
7.11.3 Radon
Jfr. kart fra NGU er aktsomhetsnivået ”lav til moderat” når det gjelder radon. Eventuelle tiltak
ivaretas i forbindelse med rammesøknaden i henhold til TEK 17.
7.11.4 Sjekkliste for risiko og sårbarhet
Kommunens sjekkliste for risiko og sårbarhet er fylt ut og er vedlagt.
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8
VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
Jfr. kommunens arealstrategi for senterstruktur er Tjøme sentrum sammen med Borgheim og
Teie angitt som områdesentre. Handel og besøksintensiv næring skal konsentreres til
stedene angitt i senterstrukturen. Nye områder for boligbygging skal bidra til å styrke
handels- og tjenestetilbudet i eksisterende sentra.
I arealstrategien heter det at boligbyggingen skal oppfylle målsettingen om trygge, sunne og
attraktive bomiljøer for alle i hele kommunen. Boligbyggingen skal balansere kommunens
behov for å tiltrekke seg og beholde yngre innbyggere, og at det økende antallet eldre
innbyggere får tilgang til boliger tilpasset deres behov.
Pytterønningen ligger i gangavstand til Tjøme sentrum, og utbyggingen vil kunne bidra til å
styrke det eksisterende senteret. Samtidig har området en god plassering med tanke på
eksisterende infrastruktur som skoler, barnehager og idrettsanlegg.
De boligtypene det legges opp til er godt tilpasset både barnefamilier og eldre, og uteareal
og lekeplasser er forutsatt opparbeidet i henhold til kommunens krav. En utbygging av
området får ikke negative konsekvenser for dyrket eller dyrkbar mark.
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UTTALELSER

9.1
Forhåndsvarsel
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort den 30.11.18, med frist for uttalelser 04.01.19.
Følgende avga uttalelse til forhåndsvarselet:
Kurt Evje
VESAR
Skagerak Nett AS
Statens Vegvesen
Fylkesmannen i Vestfold
Miljørettet Helsevern Vestfold
Vestfold Fylkeskommune
Pål Ørfeldt
NVE

01.12.18
10.12.18
19.12.18
20.12.18
20.12.18
27.12.18
03.01.19
04.01.19
21.01.19

Oppsummering av uttalelser med forslagsstillers kommentarer:
 Kurt Evje (01.12.18)
Feltet mellom Revestien og den tidligere Fredtun barnehage er et friområde som tidligere
tilhørte Fredtunfeltet. Tjøme kommune overtok dette området i 1990 med lovnad om at dette
skulle forbli et friområde. Dette må vernes da det snart er det eneste friområdet som er igjen.
Kommentar: Feltet (gbnr. 218/89) er foreslått regulert til offentlig friområde.
 VESAR (10.12.18)
Forutsetter at renovasjonsforskriften § 9 og plassering av oppsamlingsenheter og krav til
veistandard blir fulgt.
Kommentar: Renovasjonsforskriften er lagt til grunn ved utarbeidelse av planforslaget.
 Skagerak Nett (19.12.18)
Det er ikke kapasitet i eksisterende lavspentnett til å forsyne det nye området med strøm, så
det må derfor settes opp en ny nettstasjon. Denne bør reguleres som del av planen og
plasseres sentralt. Plassering gjøres i samråd med Skagerak Nett.
Plassering av nettstasjon mtp. elektromagnetisk stråling og avstand til bebyggelse og anlegg
må vurderes. Når det nå må bygges nytt lavspent fordelingsnett, ønsker Skagerak Energi å
bygge dette med 400 V TN-C systemspenning. Forsyningen til nettstasjonen krever inn- og
utgående 24 kV høyspenningskabler. Kabeltrasé og plassering av fordelingsskap må
avklares på forhånd og før utbyggingen. Traseen vil antagelig strekke seg utover selve
reguleringsområdet, og avtaler med berørte grunneiere må foreligge før kablene kan legges.
Om det er aktuelt med alternativ energiforsyning til området, f.eks. fjernvarme, ønsker
Skagerak Energi at dette avklares så tidlig som mulig da dette påvirker behovet for elektrisk
overføring. Eventuell flytting av kabler og skap i ettertid som følge av endrede planer el., vil
være utbyggers kostnad.
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Skagerak Nett ønsker å bli kontaktet i god tid før utbygging, for å bli enige om detaljer
omkring som kabelgrøfter ol., i tillegg til å avklare fremdriftsplan med utbygger. Etablering av
distribusjonsnett vil bli utført i henhold til gjeldende regler for beregning av anleggsbidrag.
Grave- og grunnarbeidet for anlegget og legging av kabler bekostes av utbygger.
Kommentar: Ny nettstasjon vil bli oppført i tråd med Skagerak Nett sine føringer, og
plassering vil bli avklart i forkant. Det vil bli vurdert om andre grunneiere berøres av ny
kabeltrasé, og eventuelle avtaler vil bli inngått. Det er ikke aktuelt med utbygging utover
boliger, og derfor ikke nødvendig å utforme reguleringsbestemmelser som gjelder
nettutbygging. Utbygger vil kontakte Skagerak for å bli enige om plassering av kabelgrøfter,
fordelingsskap og fremdrift.
 Statens Vegvesen (20.12.18)
Utbyggingen vil medføre økt belastning i krysset mellom Pytterønningen og Fylkesvegen, og
mener at krysset må utbedres før bygging av boligene kan starte. Dette innebærer at den
tidligere busslommen sør for krysset må fjernes ved at fortauet og hagene skyves mot vest.
Et annet forhold er utkjøring fra eiendommene sør for krysset. Denne er i dag utflytende ved
at kjøreveiene til dels benyttes som manøvreringsareal ifm. parkering. SVV mener denne må
strammes inn slik at det er 12 m fra kanten av fylkesvegen og fram til utkjøringen, dette for å
sikre at biler blir stående vinkelrett på fylkesvegen ved utkjøring.
Tilstrekkelig frisiktsone fra Pytterønningen og ut i Fv. 390 må reguleres. Bemerkningene om
krysset Fv.390/Pytterønningen innebærer en utvidelse av planområdet. I bestemmelsene må
medtas et krav om at det må utarbeides en byggeplan for kryssutbedring, som skal
godkjennes av SVV før arbeider på eller langs fylkesvegen kan starte.
Kommentar: Bussholdeplassen som ikke er i bruk kan gjøres om til grøft eller opphøyet felt
som skiller fortau og kjørevei. Dagens fortau på begge sider av Pytterønningen treffer godt
på hverandre. Da vil det heller ikke bli endringer i eiendomsforhold. Det er gjennom møter
avklart at Statens vegvesen selv skal prosjektere og bygge om.
Når det gjelder inn-/utkjøringer fra rekkehusene rett syd for krysset er ikke dette noe som kan
pålegges utbygger å rette opp. Dette er et ulovlig forhold utført av andre på en eiendom
utbygger ikke eier. Etter krav fra kommunen er planområdet utvidet frem til Østveien, og
planen omfatter dermed den aktuelle adkomsten.
 Fylkesmannen i Vestfold (20.12.18)
Viser til DSB sin sjekkliste for ROS-analyser i arealplanleggingen, og opplyser om at
planområdet ligger under marin grense og stedvis består av havavsetninger. Påtreff av marin
leire kan derfor ikke utelukkes. Geotekniske undersøkelser av området anbefales
gjennomført. Plan- og bygningslovens stiller krav til sikker byggegrunn. For råd og veiledning
vises det til NVE som er ras- og skredmyndighet.
Nye statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR klima)
ble vedtatt 28.09.18, der det legges vekt på bevissthet omkring tiltak som demper effekten av
klimaendringer. Dette innebærer at «planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier,
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overordnede blågrønne strukturer og forsvarlig overvannshåndtering. Bevaring, restaurering
eller etablering av naturbaserte løsninger bør vurderes. Dersom andre løsninger velges, skal
det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger velges bort.
Vurdering av klimaendringer bøt tas inn i ROS-analysen. Dette gjelder ikke bare innenfor
selve planområdet, men også nedenforliggende arealer som kan påvirkes av utbyggingen.
I varslingsmateriale fremgår det ikke informasjon om energikilder og energibærer i den nye
bebyggelsen, og anbefaler videre kommunen om å vurdere å kreve en plan for
energitekniske løsninger for området basert på mulighetene for fornybare energikilder.
Fylkesmannen er ikke kjent med at det innenfor planområdet er registrert viktige
naturverdier. Det minnes om at naturmangfoldlovens §§8 - 12 skal legges til grunn som
retningslinjer for alle offentlige beslutninger som berører naturmangfold.
Det må det gjøres en vurdering av behov for leke – og oppholdsareal. Arealer og anlegg som
skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen
helsefare, jfr. RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Det vises også til
Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08” Om barn og planlegging”.
Kommentar: Geotekniske vurderinger er utført og det er ikke avdekket spesielle utfordringer.
På det meste av tomten er det fjell i dagen. Overvannstiltak ol. vil ta utgangspunkt i tomten
og dens forutsetninger. Vurdering av naturmangfold inngår i planbeskrivelsen. Barn og unges
interesser vil bli ivaretatt i planen, og arealer for lek og opphold utformes i tråd med
kommuneplanens bestemmelser.
 Miljørettet Helsevern Vestfold (27.12.18)
Det vises til støyretningslinje T-1442, og det bes om at denne blir tatt hensyn til i den videre
planlegging og innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Det presiseres tidspunkter for
nattperiode og «stille periode». Dersom anleggsperioden varer lenger enn 6 uker, skjerpes
grenseverdiene for dag og kveld. Det må etableres rutiner for å varsle naboer som er utsatt
for støy. Det bør utredes hvorvidt tilliggende næringsområde gir sjenanse i form av støy,
forurensning, lukt, støv etc. for den nye bebyggelsen, og om det utløser behov for tiltak.
Økt trafikk og tungtrafikk i forbindelse med utbyggingen vil kunne medføre større fare for
ulykker, spesielt for barn i området. Det bør lages retningslinjer om hvordan anleggsområdet
kan sikres forsvarlig, og hvordan barn kan oppnå trygg ferdsel i området. Dette bør inngå i
reguleringsbestemmelsene.
Generelt bør alle bygninger ha så lave radonverdier som mulig og alltid innenfor anbefalte
grenseverdier. Det må gjøres forebyggende tiltak i alle nybygg jfr. TEK17. Alle ferdige bygg
bør kontrollmåles etter at de er tatt i bruk. Det anbefales at eventuell pukk og andre tilkjørte
masser under og rundt bygninger har dokumentert lave konsentrasjoner av radium og uran.
Det vises til Statens stråleverns anbefalinger.
Det er viktig at prinsipper om universell utforming innendørs og utendørs legges til grunn og
innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Det skal settes av tilstrekkelig areal til barns lek.
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Lekeplassutstyr må være i tråd med forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Det må også
avklares hvem som har ansvar for ettersyn og vedlikehold av lekeplassen etter etablering.
Det bør legges opp til sosiale møteplasser, for eksempel i forbindelse med lekearealer.
Naboer og andre bør inviteres til medvirkningsprosesser.
Kommentar: Støyretningslinjen T-1442 vil bli fulgt i anleggsperioden. Det er foretatt en
vurdering av støy fra næringsområdet. Sikring av anleggsområdet vil bli avklart i
gjennomføringsplan for anleggsperioden. Boligene vil bli bygd med radonsperre. Krav til
eventuelle tilkjørte masser kan også avklares i rammesøknadsprosessen.
Boligområdet vil bli utformet universelt i tråd med TEK17, og arealer for lek utformes i tråd
med overordnede føringer. Naboer har fått anledning til å uttale seg i forbindelse med varsel
om planoppstart samt i høringsperioden.
 Vestfold Fylkeskommune (03.01.19)
Eiendom gbnr. 218/89 er avsatt til friområde med hensynssone «friluftsliv» (H530) i
gjeldende kommuneplan. Fylkeskommunen forutsetter at hensynet ivaretas og at området
reguleres til «grønnstruktur».
Fylkeskommunen forutsetter at hensynet til barn og unge ivaretas i planarbeidet og i henhold
til krav i overordnete planer. Arealer til lek må reguleres og vises på plankart, og krav til
kvalitet og innhold må nedfelles i reguleringsbestemmelsene. Lekearealer i forbindelse med
snuhammere og avfallsanlegg er uheldig og må unngås. Fylkeskommunen mener at
forslagsstiller må sørge for en gjennomgående ferdselsåre igjennom planområdet, og helst
markere denne som «turvei» i plankartet, med tilhørende bestemmelser.
Nyere tids kulturminner (etter 1536): Fylkeskommunen er ikke kjent med at planen berører
kulturminner fra nyere tid og har ingen merknader vedrørende dette i saken.
Planområdet ligger som utmark til matrikkelgården Haug, som var i drift i middelalderen og
nærme Tjøme sentrum med middelalderkirken. Det er potensial for at det kan finnes
utmarkskulturminner fra middelalder eller tidligere i området. Planområdet ligger i et
småkupert landskap, om lag 35 - 45 moh., i et område som ved slutten av eldre steinalder lå
inn mot en lun vik. Det er potensial for spor etter bosetninger.
Det må ikke bli foretatt noen form for arbeid i planområdet før registreringen er utført, verken
midlertidige eller varige inngrep. Eventuelle nødvendige grunnundersøkelser eller hogst, må
avklares med Fylkeskommunen i god tid. Hogstavfall må være fjernet før registreringen
starter opp. Registreringen er grunnlag for Fylkeskommunens endelige uttalelse, som må
foreligge før kommunen kan vedta planen.
Kommentar: Gnr/bnr 218/89 er regulert til offentlig friområde. Eiendommen vil reguleres med
gangforbindelse i retning sentrum. Barn og unges interesser vil bli ivaretatt i planen iht.
overordnede planer, og arealer for lek vil bli regulert med tilhørende bestemmelser.
Arkeologiske registreringer er utført.
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 Pål Ørfeldt (04.01.19)
Er prinsipielt ikke imot utbyggingen, men stiller seg svært kritiske til fremgangsmåten.
Berørte grunneiere har ikke blitt kontaktet i forkant, og er svært forundret over
fremgangsmåten. Det er ganske overraskende å lese i avisa at vår eiendom er tegnet inn i
en reguleringsplan som omfatter sykkel/gangsti langs Pytterønningen. Det er flere eiere av
eiendommen som ikke har fått informasjonen på annen måte enn gjennom avisa.
Fremgangsmåten fremmer ikke en samarbeidsvilje med kommunen og utbygger i den videre
prosessen. Hvilke rettigheter vi har i en slik prosess vil vi kontakte en advokat for å belyse.
Kommentar: Ørfeldt eier skogsområdene (gbnr. 252/1) på begge sider av Pytterønningen
frem til Solvangfeltet. Gang- og sykkelvei på den aktuelle strekningen inngår i planforslaget
etter krav fra kommunen, men vil ikke bli opparbeidet av utbygger. Gang- og sykkelvei på
strekningen inngår også i reguleringsplanene for Haug (1987) Solvangfeltet (1975).
 NVE (21.01.19)
NVE anbefaler å bruke deres veiledere og verktøy. Dersom planen berører deres
saksområde, skal de ha planen tilsendt ved offentlig ettersyn. NVE legger til grunn at
kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser. Det må
fremgå hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen.
Kommentar: Det er foretatt en geoteknisk vurdering av området. Vurderingen er gjort i
henhold til NVE sin veileder 7/2914 (2).
9.2
Utvidelse av planområdet
Utvidelse av planområdet frem til Østveien ble varslet 07.10.20. Frist for uttalelser var
28.10.20. Følgende avga uttalelse:
Statens vegvesen
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Daniel Mattoni

20.10.20
21.10.20
27.10.20

Oppsummering av uttalelser med forslagsstillers kommentarer:
 Statens vegvesen (20.10.20)
Varslingsområdet er utvidet slik at det er mulig å etablere et fysisk skille mellom
parkeringsplassen og adkomstveien. Dette er et viktig trafikksikkerhetstiltak. Planen må
inkludere tilstrekkelig areal til frisikt mellom Østveien og Pytterønningen.
Kommentar: Frisiktsoner er tegnet inn på plankartet.
 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (21.10.20)
Den varslede endringen er ikke i strid med vesentlige nasjonale interesser. Ingen merknader.
Kommentar: Til orientering.
 Daniel Mattoni (27.10.20)
Det er positivt at krysset mellom Østveien og Pytterønningen er innlemmet i planforslaget.
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Minner om kravet fra Statens vegvesen i deres uttalelse datert 20.12.18, at krysset må
utbedres før bygging av boligene kan starte. Det er i dag en tidligere busslomme sør for
krysset og denne må fjernes ved at fortauet (og hagene) skyves mot vest. Dette vil sikkert
bidra til å gjøre krysset ved Pytterønningen tryggere.
Kommentar: Det er gjennom møter avklart at Statens vegvesen selv skal prosjektere og
bygge om krysset ved Østveien.
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Plankart (11.11.20)
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Illustrasjonsplan (11.11.20)
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Snitt (11.11.20)
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3D – illustrasjoner (30.10.20)
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Illustrasjoner:
Illustrasjonsplan (11.11.20)
Snitt (11.11.20)
Illustrasjon MUA og LEK (11.11.20)
3 stk. 3D – illustrasjoner (11.11.20)
Sol- og skyggediagram (11.11.20)
Veitegninger (C1 – C4 og F1), Stener Sørensen AS (30.10.20)
Temautredninger:
Områdestabilitet, GrunnTeknikk AS (07.05.19)
ROS - analyse, Plan23 (18.06.19)
Kommunalteknisk plan (med vedlegg 1 – 7), VA consult AS (22.10.20)
Vurdering av industristøy, Norconsult (08.08.19)
Rapport fra arkeologisk registrering, Vestfold fylkeskommune (24.06.19)
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God formiddag.
Jeg vil gjøre dem oppmerksom på at feltet mellom Revestien og den
tidligere Fredtun barnehage er et friområdet som tidligere tilhørte
Fredtunfeltet. Tjøme kommune overtok dette området i 1990 med
lovnad om at dette skulle forbli et friområde. Dette må vernes da det
snart er det eneste friområdet igjen i dette området. Området er på ca
to mål.
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Kurt Evje
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Innspill til reguleringsvarsel - Pytterønningen - Færder reguleringsplan nr 2018 009
Det vises til oversendelse av 28.11.18.
Saken gjelder
Saken gjelder varsel om oppstart av detaljreguleringsplanarbeid for Pytterønningen. Hensikten
med planen er å tilrettelegge for bygging av småhusbebyggelse/flerfamiliehus (ca. 60 leiligheter)
med tilhørende infrastruktur. Planområdet utgjør ca. 42 daa, hvorav den delen som er tenkt
utviklet til boligformål utgjør ca. 24,5 daa. I tillegg til tiltak på gbnr.218/193 tilrettelegges det for
regulering av gang- og sykkelvei ned til Solvangfeltet. Videre planlegges det mindre justeringer av
arealformål slik at formålsgrensene i eldre reguleringsplaner og kommunedelplanen sammenfaller.
Arealet som ønskes utviklet er avsatt til fremtidig boligbebyggelse. Planlagte arealbruk er av
kommunen vurdert til å være i samsvar med kommuneplanens arealdel.
Fylkesmannens rolle
Fylkesmannen skal med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-2 påse at planer ikke er i strid med
nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern, landbruk, samfunnssikkerhet, helse og
sosial og barn og unges interesser. Så lenge planen ikke er i strid med nasjonale eller viktige
regionale interesser, vil ikke Fylkesmannen ha innsigelse til planen. For ordens skyld minner vi
om at det er Fylkesmannens juridiske avdeling som behandler eventuelle klager på kommunens
vedtak.
Fylkesmannens vurdering
Klima og ROS
Vi viser til DSB sin sjekkliste for ROS-analyser i arealplanleggingen. Planområdet ligger under
marin grense og består stedvis av havavsetninger. Det kan derfor ikke utelukkes påtreff av marin
leire (potensielle kvikkleireområder). Vi anbefaler at det i forbindelse med videre planlegging
foretas geotekniske undersøkelser av området. Vi minner her om plan- og bygningslovens krav til
sikker byggegrunn som følger av § 28-1. For råd og veiledning henviser vi til NVE som er ras- og
skredmyndighet. Se mer på http://www.nve.no/no/Flom-og-skred/Arealplaner-i-fareomrader/
Nye statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR klima) ble
vedtatt 28.09.18 ( https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469). Her legges det vekt
på ivaretakelse av økosystemer som kan dempe effekten av klimaendringene. Det står at «planer
skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer og forsvarlig
overvannshåndtering. Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger (slik som
eksisterende våtmarker og naturlige bekker eller nye grønne tak og vegger, kunstige bekker og
Fylkesmannen i Vestfold
Telefon: 33 37 10 00
Telefaks: 33 37 11 35
E-post: fmvepost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/vestfold

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg
Orgnr. 974762501

Besøksadresse:
Statens Park - Hus I
Anton Jenssens gate 4

basseng mv.) bør vurderes. Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor
naturbaserte løsninger velges bort».
Planområdet i denne saken består av skog, og forholdene ligger derfor godt til rette for å utnytte
naturlige ressurser i overvannshåndteringen. Bevaringen av naturlig terreng kan også innlemmes i
arealer for lek og uteopphold og tilføre en kvalitet.
SPR klima peker også på viktigheten av å innta klimaendringer i ROS-analysen. Dette gjelder ikke
bare innenfor planområdet; «utbyggingen kan også øke påkjenningen for nedenforliggende
arealer».
Planvarslet tar ikke opp spørsmål om energikilder og energibærer i den nye bebyggelsen.
Kommunen bør vurdere å kreve en plan for energitekniske løsninger for området basert på
mulighetene for fornybare energikilder.
Naturmangfold
Vi er ikke kjent med at det innenfor planområdet er registrert viktige naturverdier. For ordens
skyld minner vi om at naturmangfoldlovens §§8-12 skal legges til grunn som retningslinjer for alle
offentlige beslutninger som berører naturmangfold. Konkret betyr dette at det må framgå av
beslutningen hvordan det enkelte prinsipp i §§8-12 er vurdert. Dette skal bidra til at virkninger for
naturmangfoldet vurderes konkret og synliggjøres bl.a. i planprosesser. Det må således gjøres en
konkret vurdering av kunnskapsgrunnlaget og om dette vurderes som tilstrekkelig.
Barn og unges interesser
I forbindelse med etablering av nye boliger og boligområder må det gjøres en vurdering av behov
for leke – og oppholdsareal. Vi viser her til kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer om
leke- og uteoppholdsareal, og minner om at arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge
skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare, jfr. pkt. 5 a) i de
rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Vi viser også til
Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08” Om barn og planlegging”.

Med hilsen
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Hanna Fossen-Thaugland
plansjef

Sigurd Lenes
rådgiver
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UTTALELSE TIL PLANOPPSTART, DETALJREGULERING FOR PYTTERØNNINGEN,
DETALJREGULERING NR. 2018009, FÆRDER KOMMUNE
Kommuneoverlegen og Miljørettet helsevern viser til e-post datert 28.11.18 med varsel om
planoppstart for Pytterønningen.
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for å bygge ca 60 leiligheter i konsentrert
småhusbebyggelse.
Vi har følgende merknader til planen:
Bygge- og anleggsstøy
Vi viser til støyretningslinjen T-1442/2016 kapittel 4: retningslinjer for begrensning av støy fra byggeog anleggsvirksomhet, og ber om at denne blir tatt hensyn til i den videre planlegging og innarbeides
i reguleringsbestemmelsene. Vi vil presisere at natteperioden regnes fra kl 23.00-07.00 og innenfor
dette tidsrommet bør ikke støyende arbeid forekomme. For boliger bør det også stilles krav om ”stille
periode” fra kl 23.00-01.00 for å sikre innsoving.
Dersom anleggsperioden varer lenger enn 6 uker, skjerpes grenseverdiene for dag og kveld. Videre
må det etableres gode rutiner for å varsle naboer som er utsatt for støy.
Annen støy
Planområdet ligger inntil et industriområde. Det bør utredes hvorvidt næringen gir sjenanse i form av
støy, forurensning, lukt, støv etc for den nye bebyggelsen, og nødvendige tiltak må legges inn i
planene.
Ulykkesrisiko
Økt trafikk og tungtrafikk i forbindelse med utbyggingen vil kunne medføre større fare for ulykker,
spesielt for barn i området. Det bør lages retningslinjer om hvordan anleggsområdet kan sikres
forsvarlig, og hvordan barn kan oppnå trygg ferdsel i området. Dette bør inngå i
reguleringsbestemmelsene.
Radon
Generelt bør alle bygninger ha så lave radonverdier som mulig og alltid innenfor anbefalte
grenseverdier. Det må gjøres forebyggende tiltak i alle nybygg, jf krav i byggteknisk forskrift. Alle
ferdige bygg bør kontrollmåles etter at de er tatt i bruk.
Vi anbefaler at eventuell pukk og andre tilkjørte masser under og rundt bygninger har dokumentert
lave konsentrasjoner av radium og uran. Vi viser til Statens stråleverns anbefalinger: »Radon fra
tilkjørte masser under bygg– anbefalt grenseverdi» http://www.nrpa.no/filer/6f312fa358.pdf
Miljørettet helsevern
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Universell utforming
Det er viktig at prinsipper om universell utforming innendørs og utendørs legges til grunn og
innarbeides i reguleringsbestemmelsene.
Barn og unges oppvekstvilkår
Det er viktig at det settes av tilstrekkelig areal til barns lek. Lekeplassutstyr må være i tråd med
forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Det må også avklares hvem som har ansvar for ettersyn og
vedlikehold av lekeplassen etter etablering.
Sosiale møteplasser
Det bør legges opp til sosiale møteplasser, f.eks i forbindelse med lekearealer.
Medvirkning
Naboer som grenser til området og andre med aktuelle synspunkter bør inviteres til
medvirkningsprosesser.
Vi ber om at ovennevnte forhold tas hensyn til i den videre planlegging av området.

Med hilsen

Mona Bondevik
avdelingsleder

Mona Fredriksen Tranvåg
miljørettet helsevernkonsulent
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Vi viser til mottatt varsel datert 30.11.2018
Skagerak Nett AS har ikke kapasitet i eksisterende lavspentnett til å forsyne det regulerte
området med strøm. Det må derfor settes opp en ny nettstasjon inne på området, og vi
ønsker at beskrivelse/opplysning om dette tas med i reguleringsplanen. For å kunne oppnå
maksimal utnyttelse av det nye forsyningsanlegget, ønsker vi at nettstasjonen plasseres så
sentralt som mulig. Plassering av ny nettstasjon gjøres i samråd med Skagerak Nett AS.
Når det gjelder plassering av nettstasjon og elektromagnetisk stråling, er dette forhold som
må vurderes i hvert enkelt tilfelle. På nettsidene til Statens Strålevern kan mer informasjon
vedrørende dette finnes.
Når nye boligområder etableres og vi må bygge nytt lavspent fordelingsnett, ønsker vi
primært å bygge dette med 400 V TN-C systemspenning.
Forsyningen til nettstasjonen krever inn- og utgående 24 kV høyspenningskabler. Det må på
forhånd klargjøres trasé for disse kablene. Kabeltraséen vil sannsynligvis strekke seg noe
utover selve reguleringsplanområdet, og avtaler med berørte grunneiere må foreligge før
kablene kan legges. Trasé for lavspentkabler og plassering av fordelingsskap må være
avklart før utbyggingen starter. Dersom kabler eller skap må flyttes i ettertid som følge av
endrede planer mv., vil dette være utbyggers kostnad.

Dersom det er aktuelt med alternativ energiforsyning til området, f.eks. fjernbåren varme,
ønsker vi at dette avklares så tidlig som mulig da dette påvirker behovet for elektrisk
overføring.
Dersom det er aktuelt med større utbygginger (utover boliger), ønsker vi at utbyggere skal
være kjent med Skagerak Nett AS sitt krav til utbygger før planlegging og bygging av ny
virksomhet starter opp. Derfor ønsker vi at det tas inn i reguleringsbestemmelsene
formulering om at utbyggere av større anlegg skal ta kontakt med nettselskapet for å avklare
behov for nettutbygging og utforming av nettløsning, bl.a. vedrørende eventuell plassering av
nettstasjon i bygning mv.
Vi ønsker å bli kontaktet i god tid før utbygging, slik at vi kan planlegge det nye anlegget og
angi hvor vi ønsker at utbyggere skal grave kabelgrøfter inn til boligene. Før selve arbeidet i
bolig-området starter opp, ønsker vi også å avklare fremdriftsplan med utbygger.
Etablering av distribusjonsnett vil bli utført i henhold til gjeldende regler for beregning av
anleggsbidrag.
Grave- og grunnarbeidet for anlegget og legging av kabler bekostes av utbygger.
Ta kontakt dersom det skulle være behov for flere opplysninger.

Bjørn Kristiansen
Energiingeniør
_ _ DIREKTE

+47 35902515

_ _ MOBIL
_ _ SENTRALBORD
Skagerak Energi AS
Postboks 80
3901 Porsgrunn
http://www.skagerakenergi.no

+47 92217925
+47 35935000
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Pytterønningen - Færder kommune - reguleringsplan - varsel om
planoppstart
Vi viser til brev datert 28.11.2018, med svarfrist 4.1.2019.
Det foreslåtte planområdet omfatter et 42 daa stort areal. 24,5 daa av dette arealet ønskes
nyttet til boligbygging. Reguleringen er i tråd med kommuneplanens arealdel. Det
planlegges for ca. 60 boliger.
Den planlagte utbyggingen vil ha atkomst fra fv. 390, Østveien, som har en ÅDT på 3000, og
en skiltet hastighet på 40 km/t.
Den planlagte utbyggingen medføre en øket belastning på krysset
Pytterønningen/fylkesvegen. Dette innebærer at krysset må utbedres før bygging av
boligene kan starte. Det er i dag en tidligere busslomme sør for krysset. Denne må fjernes
ved at fortauet (og hagene) skyves mot vest.
Det er i dag utflytende utkjøring i Pytterønningen fra eiendommene sør for krysset. Denne
må strammes inn slik at det er 12 m fra kanten av fylkesvegen og fram til utkjøringen. Dette
er for å sikre at biler blir stående vinkelrett på fylkesvegen ved utkjøring.
Det må også reguleres inn tilstrekkelig frisikt fra Pytterønningen og ut i fv. 390.
Hvis ønskelig, tar vi gjerne et møte med forslagsstiller/kommunen for å utdype våre krav.
Disse bemerkningene medfører at krysset fv. 390/Pytterønningen må innlemmes i
planområdet, og at planområdet må utvides.
Vi minner om at det i bestemmelsene må tas med et krav om at før arbeider på eller langs
fylkesvegen starter, skal det utarbeides en byggeplan som skal godkjennes av Statens
vegvesen.
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region sør

firmapost-sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Anton Jenssens gate 5

Statens vegvesen

3125 TØNSBERG

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Statens vegvesen anser det selvsagt som svært positivt at det reguleres anlegg for gående og
syklende langs Pytterønningen, og at det stilles krav om opparbeiding.
Planområdet ligger sentralt på Tjøme, med kort avstand til ulike servicefunksjoner. Det
ligger derfor godt til rette for gange og bruk av sykkel. Skal sykkel være et godt alternativ til
bil, må sykkelen være lett tilgjengelig. Dette innebærer at sykkelparkering er viktig, og må
sikres i bestemmelsene.

Vegavdeling Vestfold
Plan- og forvaltningsseksjonen
Med hilsen

Rune Sundmark
Seksjonsleder

Sigrid Paulsen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Likelydende brev sendt til
Færder kommune, Postboks 250 Borgheim
Plan 23 AS, Åsengata 4 C, 0480 OSLO
Kopi
Fylkesmannen i Vestfold, Postboks 2076, 3103 TØNSBERG
Vestfold fylkeskommune, Postboks 2163, 3103 TØNSBERG
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l VESTFOLD

Regionalsektoren
PLANSEKSJONEN

Dato:
03.01.2019
Saksbehandler:
Anne-Kari Hetterud

PLAN23 AS
Åsengata 4C
0480 OSLO
v/ Øyvind Ekker

Referanse:
201809253-2
Deres referanse:

Uttalelse til varsel om planoppstart for detaljregulering 2018009 Pytterønningen –
Færder kommune
-

Vestfold fylkeskommune har mottatt ovennevnte sak, datert 28.11.18, til uttalelse med frist 04.01.19.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ca. 60 leiligheter i konsentrert småhusbebyggelse
med tilhørende anlegg. Det skal også reguleres gang- og sykkelvei. Planområdet er ca. 42 daa.
Planarbeidet er hovedsak i henhold til kommunedelplanen.

Fylkeskommunens roller og ansvarsområder
Fylkeskommunen skal bidra til og sørge for at nasjonale og regionale føringer blir fulgt opp i alt
planarbeid. Fylkeskommunen har en rolle som regional utviklingsaktør og som planfaglig veileder.
Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for kulturminnevernet i fylket og er myndighet når det
gjelder kulturminner fredet etter kulturminneloven. Statens vegvesen uttaler seg på vegne av
fylkeskommunen om veifaglige temaer og trafikksikkerhet.
Fylkeskommunens uttalelse gis med grunnlag i mål, prinsipper og anbefalinger, slik de er nedfelt i
overordnede nasjonale og regionale styringsdokumenter. Dokumentene ligger som
referansedokumenter på «Planportal Vestfold» – en nettportal som er utarbeidet for samhandling om
arealforvaltningen mellom kommunene i Vestfold og regionale myndigheter. Planportalen er et nyttig
verktøy for det videre planarbeidet og gir en lett tilgjengelig oversikt over de viktigste nasjonale og
regionale hensynene, se www.planportal.no.

Fylkeskommunens vurdering
Regionale interesser
Fylkeskommunen vurderer at hoveddelen av planarbeidet er i henhold til overordnete planer og
således i tråd med regionale interesser. Det kan imidlertid se ut som om eiendom med gbnr
218/89 er avsatt til friområde med hensynssone ‘friluftsliv’ (H530) i gjeldende kommuneplan.
Fylkeskommunen forutsetter at hensynet ivaretas og at området reguleres til ‘grønnstruktur’. Det
vil være positivt at friområdet sikres gjennom regulering.
Barn og unge
Fylkeskommunen baserer uttalelsen på Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. Det
forutsettes at hensynet til barn og unge ivaretas i det videre planarbeidet og er i henhold til krav i
overordnete planer. Arealer til lek må vises i reguleringsplankart og krav til kvalitet og innhold må
nedfelles i reguleringsbestemmelsene.
Fylkeskommunen erfarer at lekearealer legges i forbindelse med snuhammere og avfallsanlegg.
Dette er en uheldig og trafikkfarlig kombinasjon som må unngås.
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Det er positivt at det legges til rette for store, bilfrie områder internt i boligområdet, som illustrasjon fra
forslagsstiller viser. Bevaring og sikring av friområde i vest med snarvei til Tjøme sentrum og
mulighet for lek i natur vil også være positivt for barn og unge. Forslagsstiller må sørge for en
gjennomgående ferdselsåre igjennom planområdet, og helst markere denne som «turvei» i
plankartet, med tilhørende bestemmelser.
Kulturminner
Nyere tids kulturminner, dvs fra etter 1536
Fylkeskommunen er ikke kjent med at planen berører kulturminner fra nyere tid og har ingen
merknader vedrørende dette i saken.
Automatisk fredete kulturminner – krav om registrering
Planområdet ligger som utmark til matrikkelgården Haug, som var i drift i middelalderen og nærme
Tjøme sentrum med middelalderkirken. Det er potensial for at det kan finnes utmarkskulturminner fra
middelalder eller tidligere i området. Planområdet ligger i et småkupert landskap, om lag 35-45 moh, i
et område som ved slutten av eldre steinalder lå inn mot en lun vik i et øysystem ytterst i
skjærgården utenfor Vestfold (se kartutsnitt under). Det er potensial for at området huser spor etter
bosetninger som fantes her i denne tiden.

Figur 1. Figuren viser sentrale Tjøme med 35 m høyere vannstand enn dagens, slik den var på slutten av eldre
steinalder. Planområdet Pytterønningen blir liggende inn mot et lunt basseng som kan ha vært attraktivt for en marint
tilpasset steinalderbefolkning.

Ut fra en vurdering av nærliggende kulturmiljøer, tidligere funn og topografi forventer vi at dette
landskapet kan skjule uoppdagede bosetningsspor fra forhistorisk tid og/eller middelalder. For at
undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 skal kunne oppfylles må det derfor foretas en
arkeologisk registrering. Formålet med registreringene er å kartlegge bestanden av automatisk
fredete kulturminner for å få oversikt over konfliktpotensialet i forhold til de fremlagte planene.
Metodebruk og kostnader
Undersøkelsene vil bestå i overflateregistrering og søk etter steinalderboplasser ved prøvestikking.
Undersøkelsene er stipulert til 6 dagsverk inkludert for- og etterarbeid.
Kostnadene knyttet til undersøkelsen er beregnet til 47 196 kr (2018-kroner). Budsjettet ligger vedlagt
uttalelsen. Kostnadene må dekkes av tiltakshaver, jf kulturminneloven § 10. Bare faktisk medgåtte
kostnader vil bli fakturert. Skriftlig tillatelse fra grunneier(e)/ bruker(e) må foreligge før arbeidet starter
opp.
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Det er viktig at det ikke blir foretatt noen form for arbeid i planområdet før registreringen er utført,
verken midlertidige eller varige inngrep. Eventuelle nødvendige grunnundersøkelser eller hogst, må
avklares med oss i god tid. Hogstavfall må være fjernet før registreringen starter opp. Undersøkelsen
må gjennomføres i sommerhalvåret, dvs. perioden ca 15. april – 1. november. Siste frist for bestilling
av registreringen er 1. september dersom den ønskes gjennomført samme sesong.
Registreringen må bestilles skriftlig med aksept av kostnader og andre vilkår. Bestillingen sendes
firmapost@vfk.no med kopi til saksbehandler i Kulturarv Vibeke Lia vibekel@vfk.no. Vi gjør
oppmerksom på at vi på våren og høsten har stor pågang av bestillinger. Det er derfor viktig at
bestilling sendes i god tid før registreringen ønskes gjennomført.
Etter bestilling kan alle spørsmål vedrørende undersøkelsen rettes til vår arkeolog Julie Askjem
juliea@vfk.no/ 971 14 513, som er ansvarlig for gjennomføring av registreringen. Registreringen er
grunnlag for vår endelige uttalelse, som må foreligge før kommunen kan vedta planen.
Generelt om behandling av registrerte automatisk fredete kulturminner i reguleringsplaner
Alle automatisk fredete kulturminner er av nasjonal verneverdi og skal primært bevares. Utforming av
hensynssoner og tilhørende reguleringsbestemmelser fastsettes av kommunen i samarbeid med
kulturminneforvaltningen i Vestfold fylkeskommune.
Inngrep i automatisk fredete kulturminner tillates bare i de tilfeller bevaring vil medføre så store
negative konsekvenser at det ikke står i rimelig forhold til kulturminnenes betydning. Vestfold
fylkeskommune gjør en vurdering av disse forholdene. Eventuell tillatelse til inngrep gis deretter av
Riksantikvaren og må være grunnet i vesentlige, samfunnsmessige hensyn.
Dersom det under registreringen blir gjort funn med begrenset vitenskapelig verdi, kan vi unntaksvis
og under gitte forutsetninger gjennomføre en begrenset undersøkelse i sammenheng med
registreringsarbeidet. Det vil etter dette ikke være behov for flere arkeologiske undersøkelser.
Vestfold fylkeskommune har ingen ytterligere kommentarer til planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Gerd-Louise Wessel
Plankoordinator

Anne-Kari Hetterud
Rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
1 vedlegg
Kopi til:

Fylkesmannen i Vestfold, Postboks 2076, 3103 TØNSBERG
Statens vegvesen Region sør, Serviceboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL
FÆRDER KOMMUNE, Tinghaugveien 18, 3140 NØTTERØY

Færder Kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy
Tjøme, den 4. januar 2019

Uttalelse

Reguleringsplan Pytterønningen 2018009

Viser til utlyst reguleringsplan for Pytterønningen på Tjøme.
Vi er prinsipielt ikke imot utbygging av dette området, men stiller oss svært kritiske til
fremgangsmåten. Vi som berørte grunneiere har ikke blitt kontaktet i forkant, og er svært
forundret over fremgangsmåten dere benytter. Det er ganske overraskende å lese i avisa at vår
eiendom er tegnet inn i en reguleringsplan som omfatter sykkel/gangsti langs Pytterønningen.
Denne fremgangsmåten er for oss uakseptabel.
Vi vil også påpeke at det er flere eiere av eiendommen som ikke har fått informasjonen på
annen måte enn gjennom avisa.
Fremgangsmåten fremmer ikke en samarbeidsvilje med kommunen og utbygger i den videre
prosessen. Hvilke rettigheter vi har i en slik prosess vil vi kontakte en advokat for å belyse.

Med vennlig hilsen

På vegne av grunneiere av 252/1
Pål Ørfeldt
Kopi
Nina S. Ørfeldt
Linn-Cecilie S. Ørfeldt
Per-Marius T. Ørfeldt
Brevet er sendt elektronisk

Pål Ørfeldt
Adresse

Telefon mobil

E-mail

Doktorveien 25 3145 Tjøme

901 89 074

orfpa@online.no

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

fmveofr@fylkesmannen.no
onsdag 21. oktober 2020 16:07
Odd Einar Hansen; #Færder Kommune postmottak
post@vtfk.no; kristian@spir.no; firmapost@vegvesen.no
Uttalelse til reguleringsvarsel - utvidet område - Pytterønningen Færder - reguleringsplan nr 2018 009

Det vises til brev 7. oktober 2020 med vedlegg fra Spir Arkitetker AS, oversendt hit fra Færder
kommune 21. oktober 2020.
Saken gjelder varsel om mindre utvidelse av planavgresningen for detaljplan nr. 2018009
Pytterønningen. Formålet med utvidelsen er å bedre trafikksikkerheten ved å tilrettelegge for at det
kan etableres fysisk skille mellom parkeringsplass på eiendommen gbnr. 218/37 (Pytterønningen 1A1E) og Pytterønningveien.
Fylkesmannens miljøavdeling skal med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-2 påse at planer ikke er
i strid med nasjonale og vesentlige regionale interesser innen miljøvern, landbruk, samfunnssikkerhet,
helse og sosial og barn og unges interesser. Så lenge planen ikke er i strid med nasjonale eller
vesentlige regionale interesser, vil ikke Fylkesmannen ved miljøavdelingen ha innsigelse til planen.
Miljøavdelingen kan ikke se at den varslede endringen er i vesentlig strid med de nasjonale interesser
vi er satt til å ivareta. Vi har derfor ingen merknader.
Med vennlig hilsen
Øivind Fredlund
seniorrådgiver
Telefon: 33 37 23 66
E-post: fmveofr@fylkesmannen.no
Web:
www.fylkesmannen.no/vt

Til Spir Arkitekter AS

Larvik 27.10.2020

c/o Kristian Ottesen.

Jeg viser til oversendelse av nabovarsel som gjelder utvidelse av planområdet for detajplan
for Pytterønningen på Tjøme.
Det er positiv at krysset mellom Østveien og Pytterønningen er innlemmet i planforslaget.
I den anledningen vil jeg minne om kravet fra Statens vegvesen i deres uttalelse datert
20.12.2018 at krysset må utbedres før bygging av boligene kan starte.
Det er i dag en tidligere busslomme sør for krysset og dette må fjernes ved at fortauet (og
hagene) skyves mot vest.
Dette vil sikker bidra til å gjøre krysset ved Pytterønningen tryggere.
Med vennlig hilsen
Daniel Mattoni

FÆRDER KOMMUNE
Postboks 250
3163 NØTTERØY
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Detaljreguleringsplan for Pytterønningen PlanID 2018 009 - Varsel om
utvidet planområde
Vi viser til brev datert 7.10.2020, med svarfrist 28.10.2020.
Som en del av regionreformen ble ansvaret for fylkesvegnettet overført til fylkeskommunene
fra 1. januar 2020. Vi vil derfor normalt ikke uttale oss om saker som kun berører
fylkesvegnettet.
Statens vegvesen uttaler seg som vegeier for riksvegnettet og som statlig fagmyndighet med
sektoransvar innenfor vegtransport og trafikksikkerhet.
I tillegg har vi et ansvar for å påse at statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, arealog transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske
føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens vegvesen har videre ansvar for å sørge for at
føringer i Nasjonal transportplan (NTP) blir ivaretatt.
Varslingsområdet for Pytterønningen på Tjøme er nå utvidet slik at det er mulig å etablere et
fysisk skille mellom parkeringsplass og atkomstveg. Dette er et viktig trafikksikkerhetstiltak.
Å rygge ut i vegen ved et kryss et uheldig.
Tilstrekkelig frisikt er også et viktig trafikksikkerhetstiltak. Det synes ikke som om varselet
inkluderer tilstrekkelig areal til frisikt mellom Østveien og Pytterønningen. Vi ber om at dette
blir rettet opp.
Vi ingen ytterligere kommentarer til det mottatte varselet.
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Statens vegvesen
Transport og samfunn

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Anton Jenssens gate 5

Statens vegvesen

3125 TØNSBERG

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Statens vegvesen
Transport og samfunn
Med hilsen

Eivind Gurholt
Seksjonsleder

Sigrid Paulsen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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FÆRDER KOMMUNE, Postboks 250, 3163 NØTTERØY
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FÆRDER KOMMUNE
Postboks 250
3163 NØTTERØY

Seksjon for samfunn og plan
Vår dato:
28.10.2020
Deres dato:
07.10.2020
Vår referanse:
20/ 39691-2
Deres referanse:
20720brv03
Vår saksbehandler:
Bettina Evelyn
Bertelsen

Innspill til utvidelse av planområdet Pytterønningen - Færder
kommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune viser til oversendelse datert 07.10.2020 vedrørende varsel
om utvidelse av planområdet Pytterønningen i Færder kommune. Uttalelsesfristen er satt til
28.10.2020.
Varslets bakgrunn
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ca. 60 leiligheter i konsentrert småhusbebyggelse
med tilhørende anlegg, hovedsakelig i samsvar med kommuneplanens arealdel. Fylkeskommunen
har i brev av 03.01.2019 uttalt seg til varsel om oppstart av planarbeid, og denne uttalelsen vises til
i sin helhet. Utvidelsen omfatter et lite veiareal fra det opprinnelige varslede planområdet, til
Østveien.
Fylkeskommunens roller og ansvar
Vestfold og Telemark fylkeskommune har mottatt varsel om endring av planområdet i medhold av
plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-14.
Fylkeskommunen skal bidra til at nasjonale og regionale føringer blir fulgt opp i alt planarbeid. Vi
har en rolle som regional utviklingsaktør, planmyndighet og som planfaglig
veileder. Fylkeskommunens uttalelse gis med grunnlag i mål, prinsipper og anbefalinger, slik de er
nedfelt i overordnede nasjonale og regionale styringsdokumenter.
Fylkeskommunens uttalelse til varslet
Vestfold og Telemark fylkeskommune vil i punktene nedenfor kommentere på de delene av
planforslaget som berører våre ansvarsområder.
Samferdsel
Det er positivt at planområdet utvides frem til fv. 3080, Østveien hvor formålet er å etablere fysisk
skille mellom parkeringsplass på gbnr. 218/ 37 og Pytterønningen for å oppnå en tilfredsstillende
situasjon i krysset Østveien x Pytterønningen. Frisikt mot fylkesveien må også inngå og sikres i
planen. Det vises til tidligere uttalelse til planoppstart fra Statens vegvesen 20.12.2018 samt
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eposter datert 07.05.2019 og 13.06.2019. For detaljer vedrørende utforming vises det til Håndbok
N100, veg- og gateutforming og Håndbok V121, geometrisk utforming av veg- og gatekryss.
For alle tiltak på og i tilknytning til fylkesveg må disse sikres opparbeidet med rekkefølgekrav i
reguleringsbestemmelsene før nye boliger tas i bruk, og det må settes krav til at detaljert
byggeplan for tiltakene må være godkjent av Vestfold og Telemark fylkeskommune før det blir gitt
igangsettingstillatelse.
Avslutningsvis
Vestfold og Telemark fylkeskommune har ut ifra regionale og nasjonale interesser, ingen ytterligere
kommentarer til utvidelsen av planområdet.

Med hilsen
Gerd- Louise Wessel
plankoordinator

Bettina Evelyn Bertelsen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Saksbehandler
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Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Tønsberg, 22. mars 2021
Vår ref.
KO/

Dok.ref.
20720brv05

Att.: Odd Einar Hansen
Detaljregulering for Pytterønningen. Plan ID 3811 2018 009.
Oversendelse av revidert planforslag.
På vegne av Trysilhus Sørøst AS oversendes revidert planforslag for Pytterønningen.
Oversikt over endringer/suppleringer:
ROS - analyse
Planforslag var vedlagt ROS – analyse (sjekkliste) utarbeidet av Plan23 (18.06.19). I
uttalelsen fra Statsforvalteren (17.02.21) blir det bedt om at det utarbeides en ny ROS –
analyse i henhold til gjeldende veileder.
Ny ROS – analyse er utarbeidet og er vedlagt (22.03.21). Det er forslått ny
rekkefølgebestemmelse for bergrensk og sikring av dam.
Biologisk mangfold
I uttalelsen fra Arne Fjellberg (09.02.21) står det blant annet at det i den søndre delen av
planområdet er et våtmarksområde med en delvis åpen vannflate. Det anbefales at hele eller
deler av våtmarksområdet blir bevart.
Jfr. www.naturbasen.no til Miljødirektoratet og kommunens registreringer på web – kart,
berører ikke tiltaket viktige naturtyper eller registrerte truede arter. Jfr. artskart
(artsdatabanken) er det gjort en ny registrering (27.01.21) av en edderkopp (ikke rødlistet) i
dammen. Registreringen er utført av Arne Fjellberg.
Dammen får tilsig av vann fra sør. Pga. temperatur/årstiden er det ikke utført nye
registreringer. For å unngå mulig skade på biologisk mangfold, og for å opprettholde
dammen som et positivt element i planen, er bebyggelsesmønsteret tegnet om og dammen
med tilgrensende område foreslått regulert til grønnstruktur med hensynssone.
Jfr. bestemmelsene i vannressursloven § 2 legges det til grunn at dammen ikke er et
vassdrag, og at denne loven dermed ikke gjøres gjeldende. Krav til sikring av dammen jfr.
TEK 17 kap. 8.3 må vurderes nærmere i forbindelse med senere detaljprosjektering og
rammesøknad. Både bruk av gjerde og/eller vegetasjon kan være aktuelle tiltak. Krav til
sikring er inntatt i de reviderte bestemmelsene.
Kommunalteknisk plan
VA consult AS oppdaterer Kommunalteknisk plan (19.03.21). Jfr. tilbakemelding fra
kommunen ved Drift- og anlegg (18.03.21), er tilstrekkelig avstand til trase for VA – ledninger
sikret og flomvei fra dammen vist.
Illustrasjoner
Illustrasjonsplan, illustrasjon av MUA og LEK og snitt er oppdatert.
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Plankart
Plankartet er oppdatert i henhold til nytt bebyggelsesmønster. Området ved dammen er
regulert til nytt formål grønnstruktur med hensynssone for dammen.
Reguleringsbestemmelser
Det er forslått ny reguleringsbestemmelse for bergrensk og sikring av dam. Videre der det
lagt inn bestemmelser for nytt formål (grønnstruktur) og grønnstruktur/hensynssone.
Utnyttelsesgrad (BYA) for det enkelte byggeområdet er justert i henhold til ny plansituasjon.

Med vennlig hilsen
SPIR ARKITEKTER AS

Kristian Ottesen
Mob. 950 44 063
E – post: kristian@spir.no

Kopi: Trysilhus Sørøst AS v/Maren Lier Jensen,
e – post: Maren.Jensen@trysilhus.no
Vedlegg:
Plankart (22.03.21)
Reguleringsbestemmelser (22.03.21)
Illustrasjonsplan (22.03.21)
Illustrasjon MUA og LEK (22.03.21)
Snitt (22.03.21)
ROS – analyse, Spir arkitekter AS (22.03.21)
Kommunalteknisk plan, VA consult AS. Ettersendes.

Innspill til offentlig ettersyn av Pytterønningen - Detaljplan 2018009
Grunnlaget for dette innspillet er detaljplan utarbeidet av Spir Arkitekter AS på vegne av
Trysilhus Sørøst AS, datert 11.11.2020.

Hensikten med innspillet er todelt:
1) Ivareta biomangfold knyttet til våtmarksområde.
2) Bedret plassering av barns lekeområde og inkludering av naturgitte elementer i dette.

BIOMANGFOLD
I sørenden av planområdet ligger et større myrområde med delvis åpen vannflate. Mens det
ennå var gårdsdrift på Øvre Haug ble deler av myra gravd ut og brukt som kilde for
åkervanning. Nå er mesteparten gjenvokst til våtmark. Reguleringsplanen legger opp til at
alt sammen skal fylles igjen og bygges ned.

Søndre del av Pytterønningen med rød markering som viser våtmark.

I Fylkesmannens kommentar (20.12.2018) til planutkastet da reguleringsarbeidet startet opp
vises det til statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469) der det står: «planer skal ta
hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer og forsvarlig
overvannshåndtering. Bevaring, restaurering eller nyetablering av naturbaserte løsninger
(slik som eksisterende våtmarker og naturlige bekker eller nye grønne tak og vegger,
kunstige bekker og basseng mv.) bør vurderes. Dersom andre løsninger velges, skal det
begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger velges bort».

Plandokumentet nevner ikke det eksisterende våtmarksområdet i det hele tatt, og sier ingen
ting om hvorfor dette er «valgt bort» som del av en naturbasert overvannsbehandling.
Plandokumentet spanderer tre linjer på overvann der det innrømmes at det «er ønskelig å
håndtere størst mulig andel av vannet på overflaten og tilrettelegge for lokal infiltrasjon,
fordrøying og kontrollert utslipp». Men det eksisterende våtmarksområdet er tydligvis
uønsket selv om myr og våtmark fungerer som biologiske filtre og er den naturtypen som
best kan «fordrøye» avrenning gjennom et område. Plandokumentet behandler ikke temaet
godt nok med tanke på de statlige retningslinjene.
Planforslaget viser til Biomangfoldloven og bruker tre linjer på å konstatere at «tiltaket
berører ikke viktige naturtyper eller registrerte truede arter. Hele planområdet er et tidligere
skogsområde, som nå er hugget ut og er antatt uten spesielle naturverdier.» Heller ikke her
nevnes myrområdet, til tross for at det er godt kjent av våtmarker normalt er svært artsrike
med mange spesialiserte arter som ikke kan leve i andre naturtyper (frosker, salamandere,
vanninseketer, vannplanter). Når Spir ikke har funnet spesielle naturverdier skyldes det
ganske enkelt at området ikke har vært undersøkt (artskart.no). Under en rask befaring
28.01.2021 fant jeg flere eksemplarer av edderkoppen Theridiosoma gemmosum i
sørkanten av myra.

Theridiosoma gemmosum
(paraplyedderkopp), fra
Pytterønningen. Fra før kun
kjent fra to norske
lokaliteter.
Arten er knyttet til krattskog i sumpområder og var før dette kun kjent fra to norske
lokaliteter. Ved siste revisjon av Norsk Rødliste for Arter (2021) ble den ikke vurdert på
grunn av mangel på kunnskap. I neste utgave (2026) vil den sannsynligvis dukke opp på
rødlista, spesielt siden en av forekomstene (Pytterønningen) vil være truet eller allerede
nedbygget. Funnet av Theridiosoma indikerer at myra kan inneholde mye uoppdaget, også
av truete arter. I slike tilfelle kommer Naturmangfoldslovens paragraf 8 (før-var-prinippet) til
anvendelse: «Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak». Fylkesmannen (20.12.2018) viser til Naturmangfoldsloven og presiserer
det må gjøres «en konkret vurdering av kunnskapsgrunnlaget og om dette vurderes som
tilstrekkelig». Med et minimum av naturkunnskap burde Spir Arkitekter forstått at man ikke
hadde tilstrekkelig kunnskap om det biologiske mangfoldet i myrområdet. Det er en alvorlig
svakhet ved planforslaget at myrområdet overhodet ikke nevnes, og en neglisjering av
Fylkesmannens føringer ved oppstart av planarbeidet.

Myrer og våtmarker i lavlandet er under sterkt press på grunn av drenering, oppdyrking og
nedbygging. Flere av de sentrumsnære byggefeltene i skogsterrenget på Tjøme har kommet
på bekostning av større og mindre myrer. Myra i Pytterønningen er en av de få gjenværende
av noe størrelse i dette området. Jeg vil anbefale at planen omarbeides slik at hele eller deler
av våtmarksområdet blir bevart.

Myra i Pytterønningen sett mot sør.

LEKEOMRÅDER
Planutkastet har lagt inn et større lekeområde (BLK3) i det sørøstre hjørnet av eiendommen.
I planens forslag til reguleringsbestemmelser sier paragraf 5.10.: Lekeplasser «skal ha en
solrik beliggenhet og skjermes mot vind. Skal gi mulighet for kretivitet og utfoldelse».
Lekeplassen ligger i en nordhelling grensende til høy skog i sør, med en bratt ås i sørvest som
begge gjør at sola ikke slipper til store deler av vinteren. Samtidig er det åpent lende not
nord, uten skjerming mot sur nordavind.
For å ivareta mulighet for kreativitet og utfoldelse foreslår planutkastet at nærlekeplasser
(LBK1 og LBK2, barn 0-12 år) skal utstyres med huskestativ og min. to stykk lekeutstyr, mens

områdelekeplasser (LBK3, barn 6-12 år) skal ha areal for ballspill og «minst 6 ulike
lekefunksjoner». Fylkesmannen (20.12.2018) peker på at «Bevaringen av naturlig terreng kan
også innlemmes i arealer for lek og uteopphold og tilføre en kvalitet». I steden for å utnytte
eksisterende naturelementer velger man kjappe tekniske løsninger.
På denne bakgrunnen er det nærliggende å foreslå en løsning som både ivaretar biomangfold
og gir områdelekeplassen (LBK3) en bedre posisjon med tanke på sol/vind, samt tilfører
kvalitet i form av levende natur med stimulans av nysgjerrighet og motoriske ferdigheter.
Områdelekeplassen kan flyttes vestover slik at det blir liggende inntil friområdet (H570) og
inkluderer deler av det tidligere nevnte myrområdet. Dette området er bedre skjermet mot
vind og har mer vintersol. Løsningen innebærer at den planlagte bebyggelsen i BBB6 må
flyttes.
Planlagt lekeområde (BLK 3)
fotografert mot sør.
Sol markert rødt.
28.01.2021 kl. 12:00

Planlagt boligområde
(BBB6) der det nå er myr.
Tilgrensende friareal (H570)
utenfor høyre bildekant.
Lekeområdet (BKL3) foreslås
flyttet hit. Mer sol, bedre
skjerming for nordavind.
Solas posisjon (rød pil) over
bildekanten.
28.01.2021 kl. 12:05

SLUTTBEMERKNING
Tjøme er et pressområde og arealer med intakt natur minsker fort. Når nye byggeområder
etableres bør man legge vekt på å bevare viktige naturelement og integrere disse i
planområdet til beste både for natur og beboere. I Pytterønningen er man heldig som har et
våtmarksområde som med forsiktig tilrettelegging vil gi barn og voksne varierte
naturopplevelser og mulighet for lek og utfoldelse året rundt. Barns fascinasjon for vann - og
is om vinteren - burde være vel kjent.
Jeg vil anbefale av Hoveutvalg for kommunalteknikk tar en befaring til planområdet og ser på
både myrområdet og en alternativ lokalisering av områdelekeplassen slik det er skissert
ovenfor.

Arne Fjellberg
Mågerøveien 168, 3145 Tjøme.
9. februar 2021

Navn

Audun Dyrkorn Wigen

Postadresse

Revestien 4, 3145 Tjøme

E-postadresse Audun.wigen@hotmail.com
Emne

Uttalelse til Offentlig ettersyn for Pytterønningen , plannr 2018009

Dato

28.1.2021

Innspill

Jeg bor i g/br.nr 218/130.
Det er planlagt en gangvei/sykkelsti inntil vår eiendom over g/br.nr
218/89.
Jeg ser frem til dette tiltaket, tror dette kommer til å være positivt for
hele området. Grunnen til denne tilbakemeldingen er at det i dag er et
betydelig dreneringsproblem på g/br.nr 218/89. Når det har regnet mye
så samler det seg store mengder vann her. Det er snakk som svært
store mengder, som til tider grenser tett opp til asfalten på
Kirkerønningen, og også opp til vår tomt.
Det er svært viktig at det gjøres en grundig dreneringsarbeide når
denne gangveien/sykkelstien anlegges. Jeg legger ved noen bilder av
hvordan det så ut fredag 22.01.2021. Det hadde da regnet betydelig det
siste døgnet, og store vannmengder hadde samlet seg. Vi har bodd her
siden 1995, og dette problemet oppsto etter at barnehagen i
Kirkerønningen ble bygget. Det ble da ikke drenert godt nok slik at
vannet kunne forsvinne ned i grunnen.
Drenering av området slik at vi unngår ansamling av store vannmengder
etter at gangvei/sykkelsti er anlagt er viktig slik at ikke vannet stiger
opp til f.eks. Vår garasje.
Siden denne ligger i omtrent samme høydenivå som asfaltdekket på
Kirkerønningen er det i allmen interesse at dette blir godt ivaretatt.
Mvh
Audun Dyrkorn Wigen

Disse bildene er tatt den 22.01.2021, og viser hvordan vannet samler seg på G/br.nr. 218/89.
Bildene er tatt akkurat der hvor det er planlagt å anlegge gangvei/sykkelsti inn til det nye
boligområdet.

Her ser vi Kirkerønningen i bakgrunnen.
Vår eiendom 218/130 ligger til høyre. Nedenfor er bildet tatt mens jeg står i Kirkerønningen.

De to neste bildene viser vår eiendom i bakgrunnen, og illustrerer vannmengden.

Navn

Marit Steffensen

Postadresse

Skåeveien 5, 3145 Tjøme

E-postadresse maritsteffensen@icloud.com
Emne

Uttalelse til Offentlig ettersyn for Pytterønningen , plannr 2018009

Dato

18.2.2021

Innspill

Viser til brev fra Færder Kommune, der de ber eiere av Pytterønningen
komme med uttalelse/forslag ang parkering.
Vi er eiere av 3B, der undertegnede, Marit Steffensen har vokst opp, da
hennes mor kjøpte i 1988. Vi kjøpte av Steffensens mor i 2019. Det er
ingen igjen av de opprinnelige første kjøperne da leilighetene var nye i
1983/84. Vi vet fra noen av de som kjøpte nytt, at selv den gang var
parkering helt lik slik den er i dag. Ferdigattest ble levert av ansvarlig
byggherre Rolf Berg den14/9-1984, og der står det at «Ovennevnete er
utført under lovmessig tilsyn. Ved avsluttende synsforretning er det ikke
påvist mangler som tyder på at arbeidet ikke ble utført i samsvar med
tillatelsen og gjeldende bestemmelser.» At Færder kommune, snart 40
år etter disse husene fikk ferdigattest, skal legge dette over på oss,
føles helt urimelig.
Det vil være en stor ulempe og en umulighet og skille av og få plass til
en parkering til hver boenhet, det er knapt nok plass slik det er pr i dag.
Om parkeringen skal avsperres, vil det og kunne gå utover helse og
sikkerhet, med tanke på en evnt. brann i en av enhetene, eller om det
skulle komme utrykning med ambulanse. Slik det er lagt opp til at
parkeringen skal avsperres, vil det bli alt for trangt og komme frem. Om
det skulle skje noe og parkeringen er full med opptil 10 biler parkert, vil
ikke utrykningskjøretøy komme frem.
Et annet problem er plass for renovasjon/søppelkontainere samt at
renovasjonslastebil må stoppe midt i veien ved tømming, og mulighet
for brøyting vinterstid. Alle beboere har kjøpt sin leilighet med hver sin
faste parkeringsplass.
Vi finner det urettferdig og verdiforringende at den skal bli fratatt
(enkelte av) leilighetene. Det vil være alt for trangt og for lite areal for
at hver boenhet kan ha hver sin parkering. Hvor mener kommunen at
beboerne skal ha parkering?
Vi mener det må innvilges dispensasjon for og beholde parkeringen slik
den er. På de 40 årene dette har vært slik, har det så vidt vi vet, aldri
vært hverken ulykker eller «nestenulykker» i forbindelse med
parkeringen eller utkjøringen på Pytterønningveien eller fra
Pytterønningen og ut på fv 390.
Færder kommune må vurdere andre alternativer/løsninger.
Med vennlig hilsen
Marit Steffensen og Trond Pedersen
Eiere av Pytterønningen 3B

Fra:

Kurt Evje <kuevje@online.no>

Sendt:

torsdag 18. februar 2021 10:48

Til:

#Færder Kommune postmottak

Kopi:

Randi Hagen Fjellberg

Emne:

Fwd: Uttalelser til planarbeidet over Pytterønningen detaljplan
2018009 offentlig ettersyn

God dag

Flytting BLK-3 og gjøre dette om til et naturlig lekeområde

Bilde 1. Det inntegnede området er våtmark med stort biologisk mangfold.
Det blir helt feil å si at dette ikke har noe rødlistearter og dermed kan fylles igjen.

Jeg ber om at man følger statsforvalterens anbefalinger og ikke bygger ut dette området
og beholder dette som et grøntområde.

Ingen reduksjon i antall boenheter

Det er fult mulig å opprettholde ønsket om å bygge ut feltet med 64 boenheter uten å
bygge på dette området. Dette kan gjøres ved å flytte lekeområdet BLK-3 fra, inntegnet
sirkel bilde 2, til å legges over området rundt tjernet. BLK-1 og BLK-2 kan opprettholdes
slik som inntegnet.

Bilde 1.

Bilde 2.

Bilde 3.
Slik kan det gjøres. Flytte BBB5 og BBB6 til øst i feltet og legge lekeområdet over tjernet.

Biologisk mangfold i våtmarksområdet
Våtmarksområdet er en
løpet

oase i området. Her kommer alle dyreslag på besøk i

av året. Hit kommer elgen å kjølner seg av når det blir for varmt om
sommeren. Rådyrene er her

jevnlig. Stokkender med rede og egg, salamandere og frosker. I luften er
det øyenstikkere og småfugler som spiser

insekter. Et yrende dyreliv.

I planutredningen står det skrevet at naturmangfoldet ikke blir berørt av
utbyggingen.

Dette er fullstendig feil.

Barns lekeområdet er viktig.

Hvorfor ikke la våtmarksområdet og tjernet bli et område for barn der de
kan få et nært forhold til naturen?

Hvis barna ønsker noe annet kan de trygt gå eller sykle på allerede
opparbeidet sykkelsti 100 meter

mot nord og besøke en av norges største skateparker, volleyballbane,
klatrevegg, is skøytebane driftet

av kommunen, trimapparater, klubbhus med innendørsaktiviteter, toalett
fasiliteter mm. (Jeg har sikkert

glemt ti ting i denne oppsummeringen) Med andre ord er det nesten
ubegrensede

aktivitetsmulighetene på "kunstige-underlag". Igjen: 100 meter unna.

500 meter unna mot syd med også trygg vei, ligger fotballbaner,
tennisbaner, idrettshall.

30 meter unna mot syd står det allerede et "veldig-lite-brukt" huskestativ
tilhørende nabolagets

borettslag. Borettslaget har imidlertid en fantastisk flott akebakke som
jeg hører er i bruk.

50 meter lenger mot syd står det enda et huskestativ som er "enda-merveldig-lite-brukt".

Punkt 6.4 lekearealet i detaljreguleringen for Pytterønningen.

I henhold til de utfyllende bestemmelsene 25.7.3 vil arealkravene til
lekeplasser i nærområdet

fremdeles være oppfylte.

Bilde 4. Bilde av et stort dyr i tjernet

Med hilsen

Kurt Evje

Revestien 5

3145 Tjøme

Dato:

19.02.2021

Vår ref:

2021/29

Saksbeh.:

Eva Rizi

Telefonnr.

99032181

postmottak@færder.kommune.no

UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN FOR DETALJREGULERING FOR PYTTERØNNINGEN,
DETALJPLAN 2018009, FÆRDER KOMMUNE
Miljørettet helsevern viser til kunngjøringen om offentlig ettersyn for detaljregulering for
Pytterønningen. Færder kommune.
Formålet med detaljereguleringen er å tilrettelegge for inntil 64 nye boenheter i form av lavblokker
med tilhørende anlegg (lekeplasser, parkeringsplasser mv.) på gbnr. 218/193. Planen tilrettelegger i
tillegg for at det kan etableres gang- og sykkelvei videre sørover til Solvangfeltet.
Vi viser til vår tidligere uttalelse i saken, datert 27.12.18. Det ser ut til at våre bemerkninger er vurdert
og ivaretatt i planen.
Vi vil fremheve viktigheten av å gjennomføre støyreduserende tiltak med tanke på støy fra det
tilgrensende næringsområdet.

Med hilsen

Eva Rizi
miljørettet helsevernkonsulent
Kopi:
kommuneoverlege Elin Jakobsen
saksbehandler Odd Einar Hansen

Miljørettet helsevern
Interkommunalt samarbeid Færder,
Holmestrand og Tønsberg

Telefon
33 40 60 00
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Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Transport og samfunn

Sigrid Paulsen / 33371887

20/193410-6

21/110

12.01.2021

Detaljplan nr. 2018009 Pytterønningen - Færder kommune - offentlig
ettersyn
Vi viser til brev datert 6.1.2021, med svarfrist 19.2.2021.
Reguleringsplanen innebærer inntil 64 nye boliger på et areal nord for Tjøme sentrum.
Som en del av regionreformen ble ansvaret for fylkesvegnettet overført til fylkeskommunene
fra 1. januar 2020. Vi vil derfor normalt ikke uttale oss om saker som kun berører
fylkesvegnettet.
Statens vegvesen uttaler seg som vegeier for riksvegnettet og som statlig fagmyndighet med
sektoransvar innenfor vegtransport og trafikksikkerhet.
I tillegg har vi et ansvar for å påse at statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, arealog transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske
føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens vegvesen har videre ansvar for å sørge for at
føringer i Nasjonal transportplan (NTP) blir ivaretatt.
Planforslaget viser 1 samlet avkjørsel til eksisterende boligområde som ligger inntil Østveien
og vest for Pytterønningen. Dette er en sikkerhetsforbedring framfor dagens situasjon. Vi vil
be kommunen påse at denne endringen blir gjennomført.
Planområdet ligger med relativ nærhet til Tjøme sentrum, det ligger derfor godt til rette for
bruk av gange og sykkel. Det synes som planen legger tilstrekkelig til rette for denne
transportgruppen langs Pytterønningen, og med nødvendige rekkefølgebestemmelser som
sikrer gjennomføring.
Derimot er vi usikre på forholdet for myke trafikanter langs og på den felles
parkeringsplassen f_SPA1. Parkerte biler og fotgjengere er en dårlig kombinasjon. Vi er
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Transport og samfunn

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Anton Jenssens gate 5

Statens vegvesen

3125 TØNSBERG

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2
skeptiske til om den foreslåtte turvegen parallelt med parkeringen vil være tilfredsstillende
til alle årstider.
Statens vegvesen har ingen ytterligere kommentarer til planforslaget.
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Med hilsen

Eivind Gurholt
Seksjonsleder

Sigrid Paulsen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Vår dato:

Vår ref:
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Deres dato:
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06.01.2021
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Saksbehandler, innvalgstelefon

Øivind Fredlund, 33372366

Uttalelse til reguleringsforslag - Færder - Pytterønningen - reguleringsplan
- planid 2018 009
Det vises til brev 6. januar 2021 med vedlegg fra Færder kommune. Det vises også til
tilleggsopplysninger oversendt fra kommunen per e-post 3. februar 2021, herunder en støyfaglig
utredning, vurdering av områdestabilitet og utfylt sjekkliste for ROS-analyse.
Saken gjelder
Saken gjelder forslag til detaljregulering for Pytterønningen i Færder kommune (PlanID 2018009).
Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for inntil 64 nye boenheter med tilhørende anlegg
(lekeplasser, parkeringsplasser mv.) på gbnr. 218/193. Planen tilrettelegger i tillegg for at det kan
etableres gang- og sykkelvei videre sørover til Solvangfeltet.
Planområdet har en størrelse på ca. 29 dekar. I gjeldende kommunedelplankart for Tjøme er
området avsatt til boligbebyggelse (fremtidig). Planområdet omfattes også av reguleringsplan for
Haug (vedtatt i 1987), der området er regulert til landbruk.
Fagavdelingenes rolle
Statsforvalterens fagavdelinger skal med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-3 påse at planer ikke
er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern, landbruk,
samfunnssikkerhet, helse og sosial og barn og unges interesser. Så lenge planen ikke er i strid med
nasjonale eller viktige regionale interesser, vil ikke Statsforvalteren ved fagavdelingene ha innsigelse
til planen. For ordens skyld minner vi om at det er Statsforvalterens justis- og vergemålsavdeling
som behandler eventuelle klager på kommunens vedtak.
Fagavdelingens vurderinger
Samfunnssikkerhet og beredskap
Innledningsvis vil vi påpeke at den utarbeidede ROS-analysen er mangelfull. På denne bakgrunn
forventer vi at kommunen vil gjennomføre en ny ROS-analyse basert på nytt veiledningsmateriell før
reguleringsplanen fremlegges for sluttbehandling, og at analysen følges opp i reguleringsplanen.
Gjeldende veileder som ROS-analysen bør være basert på er DSBs veileder Samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanlegging, fra 2017. ROS-analysen skal som et minimum inneholde konkrete
E-postadresse:
sfvtpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg

Besøksadresse:
Grev Wedels gate 1,
3111 Tønsberg

Telefon: 33 37 10 00
www.statsforvalteren.no/vt
Org.nr. 974 762 501
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vurderinger av faremomentene, hvilke kilder og opplysninger som er lagt til grunn for vurderingene
og fagmiljøet/institusjonene som har vært involvert i analysearbeidet. ROS-analysen skal være en
premiss for planforslaget, inkludert bestemmelser. Nødvendige tiltak for å avverge skader og
uønskede hendelser følges opp med analyse og konklusjon, og med plantekniske virkemiddel i
plankart og i planbestemmelser/rekkefølgekrav. Vi minner også om at KMDs rundskriv H-5/18 om
samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling fastslår at ved siste plannivå er det ikke
mulig å skyve nærmere avklaring av reell fare til byggesaken ved å sette vilkår for å innvilge
byggesøknad.
Eksempler på aktuelle forhold for planområdet som bør fanges opp i en ROS-analyse er at området
er angitt med grunnforhold med store muligheter for marin leire. Det vises blant annet til NVEs
veileder nr. 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Ettersom flere uønskede hendelser påvirkes av
klimaendringer forventer vi at klimarelaterte hensyn, spesielt overvannshåndtering og erosjonsfare,
også tas med i vurderingsgrunnlaget.
Klimatilpasning og overvann
Det bør gjennomgående tas hensyn til forventede fremtidige klimaendringer gjennom
klimatilpasning av planer for utbygging, se statlig planretningslinje (SPR) for klima- og
energiplanlegging og klimatilpasning (2019). Veiledning om hvordan man kan ta hensyn til
klimaendringer i arealplanlegging er gitt i DSBs temaveileder Klimahjelperen, Klimaprofil for Vestfold
som finnes på www.klimaservicesenter.no og NVEs faktaark 7/2018 Hvordan ta hensyn til
klimaendringer i arealplanleggingen.
Klimaprofilen for Vestfold fra Norsk klimaservicesenter fastslår at klimaendringene i denne delen av
fylket især vil kreve tilpasning til kraftig nedbør. Dette vil stille større krav enn tidligere til robusthet i
håndteringen av overvann. En fortetting av flater vil videre ha stort potensiale til å øke
avrenningsintensiteten sammenlignet med opprinnelig situasjon. Dette kan ytterligere forsterke
problematikken og medføre skader på infrastruktur, bygninger og tilgrensende areal. Dette tilsier at
fordrøyning av overflatevann er et viktig premiss for planlegging av planområdet og håndteringen av
overvann spesielt.
Det er NVE som har ansvaret for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom
kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi) og veiledning til kommunal
arealplanlegging. De har laget en veiledningspakke som er tilgjengelig på deres nettsider:
https://www.nve.no/arealplanlegging-under-utvikling-og-ikke-til-bruk/overvann-i-arealplanlegging/.
Andre veiledere er publikasjoner fra Norsk Vann Veileder A162 – Veiledning i klimatilpasset
overvannshåndtering og Rapport B22 Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling.
Støy
Av saksdokumentene fremgår det at planområdet er utsatt for noe støy fra næringsområdet
(Vrengen Maritime) i øst. Støyen kommer fra båtmotorer og trucker og pågår en periode hver høst.
Det er utarbeidet en støyfaglig utredning der det fremgår at de aktuelle tomtene ligger delvis i rød
og gul støysone. For å få utendørs oppholdsareal og bygningsfasader ut av gul støysone, foreslås det
skjerming av området der båtmotorkjøring foregår ved etablering av støyskjerm og absorberende
materiale på vegg. Det er også foreslått reguleringsbestemmelser som skal ivareta
støyutfordringene, herunder en rekkefølgebestemmelse som krever at det skal gjennomføres
støyreduserende tiltak før det gis brukstillatelse for boenhetene.
Statsforvalteren forventer at håndteringen av støyutfordringene følges opp i det videre arbeidet.
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Barn og unges interesser
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune inngikk en
samarbeidsavtale 13. januar 2021. Avtalen innebærer at fylkeskommunen ivaretar barn og unges
interesser i reguleringsplaner også på vegne av Statsforvalteren. Statsforvalteren viser til
fylkeskommunens vurdering av barn og unges interesser i uttalelser til planvarsler og planforslag.
Avtalen begrenser ikke Statsforvalterens adgang til å fremme innsigelse til planforslag som er i strid
med vedtatte nasjonale eller regionale mål, rammer og retningslinjer knyttet til barn og unges
interesser.

Med hilsen
Kristin Bjerkeseth Vindvad (e.f.)
plansjef

Øivind Fredlund
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Norges vassdrags- og energidirektorat
Statens vegvesen - Transport og
samfunn

Postboks 2844
Postboks 5091
Majorstua
Postboks 1010 Nordre
Ål

3702
0301

SKIEN
OSLO

2605

LILLEHAMMER

Til Færder kommune

Uttalelse til detaljplan for Pytterønningen.
Jeg viser til nabovarsel for detaljplan for Pytterønningen.
Det er positivt at krysset mellom Østveien og Pytterønningen er blitt innlemmet i
planavgrensning.
Jeg leser i planbestemmelsene at:
§ 3.5 Adkomst til gbnr. 218/37
Før det gis brukstillatelse for nye boenheter innenfor felt BBB1-BBB6 skal det opparbeides
fysisk skille og adkomst innenfor felt o_SVT mellom Pytterønningveien og parkeringsplass på
gbnr. 218/37.
Det er forståelig at man ønsker en fysisk skille mellom parkeringsplassen og veien, men jeg
mener at bare en adkomst til parkeringsplass skaper noe problem for å finne plass for 9
parkeringsplasser, og for renovasjonen som er i parkeringsplassen som skal trilles lang borte.
Det som er ønskelig er at det opparbeides to adkomster til parkeringsplass for å ha mer
forutsigbarhet, og for å ha kortere vei for å tømme renovasjonen.
Nede vises med rød pil hvor den andre adkomst skulle være på plankartet.

Med vennlig hilsen
Daniel Mattoni

o
vesar

AVFALLSSELSKAPET IVESTFOLD

Fæerder kommune

Vår ref.
2 1/26-2/FA-L 12/HHJ

Deres ref.

Dato:
05.02.202 1

Detaljplan nr. 2018009 Pytterønningen -offentlig ettersyn. (629834).pdf
Vesar A S har ingen innvendinger til detalj planen så fremt renovasj onsforskriftens § 9
Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard blir fulgt.

Med vennlig hilsen
Tore N . Nygård
Drifts- og kontraktssj ef
Elektronisk godkj ent signatur

VestfoldAvfall og Ressurs AS
Adresse:Taranrd veien95 B,3171em

Telefon.33 35 43 80 / E-post post@vesar.no / Internett- wwwvesarno
Bankgir
o: 1503.04 522 4 / Foretaksre
gistr
e rt, 979 28153 M/A

Heidi Haugland Jensen
Drift og Kundeservice

FÆRDER KOMMUNE
Postboks 250
3163 NØTTERØY

Seksjon for samfunn og plan
Vår dato:
15.02.2021
Deres dato:
06.01.2021
Vår referanse:
20/39691-6
Deres referanse:
21/110
Vår saksbehandler:
Bettina Evelyn
Bertelsen

Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Pytterønningen,
Færder kommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune viser til oversendelse datert 06.01.2021 vedrørende offentlig
ettersyn av reguleringsplan for Pytterønningen i Færder kommune. Uttalelsesfristen er satt til
19.02.2021.
Planarbeidets hensikt og bakgrunn
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av 64 nye boenheter med tilhørende
anlegg (lekeplasser, parkeringsplasser mv.).
Planområdet utgjør ca. 43,5 daa, hvorav den delen som er tenkt utviklet til boligformål utgjør ca.
24,5 daa. Området er avsatt til delvis fremtidig boligbebyggelse og friområde, og planforslaget er i
samsvar med overordnet plan.
Fylkeskommune har tidligere uttalt seg til varslet om oppstart av planarbeid, jf. våre brev av
henholdsvis 03.01.2019 og 28.10.2020. Vi hadde spesielt kommentarer med hensyn til
kulturminner og samferdsel.
Fylkeskommunens roller og ansvar
Vestfold og Telemark fylkeskommune har mottatt planforslaget til uttalelse i medhold av plan- og
bygningslovens § 5-2.
Fylkeskommunen skal bidra til at nasjonale og regionale føringer blir fulgt opp i alt planarbeid. Vi
har en rolle som regional utviklingsaktør, planmyndighet og som planfaglig veileder.
Fylkeskommunens uttalelse gis med grunnlag i mål, prinsipper og anbefalinger, slik de er nedfelt i
overordnede nasjonale og regionale styringsdokumenter.

Fylkeskommunens vurdering
Vestfold og Telemark fylkeskommune vil i punktene nedenfor kommentere på de delene av
planforslaget som berører våre ansvarsområder:
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Samferdsel
Fylkeskommunen viser til dialog av 04.02.21, hvor vi ble enig om å presisere kravet om etablering
av frisikt i krysset mot fylkesveien. Ut over dette er det ikke ytterligere kommentarer fra
fylkesveimyndighetene.
Kulturarv
Automatisk freda kulturminner
Det er gjennomført arkeologisk registrering i planområdet, med funn av et automatisk fredet
kulturminne i form av et bosetning/-aktivitetsområde (ID 250432) påvist ved funn av flintavslag og
et keramikkskår. Aktivitetsområdet antas å være fra bronsealder-jernalder, og vi oppfatter det som
betinget av landskapet det ligger i. I planen er det derfor ivaretatt i en hensynssone d) for det
båndlagte arealet, omgitt av en hensynssone c) for bevaring av kulturmiljøet det skal forstås i.
Innenfor denne hensynssonen er det også bevart et steingjerde fra nyere tid. Vi vil berømme både
tiltakshaver og Færder kommune for konstruktivt arbeid med hensynssoner.
Innenfor hensynssone c) tillates enkle terrengendringer for å tilrettelegge for lek og uteopphold,
mens dette ikke kan tillates innenfor båndlagt område (hensynssone d)). Vi har i samarbeid med
Færder kommune kommet fram til følgende bestemmelser for hensynssonene:
§ 8.2 Bevaring kulturmiljø (H570_1 – H570_3)
Hensynssone H570_1 omfatter område rundt boplass ID 50432 (H730) og eksisterende
steingjerde ID 250415 (2 - 5). Hensynssone H570_2 omfatter eksisterende steingjerde ID
250412 (1 - 3). Hensynssone H570_3 omfatter eksisterende steingjerde ID 250415 (1).
I hensynssone H570_1 skal landskapsrommet rundt boplass ID 250432 (H730) ivaretas og
beskyttes. Innenfor hensynssonen tillates det etablert gangadkomst/gruset sti, samt
ballplass/gresslette som del av områdelekeplass BLK3. Adkomst og ballplass skal plasseres
minimum 5 meter fra båndleggingssone H730. I hensynssonene tillates ikke øvrige tiltak
som terrengendringer, inngrep i grunnen, oppføring av bygg, stengsler eller andre
konstruksjoner, lagring av byggematerialer, redskap eller hageavfall, permanent eller
midlertidig. Innenfor hensynssone H570_1 skal det settes opp skilt for å ivareta tilgrensende
kulturminne H730, jf. § 8.3.
§ 8.3 Båndlegging etter lov om Kulturminner (H730)
Innenfor området ligger et bosetnings- og aktivitetsområde (H730 med ID 250432).
Området er automatisk fredet. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å
skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig
skjemme kulturminnene eller fremkalle fare for at dette kan skje. Skjøtsel og hogst må
avklares med kulturminneforvaltningen. Det tillates ikke kasting av hageavfall,
byggematerialer eller redskap, hverken midlertidig eller permanent innenfor
båndleggingssonen. Det skal skiltes særskilt om dette for å bevare kulturminnet i området,
Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresse:
Fylkesbakken 10, Skien
Svend Foynsgate 9, Tønsberg

Sentralbord:
35 91 70 00
post@vtfk.no

Org. no.:
821 227 062

vtfk.no
2

jf. § 8.2. Båndleggingssonen skal midlertidig gjerdes inn mens tiltakene i hensynssone
H570_1 opparbeides.

Avslutningsvis
Vestfold og Telemark fylkeskommune har ut i fra regionale og nasjonale interesser ingen ytterligere
kommentarer til offentlig ettersyn av planforslaget.

Med hilsen
Gerd-Louise Wessel
Plankoordinator

Maja Christiansen
Rådgiver

Saksbehandler
Gerd-Louise Wessel - koordinering/planfaglig

tlf. 924 07 389 e-post: gerdlouise.wessel@vtfk.no

Maja Christiansen – planfaglig

tlf. 984 80 428 e-post: maja.christiansen@vtfk.no

Elisabeth Bøen-Johnsen – samferdsel

tlf. 917 58 081 e-post: ebj@vtfk.no

Vibeke Lia - automatisk freda kulturminner

tlf. 991 63 153 e-post: vibeke.lia@vtfk.no
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR

DETALJREGULERING NR. 2018009 PYTTERØNNINGEN
FÆRDER KOMMUNE
Datert 11.11.20
Sist revidert: 22.03.21
Vedtatt av kommunestyret:

§1

PLANENS AVGRENSNING

Det regulerte området er vist på plankart med PlanID 2018009 datert 11.11.20.

§2

PLANENS FORMÅL

Planområdet er regulert til følgende formål (Pbl. kap. 12):
Bebyggelse og anlegg (§ 12 - 5, nr. 1)
Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse (BFS1 - BFS3)
Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse (BKS)
Boligbebyggelse, blokkbebyggelse (BBB1 – BBB6)
Renovasjonsanlegg (BRE1 - BRE2)
Lekeplass (BLK1 – BLK3)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12 - 5, nr. 2)
Vei (SV)
Kjørevei (SKV)
Gang-/sykkelveg (SGS1 – SGS5)
Annen veigrunn – tekniske anlegg (SVT)
Parkering (SPA1 - SPA2)
Grønnstruktur (§ 12 - 5, nr. 3)
Naturområde (GN)
Turvei (GT1 – GT3)
Friområde (GF1 – GF3)
Hensynssoner (§ 12 - 6)
Sikringssone, frisikt (H140)
Bevaring av naturmiljø (H560)
Bevaring av kulturmiljø (H570_1 - H570_3)
Båndlegging etter lov om Kulturminner (H730)
Andre juridiske flater (Pbl. § 12 – 7)
Bestemmelsesområde – utforming (#1 - #2)
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§3

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

§ 3.1 Utbyggingsrekkefølge
Før det gis tillatelse for tiltak med unntak av deling iht. pbl § 1-6 «tiltak», skal
det foreligge en helhetlig plan for utbyggingsrekkefølge av feltene i området. Denne skal vise
i hvilken rekkefølge de enkelte feltene skal utbygges med tilhørende infrastruktur.
Felt BFS1 – BFS3 og BKS er unntatt denne bestemmelsen.
§ 3.2 Kommunaltekniske anlegg.
Før det gis tillatelse for tiltak med unntak av deling iht. pbl § 1-6 «tiltak», skal
kjøreveier, turveier og gang- og sykkelveier med tilhørende sideareal og frisiktsoner og andre
nødvendige kommunaltekniske
anlegg være opparbeidet ihht. godkjente hovedprinsipper i kommunalteknisk plan og senere
godkjente detaljplaner/-tegninger for kommunaltekniske anlegg:
Før det gis tillatelse for BBB1 – BBB6 skal o_SGS2 og o_SGS4 med tilhørende sideareal og
avkjørsler til o_SKV være opparbeidet.
Før det gis tillatelse for BBB2, BBB3, BBB5 og BBB6 skal f_SV med tilhørende sideareal og
f_GT1, f_GT2 og o_GT3 og gangforbindelse mellom f_GT1 og f_GT2 være opparbeidet.
Felt BFS1 – BFS3 og BKS er unntatt denne bestemmelsen.
Kommunen kan gi tillatelse til senere ferdigstillelse, men ikke senere enn ved godkjent
brukstillatelse, hvis det stilles nødvendig garanti eller annen sikkerhet godkjent av
kommunen for opparbeidelsen. Tiltakene det er stilt rekkefølgekrav om må være
rammegodkjent før det evt. kan gis tillatelse til senere ferdigstillelse.
§ 3.3 Opparbeidelse av lekeplass
Før det gis brukstillatelse for BBB1 skal lekeplass f_BLK1 være opparbeidet.
Før det gis brukstillatelse for BBB2, BBB3, BBB4 og BBB6 skal lekeplass BLK2 f_BLK3
være opparbeidet.
Før det gis brukstillatelse for BBB4 BBB3, BBB5 og BBB6 skal nærlekeplass innenfor
f_BLK3 f_BLK2 være opparbeidet.
Før det gis brukstillatelse for mer enn 20 boliger innenfor feltet (BBB1 – BBB6) skal
områdelekeplass innenfor f_BLK3 være opparbeidet.
Kommunen kan gi tillatelse til senere ferdigstillelse hvis det stilles nødvendig garanti eller
annen sikkerhet godkjent av kommunen for opparbeidelsen.
§ 3.4 Opparbeidelse av parkeringsplass og renovasjonsanlegg
Før det gis brukstillatelse for boenheter innenfor feltet (BBB1 – BBB6) skal nødvendig
parkering og renovasjonsanlegg innenfor f_SPA1 – 2 og f_BRE1 – 2 være opparbeidet.
§ 3.5 Adkomst til gbnr. 218/37
Før det gis brukstillatelse for nye boenheter innenfor felt BBB1 - BBB6 skal det opparbeides
fysisk skille og adkomst innenfor felt o_SVT mellom Pytterønningveien og parkeringsplass på
gbnr. 218/37.
§ 3.6 Støytiltak
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Før det gis brukstillatelse for boenheter innenfor feltet (BBB1 – BBB6) skal det gjennomføres
støyreduserende tiltak som følge av støy fra næringsområdet ved Pytterønningen 4, jf. § 4.2.
Endelig utforming av tiltakene bestemmes i samråd med driver av næringsområdet.
§ 3.7 Bergsikring
Før det gis tillatelse for felt f_SPA1 skal det gjøres en registrering av fjellskrenten vest for
SPA1 med påfølgende bergrensk og sikring.

§4

FELLESBESTEMMELSER

§ 4.1 Kulturminnevern
Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre,
tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller
framkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og kulturminneforvaltningen
varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet.
§ 4.2 Støy
Innendørs og utendørs støynivå skal tilfredsstille grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og
miljødepartementets retningslinje T-1442/16. Ved utbygging av området skal bygge- og
anleggsstøyen ikke overskride de støygrenser som er gitt i tabell 4, 5 og 6 i Klima- og
miljødepartementets retningslinje T-1442/16.
§ 4.3 Eierforhold
Hjemmel for fellesarealene innenfor området skal være knyttet opp til eiendommene innenfor
feltene BBB1 – BBB6. Eierskap og plikt til vedlikehold skal tinglyses på eiendommene.
§ 4.4 Utomhusplan
I forbindelse med søknad om tiltak innenfor felt BBB1 – BBB6, med unntak av deling iht pbl
§1-6 «tiltak», skal det vedlegges en utomhusplan for hele planområdet. Utomhusplanen skal
vise:
•
•
•
•
•

Utforming av offentlige områder, renovasjon, brannhydranter og nettstasjon.
Utforming av fellesområder, gangarealer, lekeplasser, adkomst, parkering,
eksisterende vegetasjon, beplantning i fellesområder, utvendige
renovasjonsløsninger, sykkelparkering, m.v.
Ny bebyggelses nøyaktige plassering og utstrekning på tomten i forhold til
nabogrenser, veier og annen bebyggelse m.m.
Kotesatt eksisterende og planert terreng på tomten og tilstøtende arealer.
Lokalisering av areal for overvannstiltak, flomsoner og flomveier.

§ 4.5 Sikkerhet i anleggs- og byggeperioden
Det vises til byggherreforskriften (FOR-2016-06-03-568). Hensynet til barns sikkerhet og
trygg skoleveg skal vektlegges spesielt.

§ 4.6 Nettstasjon
Innenfor planavgrensningen kan det etableres nettstasjon. Fra nettstasjonen skal det være
minimum 5 meters byggegrense til lekeplasser, nabogrenser og boligbebyggelse for varig
opphold.
§ 4.7 Tiltak utenfor byggegrensene
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Utenfor byggegrenser tillates mindre tiltak som gangadkomster, trapper, plattinger,
støttemurer med maks. høyde 1,5 meter, nettstasjon, gjerder, terrengskjæringer og
oppfyllinger tilpasset eiendommen.
§ 4.8 Estetikk
Ved utbygging og gjennomføring av tiltak skal bygninger og anlegg utformes slik at det ved
volumoppbygging, materialbruk, farger og detaljering oppnås høy estetisk kvalitet og et
helhetlig preg i boligområdet. Garasjer, carport og boder skal tilpasses boligene. Tekniske
installasjoner for bl.a. ventilasjon og varme skal integreres i bygningsvolumet på en
arkitektonisk god måte.
§ 4.9 Terrengbehandling
Det skal legges vekt på god terrengtilpasning. Ny bebyggelse skal utformes i samspill med
omgivelsene og skal ta godt hensyn til eksisterende terreng både på byggetomten og på
nabotomtene. Nytt terreng skal tilsluttes eksisterende terreng på en naturlig måte.
§ 4.10 Parkering
Det skal anlegges parkeringsplasser i samsvar med kommuneplanens til enhver tids
gjeldende bestemmelser.
§ 4.11 Uteoppholdsarealer
Med minste uteoppholdsareal (MUA) menes areal egnet til opphold, lek og rekreasjon
(veileder H-2300). Arealene skal som hovedregel ikke være brattere enn 1:3. MUA omfatter
private områder tilknyttet den enkelte boenhet (hage, balkong, altan, terrasse, takterrasse)
og fellesarealer, og kommer i tillegg til lekeplasser og friområder.
Krav til MUA i kvadratmeter (privat og/eller felles) per boenhet:
Boligtype
MUA (sum felles
og privat)
Lavblokk/høyblokk, terrassert bebyggelse
46

§5

Minimum
Privat MUA
6

BEBYGGELSE OG ANLEGG

Innenfor planområdet tillates inntil 64 boenheter. Boligbebyggelse tillates oppført med
maksimal møne-/gesimshøyde 9,8/6,6 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. For
husrekker som trapper med terrenget måles møne-/gesimshøyde fra planert terreng rundt
hver trappende bygningsdel. Takopplett/arker som utgjør mindre enn 1/3 av takets lengde
inngår ikke i beregning av møne-/gesimshøyde. Bebyggelsen skal ha saltak.
§ 5.1 Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse (BFS1 - BFS3)
Arealene omfatter deler av eksisterende tilgrensende boligtomter, som omfattes av
reguleringsplanen for Fredtun (1983).
§ 5.2 Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse (BKS)
Arealene omfatter deler av eksisterende tilgrensende boligtomter, som omfattes av
reguleringsplanen for Fredtun (1983).
§ 5.3 Boligbebyggelse, blokkbebyggelse (BBB1)
Maks. bebygd areal 39 % 40 % (BYA).
Maks. byggehøyde kote + 45,5 (#1) og kote + 47,0 (#2).
§ 5.4 Boligbebyggelse, blokkbebyggelse (BBB2)
Maks. bebygd areal 54 % 55 % (BYA).
Maks. byggehøyde kote + 49,5.
§ 5.5 Boligbebyggelse, blokkbebyggelse (BBB3)
Maks. bebygd areal 41 % 28 % (BYA).
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Maks. byggehøyde kote + 52,0.
Utenfor byggegrensene tillates etablering av boder. Maks. byggehøyde 4,5 meter.
§ 5.6 Boligbebyggelse, blokkbebyggelse (BBB4)
Maks. bebygd areal 31 % (BYA).
Maks. byggehøyde kote + 46,0.
§ 5.7 Boligbebyggelse, blokkbebyggelse (BBB5)
Maks. bebygd areal 42 % 49 % (BYA).
Maks. byggehøyde kote + 52,0.
§ 5.8 Boligbebyggelse, blokkbebyggelse (BBB6)
Maks. bebygd areal 40 % 49 % (BYA).
Maks. byggehøyde kote + 52,5.
§ 5.9 Renovasjonsanlegg (BRE1 - BRE2)
Areal for felles renovasjon for boliger innenfor felt BBB1 – BBB6.
§ 5.10 Lekeplasser (f_BLK1 – f_BLK3)
Arealene er regulert til fellesareal for felt BBB1 – BBB6. BLK1 – BLK2 skal etableres som
nærlekeplass, og BLK3 som nærlekeplass og områdelekeplass. Lekeplasser skal sikres med
gjerde mot trafikkområder.
Kvalitetskrav til alle lekeplasser:
Skal ha en solrik beliggenhet og skjermes mot sterk vind. Skal gi mulighet for kreativitet og
utfoldelse. Skal skjermes mot trafikk, forurensning og annen helsefare. Skal ha trafikksikker
atkomst. For uteoppholdsareal med krav til universell utforming vises til enhver tid gjeldende
teknisk forskrift. Utendørs støynivå maks 55 db. Arealet skal ikke være smalere enn 10 meter
eller som hovedregel ikke brattere enn 1:5.
Byggegrense mot lekeplass skal være 4 meter. Variert naturlig terreng og
eksisterende naturelementer/ vegetasjon av god kvalitet skal søkes bevart og kan erstatte
krav til lekefunksjon, dersom det etter kommunens vurdering hever kvaliteten på lekearealet.
Generelle krav til nærlekeplass:
Maks 75 m mellom hus og lekeplass. Tilrettelegges for barn i alder 0-12 år. Utstyres med
huskestativ pluss minimum to stykk lekeutstyr. Utstyr økes med en pr 100 m2. Skal ha
funksjon somsosial møteplass (bord, benker).
Generelle krav til områdelekeplass:
Tilrettelegges for barn alder 6-15 år. Minst 6 ulike lekefunksjoner. Deler av arealet bør
tilrettelegges for ballspill.

§6

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 6.1 Vei (f_SV)
Felles adkomstvei for boligene.
§ 6.2 6.1
Kjørevei (o_SKV)
Eksisterende vei (Pytterønningen) er offentlig vei.
§ 6.3 6.2
Gang- og sykkelvei (o_SGS1 og o_SGS5)
Eksisterende offentlig gang- og sykkelvei langs østsiden av Pytterønningen.
§ 6.4 6.3

Gang- og sykkelvei (o_SGS2 og o_SGS4)

5

6
Offentlig gang- og sykkelvei langs boligfeltet.

§ 6.5 6.4
Gang- og sykkelvei (o_SGS3)
Offentlig gang- og sykkelvei fra boligfeltet og frem til Solvangfeltet.
§ 6.6 Parkering (f_SPA1 – f_SPA2)
Felles parkering for boligene i feltene BBB1 – BBB6. Innenfor arealene tillates etablering av
garasjer, carporter, biloppstillingsplasser og renovasjonsanlegg. Maks. byggehøyde 4,5
meter. Bebyggelsen skal ha saltak. For garasje eller carporter som trapper med terrenget
måles byggehøyde fra planert terreng rundt hver trappende bygningsdel.
§7

GRØNNSTRUKTUR

§ 7.1 Naturområde (f_GN)
Det tillates ikke kasting av hageavfall, byggematerialer eller redskap, hverken midlertidig eller
permanent innenfor båndleggingssonen. Det tillates nødvendig skjøtsel og tiltak som ivaretar
våtmarksområdet. Oppføring av bygg eller konstruksjoner eller tiltak som endrer områdets
vannhusholdning tillates ikke. Dammen innenfor feltet (H560) kan sikres med gjerde eller
andre tiltak slik at personer hindres i å falle i den.
§ 7.1 7.2
Turvei (f_GT1 og f_GT2)
Del av turvei mellom Pytterønningen og Kirkerønningen. GT2 skal også benyttes som
adkomst til boligene innenfor BBB5 og BBB6. Sammenheng mellom f_GT1-2 skal sikres via
interne adkomster i felt BBB3 og/eller BBB5.
§ 7.2 7.3
Turvei (o_GT3)
Del av turvei gjennom friområde (o_GF2 - o_GF3) ved Kirkerønningen.
§ 7.3 7.4
Friområde (o_GF1)
Del av eksisterende friområde ved Fredtunfeltet (gbnr. 218/208).
§ 7.4 7.5
Friområde (o_GF2 - o_GF3)
Del av eksisterende friområde ved Kirkerønningen (gbnr. 218/89).

§8

HENSYNSSONER

8.1
Bevaring naturmiljø (H560)
Dammen som omfattes av hensynssonen skal bevares som våtmarksområde, slik at
hensynet til biologisk mangfold ivaretas.
§ 8.1 8.2
Sikringssone, frisikt (H140)
Innenfor frisiktsonen tillates ikke etablert vegetasjon eller gjerder som hindrer fri sikt 0,5
meter over tilstøtende kjørebane.
§ 8.2 8.3
Bevaring kulturmiljø (H570_1 – H570_3)
Hensynssone H570_1 omfatter område rundt boplass ID 50432 (H730) og eksisterende
steingjerde ID 250415 (2 - 5). Hensynssone H570_2 omfatter eksisterende steingjerde ID
250412 (1 - 3). Hensynssone H570_3 omfatter eksisterende steingjerde ID 250415 (1).
I hensynssone H570_1 skal landskapsrommet rundt boplass ID 250432 (H730) ivaretas og
beskyttes. Innenfor hensynssonen tillates det etablert gangadkomst/gruset sti,
samt ballplass/gresslette som del av områdelekeplass BLK3. Adkomst og ballplass skal
plasseres minimum 5 meter fra båndleggingssone H730. I hensynssonene tillates ikke øvrige
tiltak som terrengendringer, inngrep i grunnen, oppføring av bygg, stengsler eller andre
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konstruksjoner, lagring av byggematerialer, redskap eller hageavfall, permanent eller
midlertidig.
Innenfor hensynssone H570_1 skal det settes opp skilt for å ivareta tilgrensende kulturminne
H730, jf. § 8.3.

§ 8.3 8.4
Båndlegging etter lov om Kulturminner (H730)
Innenfor området ligger et bosetnings- og aktivitetsområde (H730 med ID 250432).
Området er automatisk fredet. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade,
ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme
kulturminnene eller fremkalle fare for at dette kan skje.
Skjøtsel og hogst må avklares med kulturminneforvaltningen. Det tillates ikke kasting av
hageavfall, byggematerialer eller redskap, hverken midlertidig eller permanent innenfor
båndleggingssonen. Det skal skiltes særskilt om dette for å bevare kulturminnet i området.
Båndleggingssonen skal midlertidig gjerdes inn mens tiltakene i hensynssone H570_1
opparbeides.
§9

ANDRE JURIDISKE FLATER

§ 9.1 Bestemmelsesområde – utforming (#1 - #2)
Område #1 innenfor felt BBB1. Maks. byggehøyde kote + 45,5.
Område #2 innenfor felt BBB1. Maks. byggehøyde kote + 47,0.
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Rosanes friområde - Evaluering av hundeparken.
Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Møtedato
28.04.2021

Saksnummer
087/21

Kommunedirektørens innstilling
1. Evalueringen av hundeparken tas til orientering.
2. Den etablerte hundeparken videreføres med dagens plassering.
3. Avbøtende tiltak gjennomføres:
a. Gjerde langs vestsiden av hundeparken flyttes 15-20m østover.
b. Port med sluse flyttes fra vestsiden til østsiden.
c. Dagens adkomst fra vest fjernes, det etableres ny adkomst på østsiden.
d. Det etableres voll langs vestsiden av hundeparken, høyde 1,5 – 1,8m.
e. Arealet mellom hundeparken og Skuteveien såes til med blomstereng, med
sorter som tiltrekker seg, og er særlig gunstig for bier.
f. Fire langsgående parkeringsplasser langs Skuteveien fjernes.
g. P-plassene ved pumpestasjonen skiltes for korttidsparkering.
4. Kostnadene dekkes ved bruk av gjenstående midler i byggeprosjektet for friområdet på
Rosanes.
Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksutredningen.

Vedlegg:
Spørreundersøkelse oppsummering
Støyvurdering Rosanes hundepark
Rosanes friområde_illustrasjonsplan_A2_1-1000 (3)
Skisse som viser forslag til avbøtende tiltak
Svar på klage på støy fra hundeparken på Rosanes
Støyvurdering Rosanes hundepark
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Færder kommune har opparbeidet Rosanes friområde til å bli et attraktivt rekreasjonsområde for
Færder kommunes innbyggere og besøkende. Det er lagt til rette for opphold og lek, og med god
tilgjengelighet for alle. Det er opparbeidet et inngjerdet område for hundelufting, populært kalt
hundeparken. I forbindelse med behandling av illustrasjonsplanen for Rosanes friområde vedtok
Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk i tidligere Nøtterøy kommune at anlegg for
hundelufting, med tanke på bruk og konsekvenser, skulle evalueres etter et års drift, og at
evalueringen skulle legges frem for hovedutvalget.
Foreliggende sak er evaluering og anbefaling om videre drift.
Innledning
I henhold til bestemmelsene i Reguleringsplan nr. 347 ”Teie båthavn og Rosanes friområde”, vedtatt
18.06.2008, skal det ikke igangsettes tiltak innenfor planområdet før det foreligger en
detaljplan godkjent av Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk. Kommunen utarbeidet en
illustrasjonsplan for Rosanes friområde som ble behandlet i Hovedutvalget for miljøvern og
kommunalteknikk i tidligere Nøtterøy kommune 07.06.17. I MK-sak nr. 17/094 vedtok hovedutvalget
følgende:
1. Forslag til illustrasjonsplan for Rosanes friområde datert 12.08.16, sist revidert 12.05.17
vedtas, med unntak av viste trær. Viste trær tas ut av illustrasjonsplanen. Vegetasjon kan
være inntil 2,5 meter høy.
2. Anlegg for hundelufting, bruk og konsekvenser for nærområdet, skal evalueres etter 1 års
drift. Evalueringen legges frem for hovedutvalget.
Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksutredningen.
Formålet med opparbeidelse av Rosanes friområde har vært å etablere et attraktivt
rekreasjonsområde ved å legge til rette for opphold og lek og med god tilgjengelighet for alle.
Friområdet på Rosanes er et flatt område på ca. 55 da. Før opparbeidelsen besto friområdet av en
stor, åpen gresslette i vest, og på arealet i øst var det etablert voller hvor det vokste buskas og høyt
gress. En enkel sti fulgte kystlinjen og det var etablert to strender. Området fremsto som en forblåst
slette og innbød ikke til lengre opphold. Hovedbruken var av hundeiere som luftet hundene sine, i
tillegg til gjennomføring av hundekurs.
Arbeidet med å ruste opp friområdet startet våren 2018. Området er nå delt inn i forskjellige soner
med terrengformer og vegetasjon slik at området kan brukes av mange, med varierte aktiviteter til
samme tid. Det er bygd gangveier med grusdekke som knytter de forskjellige aktivitetene sammen.
Langs deler av gangveiene (en runde fra parkeringsplassen og Skuteveien og ned til strendene) er det
etablert lav pullertbelysning.
For å skape aktivitet på området er det etablert sandvolleyballbane, en sandhåndballbane (beachhåndball), petanquebane, treningsapparater, og lekeapparater for de minste. I nordre del av

friområdet er det opparbeidet et inngjerdet hundelufteområde hvor hunder kan være løse og
sosialiseres med andres hunder. Området er plassert ca. 50m fra nærmeste nabo i vest og skjermes
av voller med høyde på ca. 1,0m i nord og sør. Området er gjerdet inn med nettinggjerde. Det er lagd
sluse ved portene slik at hundene ikke kan løpe ut når nye hunder ankommer. For å hindre konflikter
mellom små og store hunder er området delt i to, med ca. 1,5 da til små hunder og ca. 2,4 da til store
hunder, totalt 3,9 da.
Dekket er gress. Det er plassert benker, avfallsdunker og stativer for hundeposer på området, samt
skilting av tid for tillatt bruk. Parkering langs Skuteveien og ved pumpestasjonen gjør området lett
tilgjengelig for hundeeiere som ønsker å kjøre til området.
Arbeidet med etablering av hundeparken ble ferdigstilt i juli 2019. Kommunedirektøren etablerte en
arbeidsgruppe i januar 2020 som igangsatte arbeidet med å forberede evalueringen.
Følgende prosesser og tiltak er gjennomført i forbindelse med evaluering av bruk av hundeparken og
konsekvenser for nærområdet:
·

Det ble i begynnelsen av februar 2020 lagt ut informasjon om hundeparken på kommunens
hjemmeside og facebookside. Det ble bl.a. orientert om åpningstider, regler for
hundeparken og om evalueringen som skulle settes i gang høsten 2020. Det ble videre
orientert om spørreundersøkelsen som skulle gjennomføres.

·

I februar ble det satt opp plakat med åpningstider i hundeparken. Hundeparken er åpen
mandag til fredag fra kl. 7.00 til 22.00, og lørdag og søndag fra kl. 8.00 til 22.00. Det er ikke
tillatt å bruke hundeparken utenom åpningstidene.

·

For å få en oversikt over hvor mange som bruker hundeparken ble det i april 2020 montert
telleapparat på fellesporten inn til hundeparken.

·

I bilene til utedrift ble det lagt ut skjemaer hvor de ansatte kunne registrere hvor mange
hunder og hundeeiere som var i parken når de var på oppdrag i området/hadde
arbeidsoppgaver i området.

·

Administrasjonen hadde møte med Miljørettet helsevern 12.06.20, hvor de orienterte om
prosessen for evalueringen. Muligheten for avbøtende tiltak ble vurdert og Miljørettet
helsevern foreslo etablering av voll mellom hundeparken og Skuteveien som en alternativ
løsning.

·

Den 21.september ble det lagt ut en spørreundersøkelse hvor det kunne svares på ulike
spørsmål om hundeparken. Frist for deltagelse var 25.oktober. Det ble orientert om
spørreundersøkelsen på kommunens hjemmeside og face book, og satt opp plakater på
ulike steder i kommunen. Plakatene hadde QR-kode slik at man kunne gå direkte inn på
spørreundersøkelsen fra plakatene. Naboene i Skuteveien, Gjøasvei, Maudsvei, Framsvei
og Bryggeveien (46 stk.) fikk tilsendt brev med informasjon om spørreundersøkelsen, med
oppfordring til å delta i denne.

·

Administrasjonen tok kontakt med Tønsbergs blad. De publiserte 28.09.20 en artikkel hvor

det ble orientert om spørreundersøkelsen og prosessen videre for evalueringen.
·

Administrasjonen hadde et nytt møte med Miljørettet helsevern 08.03.21 hvor de bl.a
orienterte om tilbakemeldingene fra spørreundersøkelsen og hvilke avbøtende tiltak
kommunen vurderte.

·

Asplan Viak AS utarbeidet i mars 2021 en analyse og vurdering av hundeparken.

Faktagrunnlag
Reguleringsplan nr. 247 «Teie båthavn og Rosanes friområde», vedtatt av Kommunestyret 18.06.08
Mindre endring av reguleringsplan nr. 247 – E1, vedtatt av HMK 05.03.14.
Illustrasjonsplan for Rosanes friområde, vedtatt av HMK 07.06.17
Vurderinger
1. Evaluering av hundeparken
Oppsummering av spørreundersøkelsen:
Spørreundersøkelsen om hundeparken som ble lagt ut 21.september 2020, med svarfrist 25.oktober.
Det var 499 stk. som svarte på undersøkelsen. Spørreundersøkelsen var lagt opp slik at det var stilt 9
spørsmål hvor det kunne velges mellom 4-5 alternative svar. Som avslutning på undersøkelsen var
det to spørsmål hvor det kunne legges inn en fritekst. Antall svar til hvert alternativ er i
undersøkelsen angitt i prosent. I dette saksfremlegget er prosentene avrundet til nærmeste hele tall.
Den delen av spørreundersøkelsen hvor det kunne velges mellom alternative svar er vedlagt
saksfremlegget. Delen av spørreundersøkelsen med fritekst er ikke lagt ved saken. Enkelte av svarene
der er av en slik karakter at enkeltpersoner kan bli identifisert. Fritekstsvarene er av
personvernhensyn oppsummert nedenfor i saksfremlegget og det er sitert fra enkelte av disse
svarene.
Spørreundersøkelsen var rettet mot alle brukerne av friområdet på Rosanes, også til de som ikke har
hund. For å kartlegge hvor brukerne av friområdet bor ble det spurt om bosted. 12% av deltagerne
bor på Rosanes, 24% andre steder på Teie og 35% andre steder på Nøtterøy. 29% svarte at de bor
andre steder, det kan da være Tjøme, eller andre kommuner som f.eks. Tønsberg.
18% svarte at de bruker friområdet på Rosanes daglig, 46% ukentlig og 26% månedlig. 8% svarte at
de bruker det sjeldnere enn månedlig og 2 % at de aldri bruker friområdet. Av de som bruker
friområdet på Rosanes opplever 77% bjeffing fra hundeparken som plagsom i svært liten grad, og
13% i liten grad. 3% opplever bjeffing som plagsom i stor grad og 3% i noen grad. 4% hadde ikke noen
mening om dette. Samlet sett betyr det at 90% av brukerne av friområdet på Rosanes opplever at
bjeffing i liten eller svært liten grad er plagsomt, mens 6% opplever slik bjeffing som plagsomt i noen
grad eller stor grad.
De ble spurt om det oppleves økt biltrafikk i forbindelse med bruk av hundeparken som plagsom.
72% svarte at dette var i svært liten grad var plagsomt, og 17% i liten grad. 3% opplevde dette som
plagsomt i stor grad og 2% i noen grad. 6% hadde ikke noen formening om dette. Samlet opplever
89% økt biltrafikk som plagsom i liten og svært liten grad, mens 5% i noen og i stor grad.
For å få oversikt over hvor mange av deltagerne i spørreundersøkelsen som hadde hund, ble det

spurt om dette. 85% av deltagerne hadde hund og 15% hadde ikke hund.
Av de som har hund er det 15% som går tur med hunden på friområdet på Rosanes daglig og 42%
ukentlig. 24% går månedlig og 13% sjeldnere enn dette. 6% går aldri tur med hunden på Rosanes
friområde. 10% av hundeeierne benytter seg av hundeparken daglig og 46% ukentlig. 28% benytter
seg av hundeparken månedlig og 11% sjeldnere enn dette. 5% av hundeierne benytter seg aldri av
hundeparken.
Ca. halvparten av de som bruker hundeparken, 55%, kjører til området med bil. 40% går til
hundeparken. 2% bruker sykkel og 3% kommer dit på annen måte.
Det overveiende antall brukere av friområdet på Rosanes og hundeparken, 68%, er svært tilfreds
med hundeparken, og 22% er tilfreds med den. 3% er lite tilfreds og 4% er svært lite tilfreds. 2% har
ikke noen formening om dette. Samlet betyr at 90% av de som svarte på spørreundersøkelsen, altså
450 av 499, er svært tilfreds og tilfreds med hundeparken. 7% er lite og svært lite tilfreds med
hundeparken.
Som et oppfølgende spørsmål til hvorfor man er tilfreds eller ikke tilfreds med hundeparken, ble
deltagerne bedt om å gi en begrunnelse for dette svaret. 270 stk la inn fritekst-svar på dette. De
fleste av disse svarene, hele 240 stk., var positive kommentarer til hundeparken. 24 stk. hadde noen
skeptiske/negative kommentarer og 6 var negative til hundeparken.
De som har lagt inn positive tilbakemeldinger har kommentert følgende temaer:
·

Hundeparkens beliggenhet:

Mange synes det er en veldig fin beliggenhet for hundeparken, både slik den ligger i det flotte
naturområdet og at det er fantastisk å ha en hundepark i nærområdet. Det er kjempefint tilbud med
hundepark i gangavstand til der man bor, og enkel adkomst til hundeparken. Det er godt for dem i
området som ikke har bil til å komme seg til andre hundeparker. Samtidig er godt tilrettelagt for
parkering. Beliggenhet nær Tønsberg sentrum gjør den attraktiv for en del av brukerne.
Flere er veldig fornøyd med at det har kommet en hundepark på Nøtterøy og mener det gjør det
enda mer attraktivt å se på boliger i området.
Mange har også kommentert det flotte området utenfor hundeparken, etter at friområdet har blitt
rustet opp.
·

Hundeparkens utforming:

Veldig mange har kommentert at de synes det er veldig bra at hundeparken er delt inn i to separate
områder, noe de færreste hundeparker er, slik at små og store hunder kan løpe fritt blant andre
hunder på sin egen størrelse, samtidig som de kan hilse og bli kjent gjennom gjerdet. Alle er flinke til
å ha store og små hunder hver for seg, og til å sjekke om hunder går bra sammen. Det blir til og med
kommentert at noen hunder har fått seg kjærester! Mange mener hundeparken har en ideell
størrelse. Dette blant annet fordi den er stor nok til at store hunder får «langet ut», og at det er flott
at det er en åpen park med gresslette uten noen form for leker eller pinner som hundene kan krangle
om. Det er viktig å ha et slikt område hvor hunden kan løpe fritt, og eierne har god kontroll siden det
er så åpent og fritt. Fint treningsområde for å få en trygg og god hund, hvor hundene får lekt og
sosialisert seg. Er sosialt og trygt både for hund og eier.
Hundeparken har medført at det er færre hundeiere som slipper hunden sin andre steder, noe som
gjør det tryggere for barn og andre som kan oppleve løse hunder som skremmende.
Av respekt for dyreliv og hundelov og regler om båndtvang er det viktig å ha et sted der det med
hunden løs kan trenes på innkalling og leke med hunden uten å være avhengig av bånd og line.
Området er ryddig og det er høflige og ansvarsfulle hundeeiere som er påpasselig med å plukke opp

etter egen (og evt. andres) hund.
·

Hundeeierne:

Veldig mange kommenterer hvor viktig hundeparken også er for hundeeierne. Den har blitt et flott
samlingspunkt og et hyggelig sted hvor man kan treffe andre «hundefolk». Det er hyggelige folk som
bruker parken, og folk oppfører seg meget ordentlig. Det er kontakt med andre hundeeiere og
planlegges tider for møter slik at hundene kan aktivisere seg, og det er en positiv møtearena for
nyinnflyttede til å bli kjent med andre «hundemennesker». Mange har fått nye og hyggelige
bekjentskap gjennom hundeparken. Det er også kommentert at dette fremmer mental helse og
folkehelse, og samhandling mellom mennesker.
·

Støy:

De fleste som har deltatt i spørreundersøkelsen mener det ikke er støy fra hundeparken. Flere sier
det aldri har vært støy fra hunder eller biler når de har vært der, og at de aldri har opplevd bjeffing,
selv om de bruker parken ofte, og har vært der siden den ble åpnet. Noen har spurt andre turgåere
og folk som jobber i båthavna om hva de mener, men ingen kan si at de hører hundebjeffing. Flere
kommenterer også at det har vært tradisjon for å holde hundekurs i friområdet, og vært vanlig å lufte
hunder der, så det er ikke nytt med hunder på Rosanes. Også beboere som bor nær hundeparken og
har utsikt utover parken sier de ikke merker så mye forskjell på den støyen som var før parken ble
anlagt og nå.
Noen kommenterer at de fleste aktiviteter genererer støy, som ungdom som spiller ulike ballspill,
men de vil aldri klage på det som støy. De mener naboene som klager ikke ønsker noen form for støy,
men at man må tåle noe støy når man bor inntil et friområde som Rosanes.
·

Avsluttende positive kommentarer:

Karakteristikker som er brukt om hundeparken i undersøkelsen er at det er en superfin park, den er
helt fantastisk og at det er et meget godt tiltak av kommunen. Folk som bor i området synes det bare
er hyggelig, og mener hundeparken må få bli! Flere mener det er den beste i Tønsberg området.
Hunder trenger å kunne bevege seg fritt, og dette er eneste hundeparken i Færder. Den må bestå,
når det er båndtvang store deler av året.
Tilbakemeldinger sier et det er et flott anlegg som er fint tilrettelagt og med fine områder rundt som
blir brukt flittig av ungdom og voksne som trener og er i aktivitet. Folk som ikke har hund synes også
det er et flott tiltak fordi man da slipper å møte løse hunder eller hunder under dressur, andre steder
på friområdet hvor de ikke er inngjerdet. En har brukt området i 10 år og synes det var på tide å få en
hundepark der. En foreslår også å utvide tilbudet med en kafé!
·

Ønsker for hundeparken:

Mange har kommentert at de mener området er litt kjedelig og ødslig, at det skulle vært trær på
området. Hadde vært en fordel med noen trær i bl.a. hundeparken, slik at hundene kunne fått litt
skygge på de varmeste dagene, og parken ikke oppleves som så tom. Trær og større busker ville også
kunne gitt litt ly for vær og vind.
Noen etterlyser innlagt vann ved hundeparken, og benker innenfor gjerdene i hundeparken, slik at
eieren har et sted de kan sitte. Noen vil også gjerne ha noen «knagger» på gjerdet, slik at de kan
henge fra seg drikkekopp og ekstra vann o.l.

Det savnes også søppelkasse ved parken, og stativ med gratis hundeposer. Det er ønskelig med lys,
og hundeparken burde vært bedre skiltet. Gjerdene går ikke helt ned mot bakken, slik at veldig små
hunder kan komme seg inn til de store hundene, eller ut i slusa.
En åpning i gjerdet mot sjøen ville gjort at man holdt seg i den delen av hundeparken, og da lenger
unna naboene. Etableres det voll og /eller hekk mot naboene, ville dette hjulpet mot evt. bjeffing.
Noen andre parker har ett system med timeoppsett der det velges hvilke hunder man vil møte,
hadde vært supert med noen slike dager.
De som har lagt inn negative tilbakemeldinger har følgende kommentarer:
·

Hundeparkens beliggenhet:

Noen mener hundeparken burde vært plassert i et område uten eller langt fra naboer. Blant
forslagene til alternativ plassering er Teieskogen, uten Teies beste utsikt og med færre boliger i
nærheten. Andre forslag er fotballbanen på Kaldnes eller at arealet på hundeparken reduseres og
den flyttes lenger ut på friområdet på Rosanes, nærmere båthavna. Noen mener den burde vært
plassert mer sentralt i kommunen, ikke i nordenden av kommunen.
Noen mener også at den ikke burde vært plassert nær vei og parkeringsplass, at det da er tilrettelagt
for at hundeeiere ikke skal gå tur med hunden, men bare slippe den inn i et bur.
·

Hundeparkens utforming:

Det kommenteres at parken er alt for stor, normal størrelse er ett mål. Denne er nesten fire. Hverken
hunder eller hundeeiere bruker hele parken.
Noen mener hundeparken er svært lite estetisk pen i et ellers flott område.
·

Bruk:

Flere har kommentert at hundeparken nesten aldri er i bruk, at man sjelden ser hunder der, og de få
gangene den er i bruk er det kun 3-4 hunder til stede. Hundeparken fremstår derfor som et stort
område uten nytte og glede for allmennheten, og at hundeparken står i kontrast til det øvrige
friområdet på Rosanes som brukes langt mer.
Flere foreslår at området burde utnyttes bedre, og opparbeides med f.eks. tennisbaner (er foreslått
av flere), sandvolleyballbaner o.l.
Noen få sier hundeparken ofte blir brukt utenfor åpningstidene, og at selv bruk tidligere på kveld er
problematisk med tanke på soving for små barn.
·

Støy:

Noen kommenterer at hundeparken er anlagt midt i et etablert boligområde. Dette har ført til svært
mye støy for nærmeste naboer, både fra hunder i parken og fra økt biltrafikk/-parkering.
En av de nærmeste naboene sier de plages hver eneste dag av bjeffing, hunder som går i hverandre
og eiere som står og roper, sent og tidlig, og mener at hunder som leker fritt generer støy ut over det
som kan akseptere i tettbebygd strøk. Det kommenteres også at hundeparken har en enormt mye
høyere brukerfrekvens enn ballbanene som er plassert lenger unna. Det kommenteres at det er mye
støy fra tidlig morgen til sent på kveld, spesielt i helgene.

Som siste spørsmål i undersøkelsen ble deltagerne spurt om de har andre kommentarer om
hundeparken. Ca, 170 stk la inn kommentarer, av disse hadde ca. 150 stk. positive bemerkninger til
hundeparken, 24 hadde noen skeptiske kommentarer, og en var negativ.
Eksempler på kommentarer:
«Fantastisk tilbud! Flott og oversiktlig park».
«En flott park. Oversiktlig. Fint at den er todelt. Perfekt plassering i et område som tidligere var svært
lite brukt. Sentral plassering slik at svært mange brukere kan gå til parken, noe de også gjør.
Hyggelige hundeeiere. Godt miljø. Topp sosial trening for hundene. Fornuftige regler. Bra vedlikehold.
Svært rolig i parken. Ekstremt sjeldent det er bjeffing der. Lite trafikk, noe som er bra både for hunder
og brukere. Blir mindre forstyrrende elementer for hundene.»
«Det er flott å få en hundepark i nærheten. Bruker den jevnlig, og har bare positive opplevelser
rundt
dette. Parken brukes generelt mer nå etter oppgraderingen synes jeg, og den er blitt
kjempefin!! Dere
har gjort en veldig bra jobb. Opplever at barn/ungdom/familier bruker området mye mer enn
før også.
Spesielt om sommeren. Dette er kjempebra. At det blir litt mer støy enn før for de som bor rundt
er vel
naturlig, men heller litt aktivitet der enn slik det så ut før. STÅ PÅ... dette er kjempeflotte tilbud
dere gir
de lokale.»
«Fint at hundeparken er delt mellom store og små hunder. Passe stort og oversiktlig område for
hundene. Pent plassert i terrenget. Lett å finne frem til parken. Naturlig plassering ift områdets øvrige
fasiliteter som aktivitetspark, strand og friluftsområde. Opplever en god stemning og tone mellom
parkens brukere.»
«Stor, lettbrukt og velholdt! Flott møtested for hunder, men også mennesker. Det er en arena
der man
kan komme sammen, få kontakt med mennesker og snakke om felles ting-hund. Hundeparken
er til stor
glede for hundene som kan leke og løpe løse. Men kanskje like viktig er den bra for veldig
mange
mennesker i Færder/Tønsberg- dette fremmer mental helse, samhandling mellom mennesker,
gir
mulighet til å treffe mennesker og skape venner/bekjentskap! Mange som ikke har så mange
som bruker
parken til sosialisering. Dessuten skaper parken en arena hvor mangfold kan blomstre, både i
form av
ulike samfunnsklasser, kjønn, religion og kultur- vi blir likeverdige «hundefolk»! For meg er
parken en
positiv og hyggelig avbrekk i en ellers hektisk hverdag og jeg setter stor pris på den! Vi er så
mange som
har glede av dette, ikke la en ta det fra oss!!!»
«Et fantastisk tilbud som oppleves som utelukkende positivt. 😊😊»
«Kjempefin plass. Bor slik at jeg både ser og hører hundeparken. Opplever fint lite bråk derfra.
Det er
mer bråk fra unge som bruker område på varme sommerkvelder, samt mer søppel,

sigarettsneiper og
snusklyper.»
«Jeg er en av de nærmeste naboer og denne parken er fantastisk for hundene. Det er lite
bjeffing og
masse hyggelige hundemennesker. Folk er flinke til å vise hensyn i nabolaget som bruker
parken. Denne
parken må bestå!!!! Tidligere luftet folk hundene løse på stranda og det var ikke greit. Nå er
hunder i
parken og ikke løse.»
«Tusen takk til Færder kommune som har prioritert dette, og jeg håper virkelig ikke tilbudet blir
borte.»
«Synes folk må tåle litt støy og aktivitet i nærområdet sitt. Er det ikke hunder, så er det barn og
ungdom de klager på. Dette er et flott tilbud, som burde bli. Ja til mer levende nærområde, og liv i
gatene.»
«Flott sentral beliggenhet på et FELLESAREAL i kommunen vår. I min barndom og ungdom var
det fylling
her. Nå fremstår området som en perle!»
«Jeg luftet hund der før park, og det har alltid vært masse hunder i området, så det er uforståelig at
det er mer støy nå. Alt i alt er det et hyggelig sted, stor og fin park, tilrettelagt store og små hunder. I
andre parker danner det seg eier-klikker, mens Rosanes er mer inkluderende for alle.»
«Jeg har ikke opplevd hverken mye støy eller trafikk av biler de gangene jeg har vært der. Når
man er så
heldig at man bor i nærheten av et friområde må man tåle at andre bruker det. Dette gjelder
både ift
lekeplasser, fotballbaner og hundeparker.»
«Burde gå an å flytte hundeparken langt nok fra bebyggelsen til at den sjenerer mindre enn i dag.»
«Vi som bor tett på luftegården opplever at vi ikke kan ha soveroms vinduer åpne da det er
hundebråk selv etter midnatt, hjelper ikke med skilt om begrenset brukstid. Flytt luftegården vekk fra
boliger.»
«Det har sjeldent vært noe bråk når folk bare lufter hundene sine i området UTEN å gå inn i parken.
Da kommer man på ulike tidspunkt, og man går på tur. I en hundepark er det treff mellom store og
små grupper. Avtales gjerne via forum på Face book og andre sosiale media. Når enkelte hundeeiere
kommer med både 3 og 4 hunder samtidig og slipper dem sammen med 5 - 10 andre sier det seg selv
at det blir støy.»
«Jeg håper virkelig denne hundegården blir flyttet til et sted der den ikke plager noen naboer. Når
bjeffingen går på helsa løs så er ikke Rosanes rette stedet for en slik gård. Kan nevne Teie skogen som
bedre alternativer.»
«Lag noe som flere mennesker har glede av. Parken er tom hver eneste gang jeg går forbi.»
«Jeg kunne ønsket meg tennisbane på området, ettersom det per i dag ikke finnes en eneste
tennisbane i Færder kommune for allmennheten.»

·

Oppsummering av resultatene av telleapparat i porten.

Det ble i april 2020 montert telleapparat i porten inn til hundelufteområdet, som registrerer hver
gang porten blir åpnet. Dette ble montert for å få oversikt over antall brukere av hundeparken.
Gjennomgang av resultatene i telleapparatet viser at gjennomsnittlig antall besøkende i perioden
07.04.2020 – 11.02.2021 var følgende:
Mellom kl. 07.00 - kl. 09.00
Mellom kl. 09.00 - kl. 11.00
Mellom kl. 11.00 - kl. 18.00
Mellom kl. 18.00 - kl. 20.00
Mellom kl. 20.00 - kl. 22.00
Mellom kl. 22.00 - kl. 07.00

0,3 besøkende, dvs. 1 hver tredje dag
1 besøkende
12 besøkende
2 besøkende
1 besøkende
0,15 besøkende, dvs 1 i uka.

Tallene viser at det er flest besøkende i hundeparken mellom kl. 11.00 og kl. 18.00, og nest mest
mellom kl. 18.00 og kl. 20.00. Før kl. 11.00 og etter kl. 20.00 er det få som besøker hundeparken.
I følge resultatene fra telleapparatet er det store variasjoner i når på året hundeparken blir besøkt.
Derfor blir gjennomsnittet hver dag i perioden relativt lavt. I april 2020 var det ca. 420 besøkende i
hundeparken, i mai og juli var det ca. 230 besøkende, i juni ca. 120 og i august ca. 190 besøkende. I
september var det ca. 440 besøkende, i oktober ca. 880, i november ca. 790, i desember ca. 580 og i
januar 2021 ca. 740 besøkende. Disse tallene viser at det har vært flest besøkende i parken i høst- og
vintermånedene.
Lørdag 24.10.2020 var dagen hvor det er registrert flest besøkende på en dag, med 52 dagbesøkende
og 20 besøkende mellom 15.00-16.00
· Oppsummering av skjemaer:
Ansatte i utedrift har registrert bruken av hundelufteområdet når de har vært i området på annet
oppdrag. Det ble registrert dato, klokkeslett, antall hunder og antall personer og hvordan været var.
Det ble gjort registreringer 30 ganger, fra slutten av januar til begynnelsen av mai. De fleste av
registreringene er gjort mellom kl. 12.00 og 14.00. Ved 17 tilfeller var det ingen hunder i
hundeparken, fire ganger var det én hund og én person, fem ganger var det to hunder og to
personer, tre ganger tre hunder og tre personer og en gang fem hunder og syv personer.
·

Konklusjon:

Samlet sett viser evalueringen at det er enkelte naboer som mener at hundeparken medfører
uønsket støy, og at biltrafikken har økt som følge av hundeparken.
Evakueringen viser likevel at det overveiende flertall, også i nabolaget, er tilfreds og gir uttrykk for at
hundeparken samlet sett er et svært positivt element for friområdet på Rosanes, for både
hundeeiere og andre.
Vurdering
2. Videre drift og avbøtende tiltak:
Notat med støyvurdering av hundeparken.
Asplan Viak AS har på oppdrag fra Færder kommune foretatt støyvurdering av hundeparken.

Det finnes ingen spesifikk støyberegningsmetode for beregning av støy fra hundeparker, men
beregningsmetoden for industristøy vurderes å være godt representativt for det som skal beregnes.
Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016,
er benyttet som vurderingskriterium. T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder
særlige retningslinjer for arealbruken. Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er
egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse (som f.eks. bolig) skal
unngås. Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres, dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Gul og rød støysone skal beregnes som innfallende lydtrykknivå ved en mottakerhøyde på 4 meter
over terreng. Grenseverdi skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal uteplass. Man skal
imidlertid ta praktiske hensyn til den situasjonen man har når beregningshøyden fastsettes. For
uteplasser beregnes som regel støynivået i 1,5 meter høyde over bakken for å gi et mer reelt inntrykk
av støybelastningen på bakkeplan. For støysonekartene i støyvurderingen er støykildene fordelt jevnt
i parken.
Slik det fremgår av vedlegg B til E i støyvurderingen ligger støy beregnet etter disse parameterne
langt under grenseverdier ved fasaden til nærliggende boliger. Dette gjelder selv om man
antar at støyende aktivitet pågår kontinuerlig under hele hundeparkens åpningstid, noe som
sannsynligvis ikke er tilfelle jf telling av bruk og spørreundersøkelsen resultat. Asplan Viak AS har
fokusert på å beregne maksimalt støynivå ved boligene fordi det er vurdert at dette gir den beste
indikasjonen på opplevd støy når den pågår.
Asplan Viak AS har beregnet at i dagens situasjon er maksimalt støynivå på fasadene hos de
nærmeste naboene 49dB og på uteoppholdsarealet på østsiden av husene 51dB. Til sammenligning
så er omtrentlig lydtrykknivå på lett regnfall 40dB, dur fra kjøleskap 50dB, vanlig samtale 60dB og
støvsuger 70dB.
Etableres det en støyvoll med høyde på 1,8m langs vestsiden av hundeparken, vil støyen på fasadene
reduseres til 46dB og på uteoppholdsarealene til 48dB.
For å oppnå en vesentlig endring av opplevd støy anbefaler konsulenten at gjerdet langs vestsiden av
hundeparken flyttes lenger øst. Ved å flytte gjerdet ca 20m østover, og etablere voll med høyde på
1,8m på vestsiden av gjerdet, vil støynivået reduseres til 43dB på fasadene og til 45dB på
uteoppholdsarealene. Dette gir en reduksjon av støy på 6dB. Menneskelig oppfattelse av reduksjon
på
5-6dB av støynivå oppfattes som en vesentlig endring av støynivået.
Det vil gi en betydelig reduserende effekt av opplevd støy dersom gjerdet langs vestsiden av
hundeparken flyttes ca. 20m mot øst, og det etableres en voll på 1,5 – 1,8m langs vestsiden av
gjerdet.
Alternative avbøtende tiltak
Flytte port
Dagens adkomst inn til hundeparken er via port på vestsiden av hundeparken. Det betyr at det er i
denne enden av hundeparken at hundeeierne oppholder seg, og at en del av hundene beveger seg
mest i denne enden av det inngjerdete området. Stenges denne porten, og det etableres en ny port
på østsiden av hundeparken, vil hundeeiere og hunder flytte hoveddel av aktiviteten til denne delen
av hundeparken, lenger vekk fra naboene i vest. Ved eventuell flytting av port bør stativ for
hundeposer og avfallsbeholder også flyttes. I tillegg kan det settes opp benker, på utsiden og

innsiden av gjerdet, slik at hundeierne inviteres til å oppholde seg på østsiden av hundeparken lenger
vekk fra bebyggelsen.
Voll mot Skuteveien
Etablering av voll langs vestsiden av hundeparken, mellom hundeparken og Skuteveien, vil dempe
opplevd støy fra hundeparken, jf Asplan Viak as.
Flytte hundeparken
I forbindelse med plassering av hundeparken på Rosanes, har det vært vurdert alternative
plasseringer, bl.a. i Teieskogen. Eventuell etablering i Teieskogen ville krevd inngjerding av et område
med skog, da det ikke anses aktuelt å rydde trær og annen vegetasjon i et område for å tilrettelegge
for hundepark. Området ville ha blitt betydelig mindre enn hundeparken i Rosanes. Mange av de
positive tilbakemeldingene i spørreundersøkelsen går på parkens størrelse, at det er veldig bra med
et såpass stort område, at det er delt i to for store og små hinder, og at det er åpent slik at man har
kontroll på hundene. Dette vil man ikke få til i Teieskogen, i tillegg ville det kunne bli konflikter med
dyre- og fugleliv.
Andre alternativ som har blitt nevnt er Hellaskogen, jf pågående planprosess for etablering av
parkering i området, og Kaldnesbanen.
I Hellaskogen vil de samme utfordringene som i Teieskogen gjøre seg gjelde, med hensyn til størrelse,
åpenhet og konflikt med dyrelivet, i tillegg til behov for avklaringer i forhold til kulturminner. Et annet
relevant og vettig moment er tilgjengelighet for alle, i Hellaskogen vil det ikke være mulig for
mennesker med nedsatt funksjonsevne å komme frem til hundeparken.
Kaldnesbanen ligger i Færder kommune, men det er Tønsberg kommune som er grunneier og eier av
anlegget.
Skal hundeparken få en annen plassering på friområdet på Rosanes, kan det være andre naboer som
vil føle opplevd støy fra hundeparken. Det er også vanskelig å finne areal som har tilfredsstillende
størrelse uten å måtte gjøre store endringer i andre nyetablerte tiltak, som voll, gangvei m.m. En
mulighet er å redusere arealet i den eksisterende hundeparken ved å flytte gjerdet langs vestsiden
østover, slik at det blir større avstand fra nærmeste nabo og til hundeparken.
Det er slik at det i etablerte bebygde områder, i kommuner med en viss befolkningstetthet, vil være
nabolag som får tiltak i nærliggende område som for enkelte kan oppleves negativt. Det være seg
veier, gang- og sykkelveier, nye formålsbygg med uteområder som skoler, barnehager, sykehjem,
omsorgsboliger, boliger for mennesker med sammensatte utfordringer, næringsareal,
forretningsareal, nye boliger som tar utsikt og medfører økt trafikk og støy, med videre. Nevnte tiltak
vil medføre endringer, som for enkelte kan oppleves utfordrende, men som er en naturlig følge av
samfunnsutviklingen.
Åpningstider
Hundeparken er åpen mandag til fredag fra kl. 7.00 til 22.00, og lørdag og søndag fra kl. 8.00 til 22.00.
Det er ikke tillatt å bruke hundeparken utenom åpningstidene. Dette er det opplyst på
informasjonsskilt på gjerdet til hundeparken. For å sikre at åpningstidene blir overholdt er det mulig
å montere låsmekanisme på porten, slik at denne er stengt utenom åpningstidene. Da vil det ikke
være mulig å komme inn i hundeparken utenom åpningstidene. Låsen må ha en mekanisme slik at
det er mulig å komme seg ut etter stengetid.
Det er også mulig å gjøre en ny vurdering av åpningstidene, om disse skal endres, f.eks. i en
prøveperiode.
Parkering

Det er opparbeidet fire p-plasser langs Skuteveien, rett vest for hundeparken. Ved fjerning av disse,
vil man måtte parkere ved pumpestasjonen eller på den store p-plassen ved båthavna. Det er
planlagt å grave grøft langs østsiden av Skuteveien for å bedre avrenning av overvann i området.
Dette vil gjøre det vanskelig/umulig å parkere langs Skuteveien. Det kan vurderes om det bør skiltes
med parkering forbudt langs Skuteveien, og om det bør skiltes med maks parkeringstid på plassene
ved pumpestasjonen.
Ihht til vedtak i kommunestyret 17.03.21, i K-sak nr. 016/21, skal det innføres betaling for
personbilparkering og bobilparkering på den store p-plassen ved båthavna, fra 01.05. – 30.09. Det
kan føre til at enkelte vil forsøke parkere uten betaling andre steder i området. Ved nevnte tiltak i
Skuteveien, kan ikke kommunedirektøren se at parkering vil være et problem for naboene.
Andre tiltak
Mange har kommet med forslag til og ønsker om forbedring av hundeparken. Noen av disse tiltakene
er allerede gjennomført, som f.eks. er det avfallsbeholder og stativ for gratis hundeposer ved
hundeparken, og det er vannkran ved pumpehuset hvor det er mulig å hente drikkevann til hundene.
Andre tiltak som kan være aktuelle, er å sette inn benker i hundeparken, knagger på gjerdet slik at
man kan henge fra seg drikkekopper o.l., og å undersøke om det er mellomrom mellom gjerdet og
bakken som bør tettes igjen slik at små hunder ikke smetter ut. Flere mene at området bør beplantes
med trær for skygge og variasjon.
Kostnader ved avbøtende tiltak
Kommunedirektøren har foretatt en anslag over kostnadene ved å gjennomføre avbøtende tiltak.
Inkludert i overslag er gjenbruk av gjerde og fyllmasser, jord og planter i del av eksisterende voll.
Kostnaden er eks mva.
·
·

550 kr/lm nytt gjerde.
2000 kr/lm voll, ferdig tilsådd og planert.

Etablering av ca 75 meter ny voll som er tilsådd og med gjerde vil koste om lag kr. 190.000,-.
Kostnaden ved flytting av porter kan anslås til om lag kl. 25.000,-, mens tilsåing av blomstereng
koster om lag kr. 510.000,-. Gjenbruk av eksisterende planter og masser vil redusere kostnadene med
om lag kr. 75.000,-.
Dette betyr at skisserte avbøtende tiltak vil koste anslagsvis kr 150.000,- eks mva. Denne kostnaden
kan dekkes innenfor gjenstående midler av vedtatt bevilling.
Oppsummering
Slik hundeparken er plassert i dag, er den sentralt plassert i den delen av kommunen hvor det bor
flest, slik at flest mulig har nytte og glede av parken. Parken er tilgjengelig for mange, både til fots,
med sykkel /eller bil. Parken er godt til rettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne, både
adkomst, parkering og bruk. Hele Rosanes friområde er tilrettelagt for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, og flere med nedsatt funksjonsevne har kommentert i spørreundersøkelsen at dette
er en veldig god mulighet for deres hunder til å kunne løpe fritt.
Hundeparken ligger som en naturlig del av et stort friområde, Rosanes med 55 da, tilgrensende
Rosahaugparken, samlet sett er områdene tilrettelagt for mange og varierte aktiviteter for
kommunens innbyggere og besøkende, for alle aldersgrupper og med varierende funksjonsnivå.
Færder kommune, særlig nord i kommunen, er tett befolket i norsk sammenheng. Som nevnt vil
innbyggere kunne oppleve at de kan få aktiviteter, tiltak i nabolaget som medfører endring og kan
oppleves negativt, det være seg motorsportbane, nye veier, gang- og sykkelveier, ny bebyggelse med

uteområder som skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, boliger for mennesker med
sammensatte utfordringer, næringsareal, forretningsareal, med videre.
I Rosanes er enkelte naboer negative til hundeparken. Hensynet til deres interesser må vurderes på
bakgrunn av at de er naboer til et område som har vært avsatt til friområde i lang tid, etter at den
tidligere kommunale fyllplassen opphørte. Det må avveies opp mot kommunens og brukerne av
friområdets interesser, også i et folkehelseperspektiv, å kunne utøve og oppleve variert og stor
aktivitet på området, herunder bruk av den etablerte hundeparken.
Veldig mange av kommentarene i spørreundersøkelsen viser at brukerne er fornøyde med at
hundeparken ligger sentralt plassert på Nøtterøy, i sammenheng med et stor friområde, at det er
positivt med en åpen og oversiktlig hundepark, og det at den er delt i to med gjerde mellom små og
store hunder.
Kommunedirektøren anbefaler ut fra helhetlig vurdering etter foretatte evaluering og vurdering av
avbøtende tiltak, at hundeparken opprettholdes i Rosanes friområde. For å avbøte ulemper som
oppleves av enkelte naboer, anbefales at det gjennomføres tiltak som reduserer den opplevde støy
Det anbefales å flytte gjerdet langs vestsiden av hundeparken ca. 20m østover, og at det etableres en
voll med høyde på 1,5 – 1,8m, som anbefalt i støyvurderingen fra Asplan Viak AS. Det vil i henhold til
rapporten redusere opplevd støy for de nærmeste naboene vesentlig. Kommunedirektøren anbefaler
at vollen først etableres med høyde på 1,5m. Før endelig arbeider med beplantning og tilsåing av
gress gjennomføres, gjøres det en vurdering av om høyde på 1,5m er tilstrekkelig, eller om den bør
økes til 1,8m.
Ved å flytte gjerdet østover reduseres hundeparkens areal noe, men det vil fortsatt være ca 1000m2
for små hunder og ca. 1600m2 til store hunder. Ved å flytte port og adkomst til hundeparken fra
vestsiden til østsiden, vil både hunder og hundeeiere naturlig oppholde seg lenger vekk fra naboene i
vest. Det gir muligheten til å etablere en sammenhengende støyvoll langs vestsiden. Fjernes i tillegg
de fire langsgående p-plassene i Skuteveien unngås parkering og eventuell opplevd støy ved
parkering foran boligene nærmest hundeparken i Skuteveien. P-plassene ved pumpestasjonen bør
skiltes som korttidsparkering.
Det anbefales at arealet mellom ny voll og Skuteveien såes til med blomstereng, med sorter som
tiltrekker seg og er særlig gunstig for bier, og at det evt. settes opp et par bie hotell på området.
Dette vil være positivt for insektliv og naturmangfold.
Kostnadene dekkes inn ved gjenstående midler i byggeprosjektet for friområdet på Rosanes.
Folkehelse
I følge de fleste tilbakemeldingene i spørreundersøkelsen er hundeparken blitt et viktig og positivt
tilskudd som bidrar bedre folkehelse. Den fremmer mental helse og samhandling mellom mennesker.
Enkelte av de nærmeste naboene opplever at hundeparken har blitt et støyproblem, noe som er
negativt for folkehelsen. Ved å gjennomføre foreslåtte avbøtende tiltak, vil opplevd støy fra
hundeparken bli vesentlig mindre og godt innenfor de grenser som fremgår av T-1442.
Konklusjon
Kommunedirektøren viser til den gjennomførte evalueringen av hundeparken og de vurderingene og
den begrunnelse som fremgår av saksfremlegget, og anbefaler følgende:
· Evalueringen av hundeparken tas til orientering.
· Den etablerte hundeparken videreføres med dagens plassering.

· Følgende avbøtende tiltak gjennomføres:
1. Gjerde langs vestsiden av hundeparken flyttes 15-20m østover.
2. Port med sluse flyttes fra vestsiden til østsiden.
3. Dagens adkomst fra vest fjernes, det etableres ny adkomst på østsiden.
4. Det etableres voll langs vestsiden av hundeparken, høyde 1,5 – 1,8m.
5. Arealet mellom hundeparken og Skuteveien såes til med blomstereng, med
sorter som tiltrekker seg og er særlig gunstig for bier.
6. Fire langsgående parkeringsplasser langs Skuteveien fjernes.
7. P-plassene ved pumpestasjonen skiltes for korttidsparkering.
· Kostnadene dekkes innefor gjenstående midler i byggeprosjektet for friområdet på Rosanes.
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1. INNLEDNING
I forbindelse med en evaluering i Færder kommune etter et års drift av Rosanes hundepark er Asplan
Viak AS leid inn for å gjøre en støyvurdering. Rosanes ligger ca. 2 km sør for Tønsberg sentrum.
Rosanes hundepark er en del av et større parkområde kalt Rosanes friområde og ligger helt nord på
dette området. Rosanes friområdes plassering er vist på Figur 1-1 og et utdrag fra forslag til
illustrasjonsplan for området er vist på Figur 1-2 nedenfor. Voll mot nord og sør på
illustrasjonsplanen er allerede bygd og har høyde 1,0 meter relativt til terreng.
Kommunen har fått tilbakemelding fra boligeiere av eiendommene vest for parken av at de plages
med en del støy fra hundeparken. Dette gjelder særlig utendørs på uteoppholdsarealene til boligene.
Kommunen ønsker derfor å evaluere om det kan gjøres endringer av hundeparken som kan bedre
støysituasjonen for naboene. Blant annet er det vurdert å etablere en støyvoll mot vest. Et alternativt
forslag innebærer å halvere området som benyttes til hundepark, slik at kun den østlige halvdelen av
dagens hundepark benyttes til dette formålet. Dette kan også kombineres med en avgrensende
støyvoll mot vest. I foreliggende notat er det utført en støyberegning og vurdering av disse
forslagene. Det finnes ingen juridisk bindende krav for støy fra hundeparker.

Figur 1-1: Oversiktskart over området. Rosanes park er markert med oransje. Rosanes hundepark ligger nord på
det markerte området. Kartet er hentet fra Asplan Viaks kartløsning, Adaptive, hentet 22.03.2021.
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Figur 1-2: Utdrag fra forslag til illustrasjonsplan for Rosanes friområde utarbeidet av Asplan Viak og datert
09.08.2017. Støyutsatte boliger er markert med piler. Aktuelle plasseringer av ny støyvoll er vist med sorte
linjer.
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2. FORUTSETNINGER OG METODE
2.1. Generelt
Støy er beregnet ved hjelp av programmet Cadna A 2021 MR1 etter Nordisk metode for beregning av
industristøy. Det finnes ingen spesifikk beregningsmetode for beregning av støy fra parker, men
beregningsmetoden for industristøy vurderes å være godt representativt for det som skal beregnes.
I foreliggende notat er det beregnet høyeste fasadenivåer for LAFmax. Fasadenivåer gir en større
nøyaktighet enn støysonene.
Det finnes ikke noe regelverk som dekker støy fra parker, herunder hundeparker. Det er derfor ingen
juridisk bindende krav knyttet til støy i foreliggende notat. Målet er kun å beskrive støysituasjonen og
eventuelle støytiltak som kan skjerme støy fra hundeparken.
Tabell 2-1: Beregningsforutsetninger oppsummert.
Beregningshøyde støysonekart iht. T-1442

4 meter

Beregningshøyde for uteoppholdsareal på bakkeplan

1,5 meter

Oppløsning støysoner

5 x 5 meter

Refleksjoner

1. ordens

Marktype terreng og voller

Myk (absorberende)

Marktype vann

Hard (reflekterende)

Lydabsorpsjonskoeffisient bygninger

0,21

2.2. Retningslinje T-1442/2016
Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016,
heretter kalt T-1442 er benyttet som vurderingskriterium.
Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB tillegg i
kvelds-/nattperioden. Tidspunktene for periodene dag, kveld og natt er slik:
Dag: kl. 07-19, kveld: kl. 19-23 og natt: kl. 23-07.
Lden-nivået skal i kartlegging beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig
støybelastning over et år.
T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for arealbruken.
Kort oppsummert er retningslinjene slik: (Se T-1442 for detaljer)
• Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål
og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
• Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres, dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Gul og rød støysone skal beregnes som innfallende lydtrykknivå ved en mottakerhøyde på 4 meter
over terreng. Grenseverdi skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal uteplass. Man skal
imidlertid ta praktiske hensyn til den situasjonen man har når beregningshøyden fastsettes. For
uteplasser beregnes som regel støynivået i 1,5 meter høyde over bakken for å gi et mer reelt inntrykk
av støybelastningen på bakkeplan.
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Kriterier for soneinndeling er gitt i Tabell 2-2. Når minst ett av kriteriene for den aktuelle støysonen
er innfridd, faller arealet innenfor sonen.
For øvrige områder (hvit sone i T-1442), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielt hensyn til
støy i byggesaker og det kreves normalt ikke særlige tiltak for å tilfredsstille lydkrav i teknisk forskrift.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt.
Tabell 2-2: Kriterier for soneinndeling av gul og rød sone.
Støysone
Gul sone

Rød sone

Støykilde

Utendørs støynivå i
Utendørs støynivå
nattperioden
kl. 23 – 07

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå,
lørdager og
søndager/helligdager

Uten impulslyd:

Uten impulslyd:

Uten impulslyd:

Uten impulslyd:

Lden 55 dB og
Levening 50 dB

lørdag: Lden 50 dB

Lden 65 dB og
Levening 60 dB

lørdag: Lden 60 dB

Øvrig industri
Med impulslyd:
Lden 50 dB og
Levening 45 dB

søndag: Lden 45 dB
Med impulslyd:

Lnight 45 dB
LAFmax 60 dB
Med impulslyd:

lørdag: Lden 45 dB

Lden 60 dB og
Levening 55 dB

søndag:Lden 40 dB

Utendørs støynivå,
lørdager og
søndager/helligdager

søndag: Lden 55 dB
Med impulslyd:

Utendørs
støynivå i
nattperioden
kl. 23 – 07

Lnight 55 dB
LAFmax 80 dB

lørdag: Lden 55 dB
søndag: Lden 50 dB

2.3. Støy fra hundepark
Kommunen har oppgitt at hundeparken er åpen fra kl. 0900-2100 alle dager i uka og at i
gjennomsnitt 3-5 hunder oppholder seg der til enhver tid i åpningstiden. For å få en mest mulig
konservativ vurdering er det tatt høyde for at det er 5 hunder som oppholder seg i hundeparken.
Tabell 2-3: Oversikt over aktuell lydkilde med tilhørende lydeffektnivå og effektiv driftstid. Effektiv driftstid er
summen av tiden hvor støykilden opererer med høyt lydnivå opp mot lydeffektnivået i 5.kolonne.
Effektiv
driftstid, dag
Lydkilde

Stor hund
som bjeffer

Kl. 0700 1900
[minutter]

600

Effektiv
driftstid,
kveld

Effektiv
driftstid,
natt

Kl. 1900 2300
[minutter]

Kl. 2300 0700
[minutter]

Lw [dBA]

120

0

83

Lydeffektnivå

Maksimalt
lydnivå

Kommentar

LAFmax [dBA]

98

Simulert som
punktkilde

Det er antatt at støykilden er 0,6 meter over terreng. Dette vil være riktig for de største hundene.
Beregningen er i så måte konservativ, siden støy fra lavere hunder vil kunne lettere skjermes av
forslag til støyvoller. Støyutbredelse vil i tillegg endre seg betraktelig ut ifra støykildens plassering.
Virkningen av en eventuell støyvoll vil også variere ut ifra hvor støykilden befinner seg. En støyvoll vil
være mest effektiv når støykilden befinner seg nært vollen. Det er vurdert ulike plasseringer av
støykilden for å best mulig beskrive hva som kan være aktuell støyutbredelse fra hundeparken og for
å dimensjonere en høyde på eventuell støyvoll som gir god virkning.
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3. RESULTATER
Tabell 3-1 viser beregnede støysonekart. For støysonekartene er støykildene fordelt jevnt i parken.
Slik det fremgår av Vedlegg B til og med Vedlegg E ligger støy beregnet etter parameterne L den og
Levening langt under grenseverdier ved fasaden til nærliggende boliger. Dette gjelder selv om man
antar at støyende aktivitet pågår kontinuerlig under hele hundeparkens åpningstid, noe som
sannsynligvis ikke vil være tilfelle. Det er derfor i dette kapittelet fokusert på å beregne maksimalt
støynivå LAFmax ved boligene fordi det er vurdert at dette gir den beste indikasjonen på opplevd støy
når den pågår. Dette er gjort selv om LAFmax i henhold til T-1442 kun er gjeldende i nattperioden. Siden
det ikke er aktivitet i nattperioden er det ikke utarbeidet støysonekart for denne parameteren.
Fasadenivåer er beregnet på egne figurer i dette notatet. Det er fasadenivåer og støy på
uteoppholdsareal for 4 nærliggende boliger som vurdert i dette kapittelet.
Tabell 3-1: Beregnede støysonekart.
Beregningsparameter

Ukedag

Nedre
grenseverdi
for gul
støysone

Lden

Hverdag

55 dB

Levening

Hverdag

50 dB

D

Lden

Lørdag

50 dB

E

Lden

Søndag

45 dB

Vedlegg

Beregningsår

Beregningshøyde

B
C
2021

4 meter

3.1. Dagens situasjon
3.1.1. Fasadenivåer
Det er beregnet fasadenivå for LAFmax for de nærmeste boligene til hundeparken, der støykilden er
plassert i det punktet som er nærmest boligene i henhold til dagens avgrensende gjerde. Beregnede
fasadenivåer er vist på Figur 3-1 nedenfor.
Det som beregnes når man beregner LAFmax er det maksimale støynivået som oppleves for ett enkelt
bjeff. Det er tenkelig at det av og til vil forekomme at 2 eller flere hunder bjeffer akkurat samtidig,
men sannsynligheten for at dette skal skje er liten når det er snakk om så få hunder. Dersom 2
hunder har nøyaktig samme lydeffektnivå Lwa og bjeffer nøyaktig samtidig med samme tidsfordeling
og frekvensinnhold vil dette gi en økning i opplevd maksimalt støynivå på 3 dB. En måling av støy fra
hundeparken ville funnet et statistisk mer nøyaktig tall for LAFmax der det tas hensyn til at flere hunder
kan bjeffe samtidig.

side 6 av

19

Figur 3-1: Høyeste fasadenivå for LAFmax uavhengig av etasje for dagens situasjon. Blått kryss markerer
posisjonen til støykilden.
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3.1.2. Støy på uteoppholdsarealer
For å beregne støy på uteoppholdsarealer på bakkeplan som tilhører nærliggende boliger er det
plassert beregningspunkter for LAFmax 1,5 meter over terreng. Det er kun områder mot øst og sør som
er beregnet, da områder mot nord sannsynligvis har dårlige solforhold og områder mot vest antas å
være skjermet av bygningene. Støy på uteplasser er vist på Figur 3-2 nedenfor.

Figur 3-2: Støy på uteoppholdsarealer ved dagens situasjon. Det er plassert beregningspunkter for L AFmax 1,5
meter over terreng. Støykilde er markert med blått kryss.
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3.2. Skjermet situasjon
For å skjerme fasader og uteoppholdsarealer for boligene i nærheten av hundeparken er en mulig
løsning å etablere en voll mot vest. Beregninger viser at en voll bør være minimum 1,9 meter høy
relativt til terreng for å gi en merkbar virkning i de tilfellene der støykilden er plassert et stykke øst
for vollen. I de tilfellene der støykilden er plassert nær vollen vil virkningen bli betydelig. En lavere
voll, helt ned til 1,0 - 1,2 meter relativt til terreng, vil også gi en god virkning ved en slik plassering av
støykilden. Det anbefales likevel en voll med høyde minimum 1,9 meter, siden det er sannsynlig at
lyd vil komme fra alle områder inne i avgrensningen til hundeparken. Det vises til Tabell 1 i vedlegg A
for en oversikt over menneskelig oppfattelse av endring i støynivå.
3.2.1. Fasadenivåer
For situasjonen etter oppføring av støyvoll mot vest med høyde 1,9 meter relativt til terreng er det
beregnet fasadenivåer for LAFmax for de 4 nærmeste boligene til hundeparken. Støykilden er forsøkt
plassert der man får de høyeste fasadenivåene. Ved plassering av støykilden nærmere den vestlige
vollen vil denne gi større virkning og ved plassering lenger øst vil større avstand mellom støykilde og
fasade medføre lavere fasadenivå.
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Figur 3-3: Høyeste fasadenivå for LAFmax uavhengig av etasje for skjermet situasjon etter oppføring av støyvoll
mot vest med relativ høyde 1,9 meter. Blått kryss markerer posisjonen til støykilden.

3.2.2. Støy på uteoppholdsarealer
Støy på uteoppholdsarealer er beregnet for skjermet situasjon etter oppføring av støyvoll mot vest
med høyde 1,9 meter relativt til terreng. Støykilden er forsøkt plassert der støyutbredelsen til
uteoppholdsarealer blir størst. Det er plassert beregningspunkter for L AFmax 1,5 meter over terreng slik
vist på Figur 3-4 nedenfor.
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Figur 3-4: Støy på uteoppholdsarealer ved skjermet situasjon etter oppføring av støyvoll mot vest med relativ
høyde 1,9 meter. Det er plassert beregningspunkter for LAFmax 1,5 meter over terreng. Støykilde er markert med
blått kryss.

En sammenligning av Figur 3-2 og Figur 3-4 viser at støy på uteoppholdsareal blir ca. 2-4 dB lavere for
størsteparten av beregningspunktene og at høyeste beregnede støynivå er L AFmax 48 dB. Høyeste
beregnede støynivå før tiltak er LAFmax 51 dB. For å vise hvor mye mer effektiv støyvollen er når
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støykilden plasseres nærmere vollen er det gjort en alternativ beregning for dette slik vist i Figur 3-5
nedenfor.

Figur 3-5: Støy på uteoppholdsarealer ved skjermet situasjon etter oppføring av støyvoll mot vest med relativ
høyde 1,9 meter. Det er plassert beregningspunkter for LAFmax 1,5 meter over terreng. Støykilde er markert med
blått kryss og er plassert nærmere støyvoll mot vest for å illustrere den forbedrede virkningen støyvollen har
ved en slik plassering av støykilden.
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Man ser at man oppnår ytterligere ca. 1-5 dB dempning av støynivå på uteoppholdsarealer og
høyeste beregnede støynivå er LAFmax 44 dB, 4 dB lavere enn slik beregnet i Figur 3-4.

3.3. Skjermet situasjon ved alternativ plassering av hundepark
For å undersøke hvilken virkning det vil gi å flytte hundeparken lenger østover og halvere arealet som
benyttes til dette formålet er det gjort alternative støyberegninger for dette. Ved en slik plassering vil
større avstand til støykilden i seg selv bidra til lavere støynivå ved nærliggende boliger. Beregninger
viser at en eventuell støyvoll bør ha en høyde på minimum 1,8 meter relativt til terreng for denne
situasjonen for å gi tilstrekkelig virkning.
3.3.1. Fasadenivåer
Det beregnet fasadenivåer for LAFmax for de 4 nærmeste boligene til hundeparken. Støykilden er
forsøkt plassert der man får de høyeste fasadenivåene. Ved plassering av støykilden nærmere den
vestlige vollen vil denne gi større virkning og ved plassering lenger øst vil større avstand mellom
støykilde og fasade medføre lavere fasadenivå.

Figur 3-6: Høyeste fasadenivå for LAFmax uavhengig av etasje for skjermet situasjon etter oppføring av støyvoll
mot vest med relativ høyde 1,8 meter og ved flytting av hundeparken lenger mot øst. Blått kryss markerer
posisjonen til støykilden.
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Beregnede fasadenivåer for LAFmax slik vist i Figur 3-6 ovenfor viser at denne situasjonen gir ca. 5 dB
lavere fasadenivåer enn for dagens situasjon og ca. 2-3 dB lavere fasadenivåer enn skjermet situasjon
uten flytting av hundeparken østover.
3.3.2. Støy på uteoppholdsarealer
Støy på uteoppholdsarealer er beregnet for skjermet situasjon etter oppføring av støyvoll mot vest
med høyde 1,8 meter relativt til terreng og ved flytting av hundeparken lenger mot øst. Støykilden er
forsøkt plassert der støyutbredelsen til uteoppholdsarealer blir størst. Det er plassert
beregningspunkter for LAFmax 1,5 meter over terreng slik vist på Figur 3-7 nedenfor.

Figur 3-7: Støy på uteoppholdsarealer ved skjermet situasjon etter oppføring av støyvoll mot vest med relativ
høyde 1,8 meter og ved flytting av hundeparken lenger mot øst. Det er plassert beregningspunkter for L AFmax
1,5 meter over terreng. Støykilde er markert med blått kryss.

Ved å sammenligne Figur 3-4 og Figur 3-7 ser man at støy på uteoppholdsarealer blir ca. 1-3 dB
lavere ved en østlig plassering av hundeparken sammenlignet med skjermet situasjon for dagens
plassering av hundeparken.
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For å vise hvor mye mer effektiv støyvollen er når støykilden plasseres nærmere vollen er det gjort
en alternativ beregning for dette slik vist i Figur 3-8 nedenfor.

Figur 3-8: Støy på uteoppholdsarealer ved skjermet situasjon etter oppføring av støyvoll mot vest med relativ
høyde 1,8 meter og alternativ plassering av hundepark. Det er plassert beregningspunkter for L AFmax 1,5 meter
over terreng. Støykilde er markert med blått kryss og er plassert nærmere støyvoll mot vest for å illustrere den
forbedrede virkningen støyvollen har ved en slik plassering av støykilden.

For å undersøke hva man oppnår kun ved å flytte hundeparken østover, uten å oppføre støyvoll er en
beregning for dette vist i Figur 3-9 nedenfor.
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Figur 3-9: Støy på uteoppholdsarealer ved flytting av hundeparken lenger mot øst uten oppføring av støyvoll
mot vest. Det er plassert beregningspunkter for LAFmax 1,5 meter over terreng. Støykilde er markert med blått
kryss.

Ved å sammenligne Figur 3-2 og Figur 3-9 ser man at støynivå på uteplasser blir ca. 1-4 dB lavere ved
flytting av hundeparken lenger mot øst uten å oppføre støyvoll, sammenlignet med dagens situasjon.
Denne løsningen gir dermed begrenset virkning.
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4. VURDERING OG KONKLUSJON
Beregningene viser at ingen grenseverdier for støy overskrides ved å legge til grunn til
grenseverdiene som gjelder for støy fra industri i henhold til T-1442/2016. Det er heller ingen
støykrav som er gjeldende for støy fra hundeparker, så beregningene som er gjort i denne rapporten
er kun utført for å kartlegge støysituasjonen. På grunn av omfanget av støyen i hundeparken og
nærheten til de nærmeste boligene er det tenkelig at støyen likevel oppleves som skjemmende,
særlig på uteoppholdsarealer. Alle støykilder oppleves forskjellig og lydnivået alene er ikke alltid det
eneste som betyr noe for om støyen oppleves som stressende.
For å kartlegge støyen er det i foreliggende notat gjort beregninger av LAFmax for å kunne gi en best
mulig indikasjon på opplevd støy mens den pågår.
For å oppsummere resultatene og få oversikt over hvor god virkning hver enkelt skjermingsløsning gir
er det i tabellen nedenfor oppgitt det høyeste beregnede støynivået for LAFmax for hver enkelt løsning.
Tabell 4-1: Høyeste beregnede verdier for LAFmax
Fasadenivå

Støy på uteoppholdsareal støykilden
plassert for maksimal støyutbredelse

Støy på uteoppholdsareal støykilden
plassert nærmere voll

LAFmax

LAFmax

LAFmax
Dagens situasjon

49 dB

51 dB

Ikke aktuelt

Skjermet situasjon

46 dB

48 dB

43 dB

Skjermet situasjon,
alternativ plassering
av hundepark

43 dB

45 dB

37 dB

47 dB

Ikke aktuelt

Uskjermet situasjon,
alternativ plassering
av hundepark

45 dB
(ikke vist på
figur)

Dersom man tar utgangspunkt i beregnede verdier på uteoppholdsarealer ser man at oppføring av
støyvoll mot vest gir en skjermende virkning på ca. 3-8 dB avhengig av kildens plassering. Flytting av
hundeparken østover og oppføring av støyvoll gir en virkning på ca. 6-14 dB avhengig av kildens
plassering. Ved å kun flytte hundeparken østover uten å oppføre støyvoll blir høyeste beregnede
støynivå ca. 4 dB lavere enn ved dagens plassering. Menneskelig oppfattelse av økning/reduksjon av
støynivå er vist i Tabell 4-2 nedenfor. Man ser dermed at en flytting av hundeparken østover vil gi en
endring som er godt merkbar. Ved å beholde dagens plassering av hundeparken, men oppføre en
støyvoll får man en merkbar og til dels en vesentlig endring av opplevd støy. Ved flytting av
hundeparken østover og samtidig en oppføring av støyvoll får man en vesentlig endring og til dels
halvering av opplevd støynivå.
Tabell 4-2: Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå.
Økning av støynivå

Reaksjon

1 dB

Knapt merkbart

2-3 dB

Merkbart

4-5 dB

Godt merkbart

5-6 dB

Vesentlig endring

8-10 dB

Dobbelt/halvparten så høyt
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For å gi et bilde på hvor høy opplevd støy er for de beregnede verdiene av LAFmax er det i tabellen
nedenfor oppgitt noen eksempler på omtrentlig lydtrykknivå fra noen vanlige kontinuerlige
støykilder.
Tabell 4-3: Eksempel på omtrentlig lydtrykknivå Lp fra noen vanlige støykilder
Lydkilde

Lydtrykknivå Lp

Rasling i løv

20 dB

Hvisking

30 dB

Lett regnfall

40 dB

Dur fra kjøleskap

50 dB

Vanlig samtale

60 dB

Støvsuger

70 dB

Siden beregnede støynivåer i dette notatet er godt under grenseverdier som er brukt som
vurderingskriterium anbefales det at det gjennomføres en befaring for å undersøke subjektiv
oppfattelse av støy før eventuelle tiltak iverksettes. Det bør også vurderes å gjøre målinger av
støykilder på stedet for å gi en mer nøyaktig støyberegning.

4.1. Alternative tiltak
Dersom det skal gjøres tiltak kan en alternativ løsning være å etablere lokale støyskjermer eller tette
rekkverk i forbindelse med uteoppholdsarealer for de aktuelle boligene. Det må utføres en separat
støyberegning for å dimensjonere høyde og utstrekning av slike eventuelle lokale skjermer.
Eventuelle tette rekkverk på balkong eller støyskjerm må ha en flatevekt på minimum 15 kg/m 2.
Utforming kan f.eks. være to lag 22 mm kledning som legges omforlagt, minimum 8 mm tykt herdet,
laminert glass eller 10 mm polykarbonat. Rekkverket bør være tettet helt ned mot dekke, med f.eks.
neoprenlist eller tilsvarende, men det tillates spalter på 3-5 mm for å sikre vannavrenning. God nok
tetting som er holdbar og ikke tar skade av utendørs miljø over tid må benyttes.
Det vises generelt til Statens vegvesens veileder for lokale støyskjermer, datert 11.11.2008 (ikke en
offisiell håndbok) og byggdetaljblader 517.521 og 517.522 fra SINTEF Byggforsk.
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KILDER
• Klima- og miljødepartementet, T-1442/2016 «Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging»
• Miljødirektoratet, M-128/2014 «Veileder til retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging», T-1442/2016
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VEDLEGG A

1. DEFINISJONER, BEGREP MHT. STØY
Begrep

Parameter

Forklaring

A-veid lydtrykknivå

dBA

Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve A. Veiekurve A er en
standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet for ulike frekvenser ved lavere
og midlere lydtrykknivå. A-kurven framhever frekvensområdet 2000 - 4000 Hz. Lydtrykknivå er
den korrekte betegnelsen for alle dBA-verdier, men i daglig språk brukes ofte støynivå.

A-veid, ekvivalent
støynivå for dagkveld-natt

Lden

A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB / 5 dB ekstra
tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld: 19-23 og natt:
23-07. Lden er nærmere definert i EUs rammedirektiv for støy, og periodeinndelingene er i tråd
med anbefalingene her. Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet beregnes som
årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. For grenseverdier gitt i
retningslinje eller forskrift kan ulike midlingstider gjelde.

Ekvivalent støynivå

Lp,Aeq,T

Gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå for varierende støy over en bestemt tidsperiode T.
Ekvivalentnivå gjelder for en viss tidsperiode T, f.eks. ½ time, 8 timer, 24 timer.

Impulslyd

Impulslyd er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund. Definisjonen av
impulslyd i retningslinjen er i tråd med definisjonene i ISO 1996-1:2003. Det er her tre
underkategorier av impulslyd:
·
«high-energy impulsive sound»: skyting med tunge våpen, sprengninger og lignende
·
«highly impulsive sound»: for eksempel skudd fra lette våpen, hammerslag, bruk av
fallhammer til spunting og pæling, pigging, bruk av presslufthammer/-bor, metallstøt
fra skifting av jernbanemateriell og lignende, eller andre lyder med tilsvarende
karakteristikker og påtrengende karakter.
·
«regular impulsive sound», eksemplifisert ved slaglyd fra ballspill (fotball, basketball
osv.), smell fra bildører, lyd fra kirkeklokker og lignende.
For vurdering av antall impulslydhendelser fra industri, havner og terminaler iht. tabell 1 og
tabell 2 i T-1442/2016 er det hendelser som faller inn under kategorien «highly impulsive
sound» som skal telles med. Ved mer detaljert vurdering etter ISO 1996-1:2003 og Nordtestmetode NT ACOU 112 bør all impulslyd tas i betraktning.

Innfallende
lydtrykknivå

Innfallende lydtrykknivå er lydnivå når det kun tas hensyn til direktelydnivået, og ser bort fra
refleksjon fra fasaden på den aktuelle bygning. Refleksjon fra andre flater skal imidlertid
regnes med.

Lydeffektnivå

LW

Samlet lydenergiutstråling pr. tidsenhet fra en lydkilde.

Lydnivå

Lp

Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller beregnet i desibel.

Maksimalt lydnivå

LAI,max
LAF,max
LAS,max
L5AF
L5AS

LAImax er A-veiet maksimalnivå målt med tidskonstant «Impulse» på 35 ms.
LAFmax er A-veiet maksimalnivå målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms.
LASmax er A-veiet maksimalnivå målt med tidskonstant «Slow» på 1 s (1000 ms).
L5AF er det A-veide nivå målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms som overskrides av 5 % av
hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til
antall hendelser.
L5AS er det A-veide nivå målt med tidskonstant «Slow»på 1 s som overskrides av 5 % av
hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til
antall hendelser.

Rentone

Lyd som kun inneholder en frekvens kalles rentone.

Stille side

Side av bygningen hvor nedre grense for gul sone er tilfredsstilt.

Støy

Støy er uønsket lyd og er regnet som forurensning iht. Forurensningsloven § 6 andre ledd.

Sumstøy

Samlet støybelastning der et mottakerpunkt er utsatt for støy fra flere kilder. Kalles også
flerkildestøy.

Uteoppholdsareal

Defineres i byggteknisk forskrift (TEK17) § 8-3 som et areal som etter sin funksjon skal være
egnet for
rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper og ha tilstrekkelig størrelse.
Uteoppholdsareal skal plasseres og utformes slik at god kvalitet oppnås, herunder i forhold til
sol- og lysforhold, støy- og annen miljøbelastning.

Årsdøgntrafikk

ÅDT

Årsdøgntrafikk er den årsgjennomsnittlige trafikkmengden pr. døgn.
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VEDLEGG A

2. ENDRINGER AV STØYNIVÅ OG SUBJEKTIV OPPFATTELSE
Figur 1 viser sammenhengen mellom trafikkvekst og støynivåøkning. Som det fremgår av figuren skal
det være en betydelig endring eller avvik i trafikkmengde, og/eller i fordelingen av antall biler i
døgnperiodene, før dette gir seg utslag i en merkbar endring av støynivået. Eksempelvis vil et avvik
mellom faktisk og simulert vegtrafikk på 20 % gi en forskjell i støynivå (L den) på < 0,8 dB. Dobbelt så
stor trafikk gir 3 dB økning av støynivå.

Figur 1: Sammenheng mellom trafikkvekst i % og økningen i støynivå i dB.

For å forstå betydningen av forskjell i støynivå og hvordan dette oppfattes er det viktig å vite at
verdier for støynivå er forholdstall og at desibelskalaen er logaritmisk. Dette innebærer at et økt
støynivå med 10 dB krever en tidobling i lydenergi.
En dobling av lydenergien (3 dB økt støynivå) vil være merkbart, men det må en tidobling av
lydenergien (10 dB økt støynivå) til for at støynivået skal oppfattes som dobbelt så høyt. Det samme
gjelder for reduksjon av støynivå, det kreves en reduksjon på 2-3 dB for å utgjøre en merkbar forskjell
av oppfattet støynivå, se Tabell 1 nedenfor.
Tabell 1: Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå.
Økning av støynivå

Reaksjon

1 dB

Knapt merkbart

2-3 dB

Merkbart

4-5 dB

Godt merkbart

5-6 dB

Vesentlig endring

8-10 dB

Dobbelt/halvparten så høyt
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Vedlegg B
581340

581360

581380

581400

581420

581300

581320

581340

581360

581380

581400

581420

6569240
6569220
6569200
6569180
6569160
6569140
6569120
6569100

6569100

6569120

6569140

6569160

6569180

6569200

6569220

6569240

6569260

581320

6569260

581300

Støyvurdering hundepark Rosanes
Oppdragsnr: 632908-01

Støynivå:

Produsert for:

Færder kommune

>
>
>
>

Produsert av:

HS

- Øvrig industri uten impulslyd på hverdager
- Beregnet Lden 4 meter over terreng
- Oppløsning støysoner 5 X 5 meter

55.0 dB Lden
60.0 dB Lden
65.0 dB Lden
70.0 dB Lden

Målestokk(A4): 1:800
Dato:

24.03.2021
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Støyvurdering hundepark Rosanes
Oppdragsnr: 632908-01

Støynivå:

Produsert for:

Færder kommune

>
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>

Produsert av:

HS

- Øvrig industri uten impulslyd på hverdager
- Beregnet Levening 4 meter over terreng
- Oppløsning støysoner 5 X 5 meter

50.0 dB Lden
55.0 dB Lden
60.0 dB Lden
65.0 dB Lden

Målestokk(A4): 1:800
Dato:

24.03.2021
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Støyvurdering hundepark Rosanes
Oppdragsnr: 632908-01

Støynivå:

Produsert for:

Færder kommune

>
>
>
>

Produsert av:

HS

- Øvrig industri uten impulslyd på lørdager
- Beregnet Lden 4 meter over terreng
- Oppløsning støysoner 5 X 5 meter

50.0 dB Lden
55.0 dB Lden
60.0 dB Lden
65.0 dB Lden

Målestokk(A4): 1:800
Dato:

24.03.2021
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Støyvurdering hundepark Rosanes
Oppdragsnr: 632908-01

Støynivå:

Produsert for:

Færder kommune

>
>
>
>

Produsert av:

HS

- Øvrig industri uten impulslyd på søndager
- Beregnet Lden 4 meter over terreng
- Oppløsning støysoner 5 X 5 meter

45,0 dB Lden
50,0 dB Lden
55,0 dB Lden
60,0 dB Lden

Målestokk(A4): 1:800
Dato:

24.03.2021

Forslag til avbøtende tiltak:
•
•
•
•
•
•

Gjerde langs vestsiden flyttes 15-20m østover.
Port med sluse flyttes fra vestsiden til østsiden.
Dagens adkomst fra vest fjernes, det etableres ny adkomst på østsiden. (Blir muligens et
tråkk mellom gjerdet og sandvolleyballbanen, kan evt. etableres en sti her hvis det viser seg å
være nødvendig.)
Det etableres voll langs vestsiden av hundeparken, høyde 1,5 – 1,8m. (Kan da bruke masser
og planter fra eksisterende voller som blir liggende utenfor hundeparken, supplere med det
som mangler.)
Arealet mellom hundeparken og Skuteveien såes til med blomstereng, og det settes opp
biehotell.
Fire langsgående parkeringsplasser fjernes (har ikke lenger tilknytning til adkomst til
hundeparken). Det er planlagt å grave grøft langs østsiden av Skuteveien for å bedre
overvannssituasjonen, kan da etablere grøft også der det i dag er langsgående p-plasser.

Saksbehandler:
Direkte telefon:
Vår ref.:
Arkiv:
Deres ref.:

Eva Rizi

Dato:

07.07.2020

20/33730

Heidi Sletten
Skuteveien 11
3120 NØTTERØY

Svar på klage på støy fra hundeparken på Rosanes

Bakgrunn
Kommuneoverlegen og miljørettet helsevern mottok en e-post datert 27. 02.20 fra en av
naboene til hundeparken, hvor det klages over bjeffing fra hunder som luftes i hundeparken på
Rosanes.
Miljørettet helsevern gjennomførte en befaring hos naboene den 02.04.20.
Miljørettet helsevern hadde også et Teams-møte den 12.06.20 med flere av kommunens
representanter hvor det ble gitt informasjon om sakens historikk og prosess fremover.
Miljørettet helsevern hadde flere telefonsamtaler både med klagerne og saksbehandlere i
Færder kommune.
Lovverk
Forskrift av 25.04.03 om miljørettet helsevern er hjemlet i Folkehelseloven.
§ 7 Overordnet krav
Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en
helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller
helsemessig ulempe.
Med helsemessig ulempe menes det forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke
helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig. I merknadene til § 7 heter det: forholdet må være
av en viss grad av alvorlighet eller overstige et minstemål av akseptabel helserisiko, før det
anses som en ”helsemessig ulempe”.
Forskriften gjelder for alle typer virksomheter og eiendommer der forhold ved
virksomheten/eiendommen direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.
I følge forskriftens § 9 ”kreves det at virksomheter og eiendommer skal planlegges, drives og
avvikles, slik at følgende krav til miljøfaktorer overholdes når det gjelder den belastning
omgivelsene påføres:…
a) Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og
vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå.
b) Forurensning i form av utslipp til luft, grunn eller vann skal ikke medføre fare for helseskade
eller helsemessig ulempe.
c) Virksomheter skal planlegges, drives og avvikles slik at ulykker og skader forebygges.
d) Virksomheter skal håndtere og oppbevare avfall på en helsemessig forsvarlig måte.
e) Virksomheter skal drives slik at luktplager som er til helsemessig ulempe for omgivelsene
Postadresse:
Besøksadresse:
E-post:

Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy
postmottak@faerder.kommune.no

Telefon:
Org.nr.:
Internett:

33 39 00 00
817 263 992
www.færder.kommune.no

unngås.
Kommuneoverlegen vurderer i klagesaker om forholdene medfører helsemessig ulempe for
omgivelsene. Det er et krav om at det må være forholdsmessighet mellom den nytte og den
kostnad som et eventuelt vedtak om for eksempel retting innebærer.
Saksfremstilling
Det klages på at hundeparken, som ble etablert i fjor sommer, er plassert for nært til boligene
(ca. 20 meters avstand), slik at hunder som luftes forstyrrer naboene. Bjeffingen begynner
allerede når hundene slippes ut av bilene ved parkeringen. Naboene fremfører videre at de
sitter mye på hjemmekontor med vindu rett mot parken, og de har store problemer med å
konsetrere seg. Det klages mest på at lyden fra hundene er høy og ofte kommer uventet og blir
dermed plagsomt. Klagerne opplever situasjonen håpløs, og at forholdene går ut over
livskvalitet og psykisk helse.
Naboene forteller videre at de har tidligere gitt tilbakemelding til kommunen om at de ikke
ønsker den nære plasseringen av hundeparken. De har gjennomført selv en
spørreundersøkelse i 2016 i forkant av valg av plassering og resultatet sendte de til kommunen.
De har gitt forslag om alternativ plassering. De føler at de ikke blir hørt. De mente at forslaget
deres er bedre med tanke på å unngå forstyrrelse av naboene, men også for å gi et bedre tilbud
for hundeierne med tanke på tilgjengelighet og parkeringsmuligheter.
Under befaringen den 02.04.20, kl.13.30 var ingen i hundendeparken. Naboene forteller at
området var mindre i bruk i det i siste på grunn av koronapandemien. Kommunen har etablert
flere system for registrering av bruken, blant annet er det montert et telleapparat på porten som
teller besøkende. Naboene mener at det ikke er alle besøk som blir registret, blant annet fordi
det er flere hunder som går inn i parken samtidig.
Miljørettet helsevern registrerte under befaringen at hundeparken ligger i kort avstand fra
naboene. Området er også slett, nær sjøen, så lyden brer seg lett. På langsiden av
hundeparken er det en voll som kan skjerme noe av støyen for de andre naboene. Hvor mye
lyddemping den faktisk innebærer er i midlertidig usikkert. Når det gjelder bjeffing fra hunder er
det en type lyd som er uforutsigbar i tid og karakter oppleves ofte som ekstra belastende.
Kommunen forteller at det har vært en lang prosess for opparbeiding av Rosanes friområdet.
Hovedformålet var å gi en variert og godt tilbud for innbyggerne i Færder. Illustrasjonsplanen
har vært på høring. Hundeparkens bruk blir evaluert etter ett års drift og resulatetene
oppsummeres seinhøsten. Saken blir politisk behandlet.
Konklusjon
Kommunen er i en prosess hvor hundeparkens plassering evalueres. Det skal tas hensyn til
flere forhold, blant annet tilbudets samfunssnytte, innbyggernes behov og mulighet for
alternative løsninger. Det skal gjøres en forholdsmessighetsvurdering. Kommuneoverlegen
ønsker at naboenes støyplager skal være en del av evalueringsgrunnlaget og skal tas hensyn
til. Vi avventer vår videre vurdering av klagen og oppfordrer partene til dialog, slik at det velges
en løsning som tar hensyn både til innbyggernes behov og naboenes plager.
Uttalelse
Hvis partene har kommentarer til det som er beskrevet, må det gis tilbakemelding innen to uker
etter at denne uttalelsen er mottatt. Tilbakemelding skal sendes til kommuneoverlegen med kopi
til Miljørettet helsevern i Vestfold, Postboks 2410, 3104 Tønsberg eller
mhv@tonsberg.kommune.no.
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SV: Støyvurdering Rosanes hundepark

Hei,
Kommuneoverlegen og Miljørettet helsevern viser til mottatt støyrapport, utarbeidet av Asplan Viak
ved Håvard Straum, datert 24.03.21. Vi oppfatter rapporten som grundig og at den belyser
forholdene godt. Vi støtter rapportens vurdering og konklusjon:
«Beregningene viser at ingen grenseverdier for støy overskrides ved å legge til grunn til
grenseverdiene som gjelder for støy fra industri i henhold til T-1442/2016. Det er heller ingen
støykrav som er gjeldende for støy fra hundeparker, så beregningene som er gjort i denne
rapporten er kun utført for å kartlegge støysituasjonen. På grunn av omfanget av støyen i
hundeparken og nærheten til de nærmeste boligene er det tenkelig at støyen likevel
oppleves som skjemmende, særlig på uteoppholdsarealer. Alle støykilder oppleves forskjellig
og lydnivået alene er ikke alltid det eneste som betyr noe for om støyen oppleves som
stressende».
I rapporten vurderes 5 mulige alternativer:
•
Ingen endringer.
•
Oppføring av støyvoll på vestsiden uten flytting/halvering av størrelsen på hundeparken.
•
Flytting østover/halvere hundeparken uten støyvoll.
•
Oppføring av støyvoll, samtidig flytting østover/halvere hundeparken.
•
Etablere lokale støyskjermer eller tette rekkverk i forbindelse med uteoppholdsarealer for de
aktuelle boligene.
Rapporten foreslår også at «det gjennomføres en befaring for å undersøke subjektiv oppfattelse av
støy før eventuelle tiltak iverksettes. Det bør også vurderes å gjøre målinger av støykilder på stedet
for å gi en mer nøyaktig støyberegning.»
Vår vurdering
Alle alternativer er mulige, da er det beregnet lave støynivåer for alle alternativer. Hvilken løsning
man velger bør være en avveining av forskjellige hensyn (brukbarheten av hundeparken ved å minske
arealet, kostnader, støyens plagsomhet mm), samt at det forsøkes å komme til enighet med
naboene. For å dempe støyen mest mulig, vil den beste løsningen være å flytte hundeparken østover,
og samtidig oppføre støyvoll. Den minst ønskelige løsningen vil være at man beholder dagens
situasjon og ikke gjør noen tiltak. Dette alternativet forbedrer ikke forholdene og vil antakelig ikke
løse konflikten som har oppstått. Vi antar at tett rekkverk ikke er ønskelig fra naboenes side.
Måling av støynivået kan gjennomføres, men generelt sett gir beregninger et mer presist støybilde.
Støymålinger gir et øyeblikksbilde, mens beregninger som regel er mer representative.
Rapporten nevner også støynivå for forskjellige støykilder (kjøleskapdur, regnfall, vanlig samtale
mm). Vi vil bare legge til at samme støynivå kan gi forskjellige støyplager avhengig av type
støy/støykilde, så derfor er det vanskelig å sammenligne disse.
Konklusjon
Rapporten er grundig og gir et godt bilde av forholdene. Kommuneoverlegen anbefaler tiltak som er
en avveining av forskjellige hensyn, samt at det forsøkes å komme til enighet med naboene. For å

dempe støyen mest mulig, vil den beste løsningen være å flytte hundeparken østover, og samtidig
oppføre støyvoll på vestsiden av hundeparken.

Med vennlig hilsen
Eva Rizi
miljørettet helsevernkonsulent

Mobil: 99 03 21 81/Sentralbord: 33 40 60 00
eva.rizi@tonsberg.kommune.no
http://www.mhvivestfold.no/

Fra: Anne Delbeck <anne.delbeck@faerder.kommune.no>
Sendt: 25. mars 2021 14:33
Til: Eva Rizi <eva.rizi@tonsberg.kommune.no>
Emne: Støyvurdering Rosanes hundepark
Hei!
Kommunen har fått utarbeidet en støyrapport for hundeparken på Rosanes. Hadde vært veldig fint
om miljøretta helsevern kunne gitt oss en tilbakemelding/uttalelse på støyrapporten innen 12.april
2021.

Med vennlig hilsen
Anne Delbeck
Fagkoordinator plan
Kommuneutvikling
Telefon 40 82 15 99
Mobil 95 19 71 39

www.færder.kommune.no
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Prioritering av investeringsmidler til friluftstiltak 2021
Utvalg
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Eldreråd
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Møtedato

Saksnummer

28.04.2021

088/21

Kommunedirektørens innstilling
Følgende friluftstiltak prioriteres i 2021 innenfor investeringsbudsjettets ramme:
1. Ramberg badeplass, tilrettelegging, kr. 365 000,-.
2. Verdens ende, nytt renovasjonssystem på p-plassen, fullfinansiering, kr. 165 000,-.
3. Ny båt til Skjærgårdstjenesten, fullfinansiering av Færder kommunes egenandel, kr. 270 000,-.
4. Galten, nytt toalett, kr. 100 000,-.
5. Munkholmen, oppgradering av lekeplassen, kr. 100 000,-.

Vedlegg:
Kart lokalisering tiltak nordre Færder
Kart lokalisering tiltak søndre Færder
Notat 300120 Ny båt Skjærgårdstjenesten
Avfallscontainer illustrasjon
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Saken gjelder prioritering av investeringsmidler til friluftstiltak i 2021 innenfor rammen på kr.
1 000 000,- inkl. mva som er bevilget av kommunestyret 16.12.2020. Det foreslås å disponere
midlene til tilrettelegging av én badeplass, fullfinansiering av et renovasjonssystem, fullfinansiering
av Færder kommunes andel av ny båt til Skjærgårdstjenesten, et toalett og oppgradering av én
lekeplass.
Innledning
I investeringsbudsjettet for 2021 er det avsatt kr. 1 000 000,- inkl. mva. til friluftstiltak.
Kommunedirektøren har utarbeidet forslag til disponering av midlene. Forslaget omfatter
tilrettelegging av en badeplass, fullfinansiering av et renovasjonssystem, fullfinansiering av Færder
kommunes andel av ny båt til Skjærgårdstjenesten, et toalett og oppgradering av en lekeplass.
Alle tiltakene representerer varige anskaffelser, og kan derfor finansieres med investeringsmidler.
Tiltak 1 (Ramberg badeplass) representerer dessuten et samlet system og bruksformål, og
tilfredsstiller dermed kravet til bruk av investeringsmidler, selv om enkeltelementer i tiltaket hver for
seg koster mindre enn kr. 100 000. Tiltakene finansieres gjennom lån, mva-kompensasjon og
eventuelle tilskudd.
I sak om behandling av investeringsmidler til friluftstiltak 2018 (HFK-114/18, 25.04.2018) vedtok
hovedutvalget at det skulle utarbeides en liste som viser tiltak på "venteliste". Ideelt sett burde en
slik liste bl.a. være basert på oppdaterte forvaltningsplaner for de offentlige friluftsområdene. Av
kapasitetsgrunner er det kun noen få områder som så langt har slike oppdaterte planer. Det er derfor
foretatt en oversiktspreget gjennomgang av områdene for å kartlegge behovet for tiltak.
Vurderinger
A. Tiltak som foreslås prioritert innenfor budsjettrammen på kr. 1 000 000 inkl. mva
Nummereringen av tiltakene er primært som referanse i saksbehandling og vedtak, siden
totalkostnaden ligger innenfor budsjettrammen. Hvis det blir behov for prioritering av tiltak fordi nye
tiltak blir foreslått i den politiske behandlingen, uttrykker nummereringen også kommunedirektørens
prioritering.
Alle kostnader er inkl. mva.
1. Ramberg badeplass, tilrettelegging, kr. 365 000
Færder kommune har nylig inngått avtale med grunneier om tilrettelegging av Ramberg badeplass.
Området tilrettelegges fra grunnen av, og vil med de avtalte tiltakene få fine bade- og
oppholdsmuligheter. Tiltakene omfatter fjerning av eldre fundamenter til stupebrett/stupetårn,

fjerning av gamle, utrangerte trapper, etablering av nye trapper, badeflåte, adkomstløsning mellom
strendene, søppelstativ og sykkelstativ. Fjerning av de gamle fundamentene og trappene er en
avtalemessig forutsetning for øvrige tiltak, og helt nødvendig for at området skal være sikkert å
bruke.
2. Verdens ende, parkeringsplassen, nytt renovasjonssystem (fullfinansiering), kr. 165 000
På flere friluftsområder er det etablert nye renovasjonssystemer med komprimatorer av typen
BigBelly. I sak om prioritering av investeringsmidler til friluftstiltak 2020 ble det disponert kr. 165 000
til et slikt anlegg ved parkeringsplassen på Verdens ende. Siden dette er innfallsporten til
friluftsområdet, besøkssenteret og Færder nasjonalpark, er det viktig at området er ryddig og
attraktivt.
Prisen på BigBelly-anlegg ble imidlertid økt betydelig etter at saken var vedtatt, og det ville derfor
være behov for å fullfinansiere det opp til samlet kostnad på kr. 275 000 inkl. mva. Kommunen har
imidlertid erfart at på steder med spesielt høy bruk, som Verdens ende, vil også BigBelly-anlegg få
problemer med kapasiteten og kreve hyppig tømming. Administrasjonen har derfor revurdert
løsningen ved parkeringsplassen, og anbefaler i stedet et anlegg med 3 stk. 6 m3 – containere. Disse
har betydelig større kapasitet enn BigBelly, men er kun ca. 20 % dyrere. Containerne (bestående av
betongcontainer, innercontainer og annet utstyr) graves ned i bakken, med innkastsøyle over
bakken, se illustrasjon i vedlegg. Løsningen benyttes bl.a. ved kommunens kontorbygg på Gipø.
Prisen er kr. 330 000 inkl. mva., noe som krever tilleggsbevilgning på kr. 165 000.
3. Ny båt til Skjærgårdstjenesten (fullfinansiering), kr. 270 000
Skjærgårdstjenesten Færder enhet har to båter. «Skjærgårdstjenesten I» er en hurtiggående
katamaran på 50 fot, som ble anskaffet i 2012. «Skjærgårdstjenesten II» er en hurtiggående
enskrogsbåt på 28 fot, som ble anskaffet i 2002. Saken gjelder utskiftning av «Skjærgårdstjenesten II»
og dekning av Færder kommunes egenandel gjennom investeringsmidlene for friluftstiltak.
Levetiden for aluminiumsbåter med høy aktivitet i skjærgårdstjeneste er erfaringsmessig ca. 20 år.
«Skjærgårdstjenesten II» sank ved kai i 2015 etter skade i en bolt i baugen. Etter forsikringsoppgjør
og tilskudd fra Miljødirektoratet, ble båten oppgradert, og det ble montert styrehus. Estimatet for
videre levetid fra 2016 ble satt til 5 år og mer.
Sommeren 2018 oppstod ny lekkasje i baugen. Båten ble satt på land for reparasjon. Det ble da
oppdaget tæringsskader som gjør enklere sveisereparasjoner vanskelig. Erfaringer fra andre båter er
at større og mer omfattende utskiftinger av plater må til når slik tæring/slitasje oppstår.
Driftsutvalget i Færder enhet har på denne bakgrunn startet planlegging av utskifting av båten.
Begrunnelsen er:
·
·
·

Båtens alder, tæringsskader og erfaringer fra andre aluminiumsbåter i Skjærgårdstjenesten tilsier at
en utskifting er nærmere i tid enn tidligere forutsatt.
Erfaringene fra andre prosjekter i Skjærgårdstjenesten er at det tar minst 2 år fra prosessen med å
fornye starter, til ny båt er levert.
Færder enhet og «Skjærgårdstjenesten II» står for tur på Miljødirektoratets investeringsplan for
Vestfold.

Det vises for øvrig til vedlagte notat med bakgrunnsinformasjon, og de vurderingene som
fremkommer der.
Ny båt var kostnadsberegnet til kr. 3 600 000 + mva. I følge finansieringsplanen ville båten i hovedsak
bli finansiert gjennom tilskudd fra Miljødirektoratet, Skjærgårdstjenestens lokale båtfond og Vestfold
og Telemark fylkeskommune. Kommunenes direkte andel var estimert til kr. 300 000 + mva totalt for

de tre deltakerkommunene, fordelt etter samme forhold som deres økonomiske bidrag til driften av
Skjærgårdstjenesten. Færder kommunes andel av kommunenes driftstilskudd er på 35,5 %. Færder
kommune avsatte i samsvar med dette kr. 145 000 til tiltaket i sak om prioritering av
investeringsmidler til friluftstiltak 2020 (sak HFK-057/20).
Tønsberg kommune utlyste anbudskonkurranse i november/desember 2020 på vegne av enheten.
Det kom ikke inn tilbud. Ny revidert anbudskonkurranse ble utlyst i januar 2021 og det kom inn to
tilbud. Det viste seg at kostnadsnivået har blitt vesentlig høyere siden anskaffelsen av lignende båt til
Skjærgårdstjenesten for bare noen få år siden, og som var lagt til grunn for kostnadsanslaget. Vinner
av anbudet er et prosjekt til kr. 5 300 000 + mva.
Det er tatt kontakt med Miljødirektoratet om mulighet for økt tilskudd, og det er utarbeidet justert
finansieringsplan for å realisere prosjektet. Planen innebærer at det kan bli behov for
tilleggsfinansiering fra de tre kommunene på inntil kr. 600 000, avhengig av eventuelle ytterligere
tilskudd som gis. Det er søkt om kr. 300 000 i tilskudd (gave) fra Sparebankstiftelsen NøtterøyTønsberg. Hvis søknaden imøtekommes, reduseres behovet for tilleggsfinansiering fra kommunene
med inntil kr. 300 000.
Det legges til grunn at Færder kommunes andel av en maksimal tilleggsfinansiering fra kommunene
på totalt kr. 600 000 + mva. blir kr. 266 250 inkl. mva., avrundet til kr. 270 000. Kommunens samlede
direkte økonomiske bidrag til ny båt til kr. 5 300 000 + mva. blir dermed kr. 415 000 inkl. mva.
Dersom behovet for tilleggsfinansiering reduseres som følge av nye tilskudd, vil det bli fremmet ny
sak om prioritering av de investeringsmidlene som da vil være udisponerte.
4. Galten, nytt toalett, kr. 100 000
Øya Galten ligger i Grimestadbukta, og brukes til båtutfart, telting og bading. Galten eies av Færder
kommune, og har status som statlig sikret friluftsområde. Toalettet på øya er gammelt, og av en
modell (glassfiber) som ble brukt før de velkjente toalettbodene av tre ble innført. Toalettet fremstår
som så lite attraktivt at det bør skiftes ut med en ny toalettbod i stedet for å reparere det. Det er
bl.a. nødvendig med nytt gulv.
5. Munkholmen, oppgradering av lekeplassen, kr. 100 000
Munkholmen er et meget populært friluftsområde. Det er behov for enkelte nye lekeapparater, jf.
forvaltningsplan for området.
B. Andre aktuelle tiltak
Det er ikke identifisert mange tiltak utenom dem som er foreslått prioritert. En grundigere
gjennomgang av de offentlige friluftsområdene i forbindelse med forvaltningsplaner, med innspill fra
bl.a. velforeninger, antas å gi flere aktuelle tiltak. Kommunedirektøren vil blant annet peke på
følgende tiltak (uprioritert rekkefølge):
6. Ildverket, utskifting av nordre del av nordbrygga, kr. 320 000
Brygga nord på Ildverket er en av de mest populære uthavnene i skjærgården. Ildverket er også en av
øyene i nasjonalparken som tilrettelegges spesielt med tanke på mye besøk. Den innerste delen av
brygga ble skiftet ut med ny brygge i fjor. Den ytterste (nordre) delen er også i en forfatning som
tilsier at den om ikke altfor lenge bør rives og erstattes med ny brygge.

7. Tømmestasjon for bobiler, kr. 400 000
Det er behov for ordnede tømmeforhold for kloakk fra fritidsbåter og bobiler. I dag er det muligheter
for slik tømming på Tenvik (båter og bobiler) og Verdens ende (kun båter). Det bør etableres flere
slike stasjoner i randsonen til Færder nasjonalpark. Kommunebrygga i Kjøpmannskjær blir rehabilitert
og tilrettelagt med tømmestasjon for fritidsbåter. Det bør også tilrettelegges for tømming av septik
fra bobiler gjennom bl.a. pumpestasjon. Kostnaden for bobil-delen av prosjektet er anslått til kr.
400 000.
8. Universelt utformet badebinge

ca. kr. 2 mill. + adkomst

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RMNF) har uttalt at de prioriterer en universelt
utformet badebinge høyest blant de mer langsiktige tilretteleggingstiltakene for friluftsliv.
Kommunedirektøren innhentet kostnadsoverslag for slike badebinger i tidligere Nøtterøy kommune
(2015). En binge på 5,5 x 12 meter og med to bølgebrytere kostet ca. kr. 2 mill. inkl. mva. I tillegg
kommer kostnader til adkomst og landfester, som vil avhenge av hvor anlegget plasseres.
Kommunedirektøren har også undersøkt mulige plasseringer (Rosanes, Dunholmen, Fjærholmen og
Torødstranda i 2015, og Munkholmen og Verdun i 2017 etter innspill fra RMNF i 2017). Av disse
vurderes kun Rosanes som aktuell pga. utfordringer med for liten dybde på Dunholmen, Fjærholmen,
Munkholmen og Verdun, og for sterk eksponering for vær og vind på Dunholmen og Fjærholmen.
Torødstranda ble opprinnelig vurdert som en mulig lokalisering, men RMNF ga under gjennomgang
av alternativene uttrykk for at adkomstveien er for bratt.
Etablering av en badebinge er en stor økonomisk investering. Det er mulig å søke tilskudd, bl.a.
gjennom spillemidler og tilretteleggingsmidler for statlig sikrede friluftsområder.
Folkehelse
Samtlige tiltak er utelukkende positive for folkehelsen.
Fremdrift
Fremdriften vil variere mellom de ulike tiltakene.
Konklusjon
Følgende friluftstiltak foreslås prioritert i 2021 innenfor investeringsbudsjettets ramme:
1. Ramberg badeplass, tilrettelegging, kr. 365 000
2. Verdens ende, nytt renovasjonssystem på p-plassen, fullfinansiering, kr. 165 000
3. Ny båt til Skjærgårdstjenesten, fullfinansiering av Færder kommunes egenandel, kr.
270 000
4. Galten, nytt toalett, kr. 100 000
5. Munkholmen, oppgradering av lekeplassen, kr. 100 000
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TØNSBERG KOMMUNE
Lokalisering av foreslåtte tilretteleggingstiltak i nordre Færder. 25.03.2021
Det tas forbehold om feil i kartgrunnlaget.
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Lokalisering av foreslåtte tilretteleggingstiltak i søndre Færder. 25.03.2021
Det tas forbehold om feil i kartgrunnlaget.
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30.01.2020
Kommuneutvikling
Ny båt til Skjærgårdstjenesten, Færder enhet – bakgrunnsinformasjon til sak om prioritering av
investeringsmidler til friluftstiltak 2020
Utdrag av saksutredning til møte i driftsutvalget for Skjærgårdstjenesten, Færder enhet, 14.01.2020:
Vedr. sak 05-20 Utskifting av «Skjærgårdstjenesten II»
Sekretariatet velger å legge fram saken, i sin helhet, på nytt, med bakgrunn i at Tønsberg kommune
har tatt på seg ansvaret for anskaffelsen. Det er signalisert at anskaffelsen må til politisk behandling
som innebærer at miljøaspektet ved prosjektet må utredes nærmere. Operatøren har derfor lagt
fram prosjektet på nytt for Miljødirektoratets Båtutvalg. Det er etter den gjennomgangen lagt inn et
nytt avsnitt i behovsanalysen knyttet til mulighetene for en mer miljøvennlig løsning.
Bakgrunn:
«SKJ II» ble levert i 2002. Levetiden for aluminiums-båter med høy aktivitet er erfaringsmessig, i
Skjærgårdstjenestesammenheng, ca. 20 år. Båten sank ved kai etter skade i en bolt i baugen i 2015.
Etter forsikringsoppgjør og tilskudd fra Miljødirektoratet ble båten oppgradert og det ble montert
styrehus. Estimatet for videre levetid fra 2016 ble satt til 5 år og mer.
Sommeren 2018 oppstod ny lekkasje i baugen. Båten ble satt på land for reparasjon. Da ble det
oppdaget tæringsskader som gjør enklere sveisereparasjoner vanskelig. Erfaringer fra andre båter er
at større og mer omfattende utskiftinger av plater må til når slik tæring/slitasje oppstår.
Begrunnelse for å planlegge utskifting:
• Båtens alder, tæringsskader og erfaringer fra andre aluminiums-båter i Skjærgårdstjenesten
tilsier at en utskifting er nærmere i tid enn tidligere forutsatt.
• Erfaringene fra andre prosjekter i Skjærgårdstjenesten er at det tar minst 2 år fra prosessen
med å fornye starter, til ny båt er levert.
• Færder enhet og «SKJ II» står for tur på Miljødirektoratets investeringsplan for Vestfold.
Miljødirektoratet har gitt tilsagn om inntil 1,7 mill. kr. til prosjektet.
• Lokalt båtfond i Vestfold har gitt tilsagn om inntil kr. 1,1 mill. kr. til prosjektet.
• Vestfold fylkeskommune har innvilget et tilskudd på kr. 300 000,- til prosjektet.
Referanser:
Operatøren er representert i Miljødirektoratets Båtutvalg, som kvalitetssikrer alle innkjøp med statlig
tilskudd til Skjærgårdstjenesten. Operatøren har 30 års erfaring med arbeidsbåter opp til 15 meter. I
evalueringer av Skjærgårdstjenesten, som Miljødirektoratet har gjennomført, har båtene og
driftsopplegget i Færder enhet kommet gunstig ut.

Behovsanalyse:
Operatøren har vurdert behovet og mener at tilsvarende båt som den eksisterende, men med bedre
førermiljø og litt større styrehus og arbeidsdekk vil dekke behovet sammen med hovedbåten
«Skjærgårdstjenesten I» i nye 20 år. To ulike båter som utfyller hverandre har vært en suksessfaktor i
enheten i over 25 år. Erfaringene med dagens båtpark fra 2002 og 2012 bygger på tilsvarende to
fartøyer innkjøpt i 1991 og 1994. Behovsanalysene før fornyelsene i 2002 og 2012 var den samme
som nå: «eksisterende konsepter fungerer godt, men det er behov for litt større båt».
Konkret anbefaler operatøren en båt på 10-11 meter med litt større styrehus enn eksisterende båt på
9 meter. Båtutvalget støtter den vurderingen, men ber enheten vurdere om det er stor nok båt for
framtidige oppgaver. Driftsenheten har lang og god erfaring med vannjet som fremdriftssystem for
trygt å kunne komme til på grunt vann. Redningsselskapet og Røde Kors bruker samme
argumentasjon og fremdriftssystemer. Færder enhet har en driftsform hvor det opereres ofte på
grunt vann. De siste årene med fokus på marint avfall og Stillehavsøsters har forsterket dette
behovet. Hurtiggående båt er viktig for å sikre en effektiv Skjærgårdstjeneste.
Det må være plass til sikkerhetsutstyr etter dagens og eventuelle framtidige krav inkludert krav til
førermiljøet. Sjøfartsdirektoratet har satt fokus på sikre arbeidsbåter under 15 meter og kravene til
utstyr og sertifisering har økt vesentlig de siste årene. Det er viktig å ligge i forkant av den prosessen
og ta høyde for det i en eventuell kravspesifikasjon.
Båten må ha hydraulikkanlegg for kraftblokk eller nokk for å kunne trekke opp tyngre gjenstander.
Den må kunne sertifiseres for passasjerbefordring av inntil 12 med tanke på grupper som skal samle
marint søppel eller Stillehavsøsters samt for mindre befaringer for kommuner og Færder
nasjonalpark. Det er ikke behov for kran, stor lastekapasitet eller stort dekk siden
«Skjærgårdstjenesten I» har dette.
Saken er drøftet med Miljødirektoratet v/Båtutvalget. De deler operatørens behovsanalyse og har
også vurdert driftsutvalgets ønske om å vurdere ulike miljøhensyn og alternative løsninger.
Båtutvalget gir denne tilbakemeldingen:
•
•
•
•
•
•

For mindre hurtiggående arbeidsbåter finnes det ikke alternative fremdriftssystemer til de
som er basert på fossilt brennstoff.
Godkjente fremdriftssystemer med god nok kvalitet og holdbarhet for hurtiggående
arbeidsbåter på 9-11 meter, basert på annet enn diesel, er ikke Båtutvalget kjent med.
Framdrift med elektrisk/hybrid er forbeholdt større fartøy eller små som skal trafikkere korte
avstander.
Utenbordsmotorer eller drevløsninger basert på bensin har ikke den kvaliteten og
holdbarheten som forlanges for kommersiell drift.
Framdrift med vannjet er en dårligere miljømessig løsning enn framdrift med propell, men
det må vurderes opp mot bruksområdet, fare for skader og levetid.
Byggematerialet og med det vekten på et fartøy, er miljømessig bedre til lettere det er, fordi
størrelsen på framdriftsmaskineriet øker med økt vekt for hurtiggående fartøy. I praksis er
byggematerialet et valg mellom aluminium eller GRP/kompositt. Stål er uaktuelt pga. høy
vekt.

•
•

Framdriftsmaskineri for arbeidsbåter over 8 meter er underlagt godkjenningsordninger
knyttet til motorer og utslipp (miljøsertifisert). Det forutsettes at det framgår av
kravspesifikasjonen når prosessen er kommet så langt.
Båtutvalget anbefaler at det i kravspesifikasjonen bes om tilbud på både aluminium og
GRP/kompositt.

Operatøren har i etterkant av denne tilbakemeldingen vurdert biogass fordi Tønsberg kommune har
et krav om dette ved anskaffelser som alternativ til framdrift med fossilt brennstoff. Operatøren er
ikke kjent med at det er utviklet godkjente båtmotorer for mindre arbeidsbåter som bruker gass som
drivstoff. Tankanlegg for påfylling av biogass i Færder enhet er ikke lokalisert kystnært.
Det finnes hybridløsninger med elektrisk og diesel, men primært for større og saktegående
deplasements fartøy. Økt vekt med el-motor og batteri i tillegg til en effektiv fart fører til behov for
vesentlig større dieselmotor og det samlede miljøregnskapet for en slik løsning blir dårlig. Det
arbeides og forskes mye på området, men tilbakemeldingene er at pr. dato så finnes ingen gode
løsninger for mindre hurtiggående arbeidsbåter. Operatøren vurderer miljøeffekten ved anskaffelse
av ny arbeidsbåt til to hovedeffekter:
1. Tilleggsbåt som avlaster hovedbåten som har vesentlig større utslipp, bidrar til færre timer
bruk av mindre miljøvennlig hovedbåt.
2. Ny dieselmotor med godkjenning etter nye miljøkrav gir en forbedring fra dagens båt.

Avfallscontainer med innkastsøyle – illustrasjon.
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Rehabiliteringsplan 2021 - Videre disponering
Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk
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28.04.2021

Saksnummer
089/21

Kommunedirektørens innstilling
1. Det disponeres kr. 2 930 000,- (eks. mva.) innenfor rammen av tidligere vedtatt bevilging
gitt fra kommunestyret i K-sak 148/20.
Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremlegget.

Vedlegg:
Rehabiliteringsplan 2021 - Disponering av midler
Rehabiliteringsplan 2020 - Videre disponering
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Saken gjelder fordeling av rammebevilgning for rehabiliteringsplan av formålsbygg vedtatt i
kommunestyrets sak 148/20, Budsjett og økonomiplan 2021-2024, kr.15 mill. inkl. mva. (12 mill. eks
mva.).
I denne saken foreslås kr. 2 930 000,- (eks. mva.) fordelt til enkeltprosjekt i henhold til tabellen
nedenfor. Det foreslås at gjenværende bevilgning på kr. 6 805 000, - (eks. mva.) blir stående
ubenyttet for nye prosjekter senere i år.
Prosjektene er kort beskrevet i saken. Kommunedirektøren anbefaler at tiltaksplanen godkjennes og
at midlene fordeles som angitt i saken.
Innledning
I kommunestyrets sak 148/20 om budsjett/økonomiplan for 2021-2024, er det for 2021 bevilget
kr.15 mill. inkl. mva. (12 000 000 eks.mva) til rehabilitering av kommunens formålsbygg. Midlene er
avsatt som rammebevilgning og skal fordeles til ulike investeringsprosjekter på formålsbygg.
Vurderinger
Tabellen nedenfor viser forslag til prosjekter for formålsbygg (tall i hele 1000 kr, eks. mva.):
Nr
1

2
3
4
5
SUM

Prosjekt

Type bygg

Felt

Bjønnesåsen bo- og
aktivitetssenter – Montering av
panikkbeslag og automatiske
selvlukkere på rømningsdører
Teiehøyden barnehage utvikle og
tilrettelegge gode og funksjonelle
utomhusarealene
Tjøme omsorgssenter – Montering
av utvendig solskjerming (screens)
Smidsrød helsehus – Montering av
avskrapningsmatter
Teie skole – Oppgradering av
varmestyring

Sykehjem

Brannsikkerhet

Barnehage

Utemiljø

1500

Sykehjem

Inneklima

450

Inneklima/Renhold

100

Inneklima/ENØK

730

Helseinstitusjon
Skole

Budsjett
(eks. mva.)
150

2 930

1. Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter – Montering av panikkbeslag og automatiske
selvlukkere på rømningsdører
Den eldre delen av Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter, Semsveien 90, ble bygget i 1967
og totalrenovert i 2005. Bygget innholder 3 avdelinger med til sammen 24 pasientrom og
dagsenter. Etter gjennomføring av en brannteknisk vurdering av bygget ble det avdekket
avvik på enkelte dører i rømningsvei i forhold til dagens forskrift. Det monteres
panikkbeslag, automatiske selvlukkere og holdemagneter tilknyttet brannalarmanlegg for
å sikre rask rømning og at brannceller opprettholdes ved en evenutell brann.

2. Teiehøyden Barnehage – utvikle og tilrettelegge gode og funksjonelle utomhusområdet
Virksomheten ble driftsatt 1. november 2016, utomhusområdet har vist seg å være lite
funksjonelt med harde overflater. Utnyttelsen av området har utviklingsmuligheter med
områder som ikke har en definert funksjon. Prioriterte tiltak som Landskapsplan - 2021
peker på, er ønsket gjennomført i trinn og tas over flere år. Prioriterte tiltak er å få
samlet lekeområdet mellom øvre og nedre nivå og etablere mulighet for solskjerming.
Øvre og nedre nivå knyttes sammen ved å legge om sykkelbanen inn mot eksisterende
akebakke, opparbeidelse av gangveier med plantefelt og etablering av små, avskjermede
rom. Utfordring med solskjerming på området kan løses ved å montere solseil. Det
foreslås bevilget midler til gjennomføring av første fase av Landskapsplan – 2021.
3. Tjøme omsorgssenter – Montering av utvendig solskjerming (screens)
Tjøme omsorgssenter er et sykehjem med 33 pasientplasser. Sykehjemmet ble bygget I 1973 og
rehabilitert I 2006. I sommerhalvåret er det store utfordringer med høye innetemperaturer.
Utvendig solskjerming kan redusere inntil 90% av varmeinnslipp gjennom vinduene. Kommunen har
god erfaring med montering av screens ved andre kommunale bygg. Det monters screens ved de
mest solutsatte beboerrommene, vaktrommene og fellesstuene ved avdeling A, B og C.
4. Smidsrød helsehus – Montering av avskrapningsmatter
Smidsrød helsehus er kommunens rehabiliteringsinstitusjon med 72 plasser og
dagsenter. Bygget stod ferdig i 2013. I løpet av driftstiden har man erfart at det blir stor
slittasje av gulvbelegget i fellesstuene ved inngangsdørene fra balkongene da det dras
inn partikler fra undlerlaget på balkongene. Dette forringer belegget og vanskeliggjør
renholdet. Det etableres avskrapningsmatter ved inngang fra balkong i alle fellesstuer.
5. Teie skole – Oppgradering av varmestyring
Det ble i HFK 317-20 bevilget kr. 200 000 eks. mva for oppgradering av varmestyringen ved Teie
barneskole. I saken ble det beskrevet at investeringen var tenkt utført i 2 omganger, for å
opprettholde normal skolehverdag for elever/lærere og at det derfor ville være behov for ville
ytterligere bevilgning i 2021. Første del av oppgraderingen er utført med gode resultater. Det
gjenstår nå å skifte romfølere og actuatorer for varmestyringen ved øvrige bygningsdeler. Det
er innhentet budsjettpris på kr 730.000.- ekskl mva
Folkehelse
Tiltakene øker sikkerheten til brukerne av formålsbyggene og bedrer inne -og utemiljøet for beboere,
brukere og ansatte. Dette bidrar til god folkehelse.
Fremdrift
Tiltak iverksettes løpende etter vedtak i samsvar med kommunedirektørens innstilling.
Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler at det disponeres kr. 2 930 000,- (eks. mva.) innenfor rammen av
tidligere vedtatt bevilging gitt fra kommunestyret i K-sak 148/20. Det foreslås at kr.6 805 000, - (eks.
mva.) blir stående ubenyttet, disponeringen gjøres senere i år til nye prosjekter.

JournalpostID: 20/ 35937
Arkiv:
Saksbehandler: Silje-Marte Wollan
Telefon:
Eiendomsforvaltning

Rehabiliteringsplan 2021 - Disponering av midler
Utvalg
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Kommunedirektørens innstilling
1. Det disponeres kr. 2 265 000,- (eks. mva.) innenfor rammen av tidligere vedtatt bevilging
gitt fra kommunestyret i K-sak 148/20.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremlegget.

Hovedutvalg for kommunalteknikk 03.03.2021:
Behandling:

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
HFK- 038/ 21 Vedtak:

1. Det disponeres kr. 2 265 000,- (eks. mva.) innenfor rammen av tidligere vedtatt bevilging
gitt fra kommunestyret i K-sak 148/20.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremlegget.

Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Saken gjelder fordeling av rammebevilgning for rehabiliteringsplan for formålsbygg vedtatt i
kommunestyrets sak 148/20, Budsjett og økonomiplan 2021-2024, kr.15 mill. inkl. mva. (12 mill. eks
mva.).
I denne saken foreslås kr. 2 265 000,- (eks. mva.) fordelt til enkeltprosjekt i henhold til tabell
nedenfor.
Det foreslås at gjenværende bevilgning på kr. 9 735 000,- (eks. mva.) blir stående ubenyttet for nye
prosjekter senere i år.
Prosjektene er kort beskrevet i saken. Kommunedirektøren anbefaler at tiltaksplanen godkjennes og
midlene fordeles som angitt i saken.
Innledning
I kommunestyrets sak 148/20 om budsjett/økonomiplan for 2021-2024, er det for 2021 bevilget
kr.15 mill. inkl. mva. (12 000 000 eks.mva) til rehabilitering av kommunens formålsbygg. Midlene er
avsatt som rammebevilgning og skal fordeles til ulike investeringsprosjekter på formålsbygg.
Vurderinger
Tabellen nedenfor viser forslag til prosjekter for formålsbygg (tall i hele 1000 kr, eks. mva.):
Nr
1

2
3

4

5
6

Prosjekt

Type bygg

Felt

Hårkollen barnehage Etablere nytt låsesystem
og skifte av inngangsdør
Vestskogen barnehage
Skifte ut eldre gulvvarme
Føynland barnehage Etabler arbeidsplasser
iht. ny bemanningsnorm
Kirkerønningen 13 –
Oppgradering av EL –
anlegg og brannsikring av
bygget
Smidsrød helsehus –
Bytte til LED belysning
Bjønnesåsen bo- og
aktivitetssenter
(Semsveien 90) –
Etablering av tv-løsning
for institusjoner.

Barnehage

Sikringstiltak

Budsjett
(eks. mva.)
450

Barnehage

Inneklima

120

Barnehage

HMS

1000

Brannsikring

275

Arbeid- og aktivitetssenter

Helseinstitusjon
Sykehjem

SUM

Brannsikring/ENØK 120
Effektivisering

300

2 265
1. Hårkollen barnehage – inneklima og sikringstiltak
Inngangsdør ved øvre plan er fra byggeåret, 1977. Det er ikke lenger mulig å tette døren inn til
de to avdelingen i bygget. Teknisk gjennomgang konkludere med at dør- og låsesystemet ikke
lar seg reparere grunnet alder. Ytterdør skiftets, bygget sikres ved å etablere nytt kortbasert
låsesystem, tilsvarende som i andre kommunale formålsbygg.

2. Vestskogen barnehage – utskifting av varmekilder I flere rom
Barnehagen mangler tilfredsstillende varmekilder i flere rom. Gulvvarmen er av eldre
type med usikkerhet iht. strålefare fra eldre gulvvarme. Eldre varmekilde skiftes ut med
varmepumper i aktuelle rom.
3. Føynland barnehage etablere arbeidsplasser iht. ny bemanningsnorm
Barnehagen mangler tilfredsstillende arbeidsplasser iht. ny bemanningsnorm som kom i
2018. Alle pedagoger skal utføre kontorarbeid på arbeidsstedet. Det er arbeidsgivers
ansvar å sikre at arbeidstakerne kan jobbe i hensiktsmessige arbeidsstillinger og uten
helsemessige belastninger. I dag benyttes et møterom, et par grupperom og
personalrom, hvis disse er ledige, som kontorplass for pedagogene. Pedagogene har
behov for fast, tilrettelagt kontorplass. Bygget tilpasses for å etablere kontorplasser iht.
fastsatt norm for pedagogisk bemanning i barnehager.
4. Kirkerønningen 13 oppgradere EL – anlegget og brannsikre bygget
Ute- og innebelysningen er utdatert og utgjør en brannrisiko. Det er behov for
oppgradering av el – anlegget og lysstyring. Armaturer skiftets ut til LED – belysning og
el-anlegge samt branndetektorer og branntavle oppgraderes.
5. Smidsrød helsehus – Bytte til LED belysning
Det ble ved el-kontroll avdekket varmegang i armaturer i bad på pasientrom. Dette
utgjør en brannrisiko. Armaturer skiftes ut til LED armaturer som også er mer
energiffektive. Tiltaket anses derfor også som et ENØK tiltak.
6. Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter (Semsveien 90) – Etablering av felles tv-løsning.
Ved den nybygde delen av Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter, er det etablert tv- løsning
for institusjoner med en gunstig avtale forhandlet frem igjennom Jarlsberg IKT. Det anses
som hensiktsmessig å ha en felles tv-løsning ved hele sykehjemmet. Denne tv- løsningen
er etablert ved Smidsrød helsehus. For å konvertere til ny tv-løsning må det trekkes nye
kabler og etableres nettverkspunkter og uttak og det må anskaffes nye dekodere. En ny
tv- løsning vil gi besparelser i abonnementsavgift.
Det foreslås at kr. 9 735 000,- (eks. mva.) blir stående ubenyttet og at disponeringen gjøres senere i
år til nye prosjekter.
Folkehelse
Tiltakene øker sikkerheten til brukerne av formålsbyggene og bedrer arbeidsmiljøet for ansatte.
Dette ses på som god folkehelse.
Fremdrift
Tiltak iverksettes løpende etter vedtak i samsvar med kommunedirektørens innstilling.
Konklusjon
Det disponeres kr. 2 265 000,- (eks. mva.) innenfor rammen av tidligere vedtatt bevilging gitt fra
kommunestyret i K-sak 148/20.
Det foreslås at kr. 9 735 000, - (eks. mva.) blir stående ubenyttet, disponeringen gjøres senere i år til

nye prosjekter.
Kommunedirektøren anbefaler at tiltaksplanen i saksfremstillingen godkjennes og at
investeringsmidlene disponeres til enkeltprosjekter som angitt i saksutredningen.

JournalpostID: 20/46907
Arkiv: FE-610
Saksbehandler:
Silje-MarteWollan
Telefon:
Eiendomsforvaltning

Rehabiliteringsplan2020 - Videre disponering
Utvalg
Hovedutvalgfor kommunalteknikk

Møtedato
28.10.2020

Saksnummer
317/20

Kommunedirektørensinnstilling
1. Det disponereskr. 2 350 000,- (eks.mva.) innenfor rammenav tidligere vedtatt bevilging
gitt fra kommunestyreti K-sak113/19.

Det visestil de vurderingerog den begrunnelsesom fremkommeri saksfremstillingen.

Hovedutvalgfor kommunalteknikk28.10.2020:
Behandling:
Kommunedirektørensinnstillingenstemmigvedtatt.
HFK-317/20 Vedtak:

1. Det disponereskr. 2 350 000,- (eks.mva.) innenfor rammenav tidligere vedtatt bevilging
gitt fra kommunestyreti K-sak113/19.

Det visestil de vurderingerog den begrunnelsesom fremkommeri saksfremstillingen.

Vedlegg:
Rehabiliteringsplan 2020 - Videre disponering
Justering av barnehageplasser, barnehageopptak 2020
Rehabiliteringsplan 2020 - Videre disponering
Rehabiliteringsplan 2020 - Videre disponering
Rehabiliteringsplan 2020 - Disponering av midler
Rehabiliteringsplan 2020 - Videre disponering av midler
Tilskuddsordningen Klimasats 2020
Justering av barnehageplasser, barnehageopptak 2020
Oversikt over søkere pr. 27.04.20 docx
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Saken gjelder fordeling av rammebevilgning for rehabiliteringsplan for formålsbygg vedtatt i
kommunestyrets sak 113/19, Budsjett og økonomiplan 2020, kr.20 mill. inkl. mva (16 mill. eks.mva).
I denne saken foreslås kr. 2 350 000,- (eks. mva.) fordelt til enkeltprosjekt i henhold til tabell
nedenfor.
Prosjektene er kort beskrevet i saken. Kommunedirektøren anbefaler at tiltaksplanen godkjennes og
at midlene fordeles som angitt.
Innledning
I kommunestyrets sak 113/19, er det for 2020 bevilget kr.20 mill. inkl. mva. ( 16 mill. eks.mva) til
rehabiliteringsplan formålsbygg. Midlene er avsatt som rammebevilgning, og skal fordeles til ulike
investeringsprosjekter på formålsbyggene.
Vurderinger
Tabellen nedenfor viser forslag til prosjekter for formålsbygg (tall i hele 1000 kr, eks. mva.):
Nr
1

2

3

4

5

6

Prosjekt

Type bygg

Felt

Budsjett
(eks. mva.)
Tjøme rådhus- etablering Administrasjonsbygg/bibliotek Arbeidsmiljø 300
av vannbåren gulvvarme
og etterisolering
Bjønnesåsen bo- og
Sykehjem
Sikkerhet/ 150
aktivitetssenter –
bomiljø
etablering av
akuttleilighet
Bjønnesåsen bo- og
Sykehjem
Arbeidsmiljø/ 150
aktivitetssenter –
drift
etablering av nye boder.
Færder
Friluft/næring
Miljøtiltak/ 250
nasjonalparksenter –
krav
installering av større
fettutskiller
Oserød skole – skifte til
Skole
Energibruk/ 850
LED-belysning i
arbeidsmiljø/
klasseromsfløyene
læringsmiljø
Føynland skole – skifte til Skole
Energibruk/ 200
LED-belysning i
arbeidsmiljø/
gangarealet
innemiljø

7

8

Teie skole – oppgradere Skole
varmestyringen til dagens
standard
Bjønnesåsen bo- og
Sykehjem
aktivitetssenter Etablering av romstyring

Inneklima/
energibruk

200

Inneklima/
energibruk

250

SUM

2 350
1. Tjøme rådhus- etablering av vannbåren gulvvarme og etterisolering
I forbindelse med lekkasje fra oljetanken i 2019, har den gamle delen av kommunehuset
vært gjenstand for omfattende utgraving av kjeller ned til fjell. Bygget skal nå
tilbakestilles og det gir mulighet for å få lagt vannbåren varme i gulv og etterisolere rundt
veggene for å unngå kuldebroer. Det vil være en god standard hevning og et godt ENØK
tiltak. Med vannbåren varme vil man kunne kjøre på ca. 40 graders vann i denne delen
mot 60 grader tidligere. 40 graders vann er en ideell temperatur for den eksisterende
varmepumpen å jobbe utfra. Dette vil gjøre varmepumpen mer effektiv i de periodene
man kan kjøre med bare varmepumpe uten topping fra el-kjelen. Tiltaket må
gjennomføres nå før gulvene støpes.
Den gamle delen av Tjøme rådhus hvor de pågående arbeidene pågår ble oppført I 1962.
Bygget er oppført primært i mur/betong med noe treverk i vinduspartiene. Den nye
delen hvor bl.a. hjemmetjenesten holder, til ble bygget i 1984. Bygget er oppført med
støpte dekker mellom etasjene og bærende søyler. For øvrig 10 cm bindingsverk i
veggene.
Det ble installert varmepumpe, energibrønner i den gamle delen høsten 2011. Den nye
delen er ikke omfattet av de pågående arbeidene, og der er det kun elektrisk
oppvarming. Ny rømningsvei og nytt tak ble utført i 2010.
Det har vært flere ombygninger i bygget opp i gjennom årene, for å tilpasse arealene til
den aktuelle bruken.
2. Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter –etablering av akuttleilighet
Semsveien 90 er den eldste delen av Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter og ble bygget i
1967 og ble totalrenovert i 2004. I de siste årene har det vært et økende antall med
pasienter med utfordringer som krever et større behov for skjerming. Det er behov for
en skjermet akuttleilighet. Dette kan løses ved å etablere en ekstra dør i korridor. For å
dekke dagens forskrifter må døren sette på magnet koplet til brannalarm, og være i
henhold til rømningskrav og det må etableres nytt nødlys.
3. Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter – etablering av nye boder
Semsveien 90 er den eldste delen av Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter og ble bygget i
1967 og ble totalrenovert i 2004. Bygget har 24 pasientrom og et dagsenter. Per i dag er
det utfordringer med å få lagret nødvendig utstyr knyttet til driften av sykehjemmet.
Tidligere stollager bygges om til en fullverdig bod i henhold til brannforskrifter (etablere
egen branncelle, tilknytte brannalarm og sprinkling). Det etableres tøylager for skittent
tøy i eksisterende utebod. Uteboden oppgraderes i henhold til dagens krav og forskrifter
for å kunne benyttes til dette formålet (tilknytte brannalarm og sprinkling).
4. Færder nasjonalparksenter – installering av større fettutskiller

Det ble ved byggingen av Nasjonalparksenteret installert en mindre fettutskiller.
Ettersom driften av spisestedet har blitt betraktelig større enn ved bygging, er det behov
for en utskiller med større kapasitet. Denne må bygges på plassen av leverandør som er
spesialisert på dette.
Arbeidet utføres i perioder med noe mindre aktivitet i restauranten.
5. Oserød skole – skifte til LED-belysning i klasseromsfløyene
Lampene i Oserød skole er preget av alder og trenger oppgraderinger. For å minimere
energiforbruket foreslås det å skifte til energivennlig LED-belysning; i første omgang i
undervisningsbasene.
Foreslått armatur vil kunne styres via SD-anlegget og dermed tilpasses behovet og
bruken av rommene. Dette vil gi ytterligere energibesparende effekt.
6. Føynland skole – skifte til LED-belysning i gangarealene
Lampene i gangarealene på skolen er preget av alder og må skiftes. For minimere
energiforbruket foreslås det å skifte til energivennlig LED-belysning. Foreslåtte armaturer
vil kunne styres via SD-anlegget og dette vil gi en ytterligere energisparende effekt.
7. Teie skole – oppgradere varmestyringen til dagens standard
Teie barneskole er levert med 1. generasjons klimastyring som ikke er kompatibelt med
dagens OPC anlegg (SD-Anlegg). Anlegget er i stor grad proprietært og har etter hvert
sluttet å fungere.
For å ha mulighet til å kunne justere klimaanlegget, herunder ventilasjon, varme og CO2regulering i klasserom, er det nødvendig å skifte ut romstyringen til et anlegg med åpen
protokoll.
Færder kommune har i likhet med de fleste kommuner valgt KNX-styring på sine bygg og
høstet god erfaring med dette. Det foreslås derfor utskiftning av romfølere og
actuatorer for varmestyring for å forebygge driftsproblemer til kommende fyringssesong.
Investeringen er tenkt utført i 2 omganger, for å opprettholde normal skolehverdag for
elever/lærere. Det vil kreve ytterligere investering i 2021.
8. Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter/Bjønnesåsen Sidebygg – Etablering av romstyring
Semsveien 90 er den eldste delen av Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter og ble bygget i
1967 og ble totalrenovert i 2004. Semsvn 90 har 24 pasientrom og et dagsenter. Bygget
mangler muligheter for varmestyring da eksisterende styring ikke kommuniserer med
kommunens sentrale driftskontroll. Det anbefales å montere KNX romstyringsanlegg,
tilsvarende som benyttes på den nye delen av Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter og
øvrige helseinstitusjoner i kommunen. Et KNX anlegg gir mulighet til å tilpasse
temperatur i rommene etter ønske fra pasienter og ansatte og er videre et ledd i
kommunens strategi for energioptimalisering.
Folkehelse
Tiltakene vil øke sikkerheten og gi bidra til et bedre arbeidsmiljø og bomiljø for ansatte og brukere av
de kommunale formålsbyggene.
Fremdrift
Tiltak iverksettes løpende etter vedtak i samsvar med kommunedirektørens innstilling.

Konklusjon
Det disponeres kr. 2 350 000,- (eks. mva.) innenfor rammen av tidligere vedtatt bevilging gitt fra
kommunestyret i K-sak 113/19.
Kommunedirektøren anbefaler at tiltaksplanen i saksfremstillingen godkjennes og at
investeringsmidlene disponeres til enkeltprosjekter som angitt i saksutredningen.

JournalpostID: 21/11684
Arkiv:
Saksbehandler: Silje-Marte Wollan
Telefon:
Eiendomsforvaltning

Tiltaksplan for rehabilitering av boliger 2021 - Videre disponering
Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Møtedato
28.04.2021

Saksnummer
090/21

Kommunedirektørens innstilling
1. Det disponeres kr. 2 100 000,- (eks. mva) innenfor rammen av vedtatt bevilgning fra
kommunestyret i K-sak 148/20.
Det visest til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremlegget.

Vedlegg:
Tiltaksplan for rehabilitering av boliger 2021 - Disponering av midler
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Saken gjelder fordelingen av vedtatt rammebevilgning på kr. 10 mill. inkl. mva (8 000 000 eks.mva)
til boligfornyingsprogrammet, vedtatt av kommunestyret i K-sak 148/20.
I denne saken foreslås kr. 2 100 000,- (eks. mva) fordelt til enkeltprosjekter i henhold til tabell
nedenfor.
Prosjektene er kort beskrevet i saken. Kommunedirektøren anbefaler at tiltaksplanen godkjennes og
at midlene fordeles som angitt i saken.
Innledning
I kommunestyrets sak 148/20 om budsjett/økonomiplan for 2021-2024, er det for 2021 bevilget
kr.10 mill. inkl. mva. (8 000 000 eks.mva) til rehabilitering av kommunens boliger. Midlene er avsatt
som rammebevilgning og skal fordeles til ulike investeringsprosjekter på boliger.
Hovedutvalget for kommunalteknikk er delegert myndighet til å fordele rammebevilgningen gitt av
kommunestyret.
Vurderinger
Tabellen nedenfor viser forslag til nye prosjekter for boliger (tall i hele 1000kr, eks. mva):
Nr
Prosjekt
Type bygg
Felt
Budsjett (eks.
mva)
1
Bjønnestoppen,
Bemannet
Effektivisering
100
Semsveien 92 – Ny Tv- omsorgsbolig
løsning
2
Lindholmveien 29, 31,
Arbeidsmiljø
1500
33 Møllebakken
Bemannet
bofelleskap bygge om omsorgsbolig
arealer til personalet
iht.
arbeidsplassforskriften
3
Rødstoppen og
Bemannet
Bomiljø
400
Ekornrød – Bod med
omsorgsbolig
ladestasjon for
elektriske rullestoler,
etterbevilgning
4
Bjønnestoppen,
Bemannet
Brannsikkerhet
100
Semsveien 92 –
omsorgsbolig
Oppgradering av
rømningsdører
SUM
2 100
1. Bjønnestoppen – Ny Tv-løsning
Bjønnestoppen, Semsveien 92 består av 9 betjente omsorgsboliger. Bygget ble bygget i
1967 og renovert i 2005. Ved den nybygde delen av Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter,
er det etablert en tv- løsning for institusjoner med en gunstig avtale forhandlet frem
igjennom Jarlsberg IKT. Det anses som hensiktsmessig å ha en felles tv-løsning ved hele

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter som Bjønnestoppen omsorgsboliger driftes under.
Denne tv- løsningen er også etablert ved Smidsrød helsehus. For å konvertere til ny tvløsning må det trekkes nye kabler og etableres nettverkspunkter og uttak, videre må det
anskaffes nye dekodere. En ny tv- løsning vil gi besparelser i abonnementsavgift. Det er
allerede gitt bevilgning i Rehabiliteringsplanen for formålsbygg for utføre tilsvarende
tiltak ved den gamle delen av sykehjemmet (Semsveien 90).
2. Lindholmveien 29,31 33, Møllebakken bofellesskap – etablere garderober mm. iht.
arbeidsplassforskriften
Møllebakken bofellesskap består av 16 omsorgsleiligheter med heldøgns bemanning.
Bygget har en eldre del med 12 leiligheter og en nyere del med 4. leiligheter og
fellesarealer. Felleskjøkken er ikke i bruk iht. endring av driften. Det er behov for å
tilpasse formålet til dagens drift. Arealene til ansatte tilpasses. Arbeidene omfatter
ombygging av tidligere leilighet og felles kjøkken til garderober, dusjer, medisinrom,
pauserom og kontorplasser.
3. Rødstoppen og Ekornrød - Bod med ladestasjon for elektriske rullestoler, etterbevilgning
Det ble i K-sak 026/18 bevilget 200` til «Bod med ladestasjon for elektriske rullestoler».
Etter en ny gjennomgang av prosjektet viser det seg at opprinnelig plan ikke lar seg
gjennomføre, grunnet kabler i bakken på det planlagte byggestedet. Dette prosjektet favner to
bygg, og beboergruppen må ha kort avstand til hovedinngangen fra parkering/ladestasjon.
Basert på dagens behov og hva som er gjennomførbart, blir prosjektet mer kostbart enn antatt.
4. Bjønnestoppen, Semsveien 92 – Oppgradering av rømningsdører
Bjønnestoppen, Semsveien 92 består av 9 bemannede omsorgsboliger. Bygget ble bygget i
1967 og ble renovert i 2005. Etter gjennomføring av en brannteknisk vurdering av bygget ble
det avdekket avvik på enkelte dører i rømningsvei I forhold til dagens forskrifter. Det monteres
automatiske selvlukkere og holdemagneter tilknyttet brannalarmanlegg.
Folkehelse
Tiltak 2 og 3 forbedrer bomiljøet for beboerne og arbeidsmiljøet for de ansatte. Tiltak 4 øker
brannsikkerheten for beboerne og de ansatte. Dette anses som god folkehelse.
Fremdrift
Tiltak iverksettes løpende etter vedtak i samsvar med kommunedirektørens innstilling.
Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler at det disponeres kr. 2 100 000,- (eks. mva) av vedtatt bevilging gitt
fra kommunestyret i K-sak 148/20 til tiltak som nevnt ovenfor. Det foreslås at differansen på kr 4 750
000,- (eks.mva) blir stående ubenyttet og at disponeringen gjøres senere i år til nye prosjekter.
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Saksbehandler:
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Tiltaksplanfor rehabilitering av boliger 2021- Disponeringav midler
Utvalg
Hovedutvalgfor kommunalteknikk

Møtedato
27.01.2021

Saksnummer
018/21

Kommunedirektørensinnstilling
1. Det disponereskr. 1 150 000,- (eks.mva)innenfor rammenav vedtatt bevilgningfra
kommunestyreti K-sak148/20.

Det visesttil de vurderingerog den begrunnelsesom fremkommeri saksfremlegget.

Hovedutvalgfor kommunalteknikk27.01.2021:
Behandling:

VirksomhetslederA. Bjerknæsorienterte i saken.
Votering
Kommunedirektørensinnstilling enstemmigvedtatt.
HFK-018/21 Vedtak:

1. Det disponereskr. 1 150 000,- (eks.mva)innenfor rammenav vedtatt bevilgningfra
kommunestyreti K-sak148/20.

Det visesttil de vurderingerog den begrunnelsesom fremkommeri saksfremlegget.

Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Saken gjelder fordelingen av vedtatt rammebevilgning på kr. 10 mill. inkl. mva (8 000 000 eks.mva)
til boligfornyingsprogrammet, vedtatt av kommunestyret i K-sak 148/20.
I denne saken foreslås kr. 1 150 000,- (eks. mva) fordelt til enkeltprosjekter i henhold til tabell
nedenfor.
Prosjektene er kort beskrevet i saken. Kommunedirektøren anbefaler at tiltaksplanen godkjennes og
at midlene fordeles som angitt i saken.
Innledning
I kommunestyrets sak 148/20 om budsjett/økonomiplan for 2021-2024, er det for 2021 bevilget
kr.10 mill. inkl. mva. (8 000 000 eks.mva) til rehabilitering av kommunens boliger. Midlene er avsatt
som rammebevilgning og skal fordeles til ulike investeringsprosjekter på boliger.
Hovedutvalget for kommunalteknikk er delegert myndighet til å fordele rammebevilgningen gitt av
kommunestyret.
Vurderinger
Tabellen nedenfor viser forslag til nye prosjekter for boliger (tall i hele 1000kr, eks. mva):
Nr

Prosjekt

Type bygg

Felt

1

Lysakerveien 1-3
– Økt
brannsikring
Frysecontainer
til nedfrysing av
møbler/eiendeler

Boliger for
vanskeligstilte

Brannsikkerhet

For alle typer
boliger, spesielt
ved flytting

Fysisk og psykisk
helse

2

SUM

Budsjett (eks.
mva)
500

650

1 150

1. Lysakerveien 1-3 – Utvidet brannsikring
Lysakerveien 1 og 3 ble bygget i 1963. Det er i utgangspunktet 2 like leilighetsbygg som hver
har 8 leiligheter. 4 benyttes i dag til administrasjon for psykisk helse og rus, mens de
resterende 12 leies ut.
Det har i flere år vært utfordringer med mange brannutrykninger til disse adressene. Byggene
og alarmanlegget er ofte utsatt for hærverk, og byggenes alder samt beboernes kognitive og
fysiske utfordringer, gjør at ekstra branntiltak er nødvendig. For å øke brannsikkerheten i
bygget foreslås følgende:
· Anskaffelse og montering av 8 mobile vanntåkeanlegg (til alle boenheter som ikke har i
dag).
· Montering av rømnings-stiger i alle 8 leiligheter i 2.etasje
· Installasjon av tilsvarende brannalarmanlegg i nr.1 som er i nr.3 med direkte varsling til
brannvesen.
· Gjennomføre brannteknisk gjennomgang byggene.

Dersom leietakergruppen flyttes vil mobile anlegg kunne medtas dersom de ikke vil være

nødvendige i Lysakerveien. Rømningsstiger vil det være behov for uavhengig av
leietakergruppe.
2. Frysecontainer til nedfrysing av møbler og andreeiendeler
Veggedyr er at økende problem i boliger. I løpet av det siste året er erfaringen at antallet
veggdyrsaneringer i kommunale boliger har økt betraktelig. For å unngå at leietakere tar
med seg skadedyr til nye boligbygg ved flytting, er det behov for en mulighet for å sikre
eiendeler for veggdyr. Dette skjer ved at møbler og utstyr fryses ned til -40 grader i 2
døgn. Denne tjenesten utføres i dag av skadedyrfirma i forbindelse med sanering.
Dersom frysecontainer kjøpes inn vil kommunen eie, drifte og vedlikeholde containeren
ved Eiendomsforvaltningen. Helse og omsorg vil stå for planlegging, organisering og bruk.
Pris på en 20 fots frysecontainer er ca kr. 250.000,-. I tillegg må den kobles til strøm,
bygges en overdekning ved åpningen og plassen må asfalteres (begrense at sand, grus og
søle dras inn i container og eventuelt videre inn i boliger). Containeren plasseres på
hensiktsmessig i forhold til tilgjengelighet og søknadsprosess.
Folkehelse
Tiltakene øker sikkerheten til leietakere og ansatte og vil forbedre bomiljøet for leietakerne av
kommunale boliger, noe som er positivt for folkehelsen.
Fremdrift
Tiltak iverksettes løpende etter vedtak i samsvar med kommunedirektørens innstilling.
Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler at det disponeres kr. 1 150 000,- (eks. mva) av vedtatt bevilging gitt
fra kommunestyret i K-sak 148/20 til tiltak som nevnt ovenfor.
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Gbnr 3/396 - Munkerekkveien 63 - Klage på pålegg om fjerning av mur
Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Møtedato
28.04.2021

Saksnummer
091/21

Kommunedirektørens innstilling
1. Vedtak i sak 040/21 av 3. mars 2021, som pålegger eier av eiendommen gbnr. 3/396 –
Munkerekkveien 63, å fjerne mur langs sjøkanten på eiendommen, opprettholdes.
Klagen tas ikke til følge da den ikke inneholder momenter som ikke var kjent på det
tidspunktet pålegget ble vedtatt. Det foreligger heller ikke andre grunner som tilsier at
vedtaket bør endres.
2. Det gis utsatt iverksetting i henhold til forvaltningsloven § 42 av pålegget inntil søknad om
etterhåndsgodkjenning er behandlet, under forutsetning om at kommunen har mottatt
komplett søknad innen 1. mai 2021.
3. Det gis ikke utsatt iverksetting av tvangsmulkt, jf forvaltningsloven § 42.
Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen.
4. Saken oversendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Vedlegg:
Situasjonskart 1_5000
Situasjonskart 1_1000
Gbnr 3/396 - Munkerekkveien 63 - Pålegg om fjerning av mur
Gbnr 3/396 - Munkerekkveien 63 - Brygge - Klage over pålegg om fjerning av forstøtning av sjøfront
Gbnr 3/396 - Munkerekkveien 63 - Ulovlighetsoppfølging av brygge - Supplering av klage
Utsnitt kommuneplan 1_1000
Flyfoto 2011 og 2012
Gbnr 3/396 - Munkerekkveien 63 - Ber om dokumentasjon
Gbnr 3/396 - Munkerekkveien 63 - Kommentarer til varsel om pålegg om retting og tvangsmulkt
Gbnr 3/396 - Munkerekkveien 63 - Ulovlighetsoppfølging av brygge - Redegjørelse for tiltak innenfor
område avsatt til LNF
Gbnr 3396 - Munkerekkveien 63 - Varsel om pålegg og tvangsmulkt
Gbnr 3/396 - Munkerekkveien 63 - Ber om redegjørelse for tiltak innenfor område avsatt til LNF
Kortversjon
Saken gjelder klage på pålegg om å fjerne mur langs sjøkanten på eiendommen. Vedtak om fjerning
av muren ble fattet av Hovedutvalg for kommunalteknikk 3. mars 2021.
Kommunen varslet tiltakshaver om pålegg og tvangsmulkt 2. desember 2020. I sitt tilsvar til varselet
anførte tiltakshaver gjennom sin advokat at muren ble oppført i 2009, og at den verken var i strid
med arealformålet eller byggeforbudet i plan- og bygningsloven(pbl.) av 1985 på
oppføringstidspunktet.
Kommunedirektøren viste i påleggesaken til flyfoto som viser at muren ikke var oppført 13. juli 2011,
og at den derfor måtte være oppført etter dette tidspunktet. Muren var derfor omfattet av plan- og
bygningsloven kapittel 20, og avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet i pbl. § 1-8 og
arealformålet LNF, på oppføringstidspunktet. Kommunedirektøren mente det var dokumentert at
muren er i strid med plan- og bygningsloven, og at det forelå både hjemmel og plikt til å forfølge
overtredelsen. Pålegget ble vedtatt enstemmig av Hovedutvalget for kommunalteknikk.
Tiltakshaver har via sin advokat klaget på pålegget i brev datert 24. mars 2021, og supplert klagen 6.
april 2021. Hovedanførslene er at muren ble oppført i 2009, at kommunen har akseptert muren i
2015 og at muren gir allmennheten fordeler. Det anmodes også om at det gis utsatt iverksetting av
pålegget da klager har til hensikt å søke om etterhåndsgodkjenning.
Kommunedirektøren viser til at bildene som er lagt til grunn i påleggssaken er fra 13. juli 2011 og 7.
september 2012, og at bilder fra førstnevnte dato viser at muren ikke var oppført på dette
tidspunktet. Kommunedirektøren viser videre til at hensikten med etableringen av muren er et
forhold som må tas gjennom en søknadsprosess, og ikke i sammenheng med påleggssaken.
Kommunedirektøren kan heller ikke se at kommunen har akseptert muren i 2015.
Når det gjelder opplysningen om at tiltaket vil bli søkt etterhåndsgodkjent, viser kommunedirektøren
til at tiltakshaver i varsel om pålegg og tvangsmulkt fikk opplyst en frist for å søke eventuell
etterhåndsgodkjenning til 15. januar 2021. Kommunen mottok ingen henvendelse fra klager om å få
utsatt denne fristen, og det kom heller ikke inn noen søknad.
Hensikten med å sette en slik frist er å oppnå en effektiv oppfølging av ulovligheter, spesielt i de
tilfeller der det ulovlige tiltaket har innvirkning på allmenne interesser. Når det ikke søkes innenfor
fristen som blir satt i forhåndsvarselet fortsetter kommunen sin ulovlighetsoppfølging ved å pålegge
retting og ilegge tvangsmulkt.
I denne konkrete saken mener kommunedirektøren at det er rimelig at klager får behandlet sin
søknad om etterhåndsgodkjenning før pålegget om fjerning iverksettes, under forutsetning om at

kommunen mottar en komplett søknad innen 1. mai 2021. For å sikre en effektiv oppfølging av det
ulovlige forholdet mener imidlertid kommunedirektøren at tvangsmulkten skal løpe fra og med åtte
uker etter at påleggssaken er endelig avgjort. Det anbefales derfor at det gis utsatt iverksetting av
selve pålegget om retting inntil søknaden er ferdig behandlet, men at det ikke gis utsatt iverksetting
av tvangsmulkten.
Kommunedirektøren mener at klagen ikke inneholder momenter som ikke var kjent på det
tidspunktet pålegg ble vedtatt, eller at det er andre grunner som tilsier at vedtaket bør endres.
Klagen kan derfor ikke føre frem, og det anbefales at vedtaket opprettholdes.
Innledning
Foreliggende sak gjelder klage på pålegg om å fjerne mur langs sjøkanten på eiendommen. Vedtak
om fjerning av muren ble fattet av Hovedutvalg for kommunalteknikk i møtet 3. mars 2021. Muren
følger sjøkanten fra brygge i nordvest til eiendomsgrense i sørvest, og har en total lengde på ca. 34
meter. Den aktuelle delen av eiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF, og omfattes
av byggeforbudet i pbl. § 1-8.
Kommunen varslet tiltakshaver om pålegg og tvangsmulkt 2. desember 2020. Det ble i varselet
opplyst om muligheten til å søke etterhåndsgodkjenning innen en frist som ble satt til 15. januar
2021. Tiltakshaver valgte å ikke benytte seg av denne muligheten. I sitt tilsvar til varselet anførte
tiltakshaver gjennom sin advokat at muren ble oppført i 2009, og at den verken var i strid med
arealformålet eller byggeforbudet i plan- og bygningsloven av 1985 på oppføringstidspunktet.
Kommunedirektøren viste i påleggesaken til flyfoto som viser at muren ikke var oppført 13. juli 2011,
og at den derfor måtte være oppført etter dette tidspunktet. Muren var derfor omfattet av plan- og
bygningsloven (pbl.) kapittel 20, og avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet i pbl. § 1-8 og
arealformålet LNF, på oppføringstidspunktet. Kommunedirektøren mente det var dokumentert at
muren er i strid med plan- og bygningsloven, og at det forelå både hjemmel og plikt til å forfølge
overtredelsen.
Tiltakshaver har via sin advokat klaget på pålegget i brev datert 24. mars 2021. Klager anfører at
muren er oppført i 2009, og ikke som kommunen har konkludert med mellom 2010 og 2011. Klager
mener videre at flyfotoet til kommunen fra 2010 er av dårlig kvalitet. Videre viser klager til at muren
er oppført for å holde masser tilbake, at kommunen har akseptert muren i 2015 og at kommune ikke
har hjemmel til å pålegge fjerning. Klager opplyser også at han har til hensikt å søke om
etterhåndsgodkjenning i løpet av april 2021, som en subsidiær løsning. Det bes i den anledning om
utsatt iverksetting av pålegget inntil søknaden er avgjort.
Det ble også opplyst i klagen at den ville bli supplert senere. Kommunen satte i brev 25. mars 2021
frist for supplering til 6. april 2021. Kommunen mottok supplering innen fristen, der det anføres at
det ble gjennomført tilsyn på eiendommen i 2015, uten at muren ble påtalt. Videre vises det til
murens fordeler for allmenn ferdsel, og at tiltaket tilfredsstiller vilkårene for dispensasjon i § 19-2.
Klager viser videre til forvaltningspraksis som gir tiltakshaver anledning til å søke i ettertid – og at
dette fremdeles må tillegges vekt, til tross for at søknaden kommer noe senere enn tidligere satt
frist. Det vises for øvrig til likhetsbetraktninger i relasjon til den svært forsinkede søknaden for
kommunens eget tiltak i Middelborgveien.
Faktagrunnlag
Lov av 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).
Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Kommunedelplan for Nøtterøy og utfyllende bestemmelser for Færder kommune, vedtatt 31. januar
2018.

Vurderinger
Klagen
Vedtaket i sak 040/21 ble sendt fra kommunen via Altinn 4. mars 2021. Kommunen mottok klagen
per e-post den 24. mars 2021. Klagen anses derfor som innkommet innen klagefristens utløp, jf.
forvaltningsloven § 29. Klagen oppfyller formkravene til en klage, og klager har rettslig
klageinteresse.
Dokumentasjon
Klagen retter seg i første omgang mot den dokumentasjon som kommunen har lagt til grunn for å
vurdere lovligheten av tiltaket. Klagers advokat viser til at kommunen har konkludert med at muren
er oppført mellom 2010 og 2011, og at det er lagt et flyfoto med dårlig kvalitet til grunn for denne
vurderingen.
Kommunedirektøren viser til vedlegg til påleggssaken der det fremgår av flyfoto tatt 13. juli 2011 at
muren som befinner seg på eiendommen i dag, ikke var oppført på dette tidspunktet. Det vises
videre til flyfoto tatt 7. september 2012, som viser muren slik den er oppført i dag.
Kommunedirektøren mener at muren ble oppført i tidsrommet mellom disse to flyfotograferingene.
Dette ble det opplyst om i påleggssaken. Kommunedirektøren kan ikke se at kommunen har
konkludert med at muren er oppført mellom 2010 og 2011, slik klager hevder. Anførselen kan ikke
føre frem.
Godkjent gjennom korrespondanse i 2015
Videre anføres det fra klagers side at kommunen har akseptert tiltaket da det har vært spesifikt
omtalt i korrespondanse med kommunen i 2015. Klager har ikke vist til hvilken korrespondanse det
er snakk om.
Tiltaket var på oppføringstidspunktet avhengig av søknad om tillatelse etter pbl. kapittel 20, og
dispensasjon fra arealformålet LNF og byggeforbudet i pbl. § 1-8. Slik kommunedirektøren ser det
kan ikke det at tiltaket skal ha vært nevnt i korrespondanse med kommunen i 2015 utgjøre en
tillatelse etter pbl. §§ 21-4 og 19-2.
Muren ikke påtalt etter tilsyn i 2015
Det anføres i den supplerende klagen at det ble gjennomført tilsyn på eiendommen i 2015, hvoretter
forstøtningen av sjøfronten ikke ble påtalt. Det gis ingen nærmere beskrivelse av tilsynet, og hva det
skal ha omfattet. Kommunedirektøren kan ut fra kommunens arkiver ikke se at det har vært
gjennomført tilsyn på eiendommen i 2015.
I 2015 pågikk det imidlertid en sak om etterhåndsgodkjening av bryggen på eiendommen. Dersom
det ble gjennomført tilsyn eller befaring på eiendommen, er det nærliggende å tro at dette var
knyttet til den pågående saksbehandlingen. At kommunen i et slikt tilfelle ikke har hatt oversikt over
lovligheten av andre tiltak på eiendommen og derfor har unnlatt å påtalt de ulovlige forholdene, kan
etter kommunedirektørens syn ikke ha betydning for denne saken. Å unnlate å forfølge et ulovlig
forhold utgjør ikke en godkjenning av tiltaket, og det avskjærer heller ikke kommunens mulighet til
senere oppfølging.
Murens funksjon
Klager anfører at muren ble oppført for å holde masser tilbake og hindre at landarealene vaskes bort
av vind og vær, at muren har betydning for allmennhetens ferdsel og at dispensasjonsvilkårene i pbl.
§ 19-2 er oppfylt. Kommunedirektøren mener at dette er momenter som vil være naturlig å tatt
stilling til i en søknad om dispensasjon, og ikke i en klage på et pålegg. Anførselen kan ikke føre frem.
Utsatt iverksetting
Når det gjelder opplysningen om at tiltaket vil bli søkt etterhåndsgodkjent, viser kommunedirektøren
til at tiltakshaver i varsel om pålegg og tvangsmulkt fikk opplyst en frist for å søke eventuell

etterhåndsgodkjenning til 15. januar 2021. Kommunen mottok ingen søknad innen fristen, og heller
ingen henvendelse fra klager om å få utsatt fristen.
Hensikten med å sette en frist for søknad om etterhåndsgodkjenning er å oppnå en effektiv
oppfølging av ulovligheter, spesielt i de tilfeller der det ulovlige tiltaket har innvirkning på allmenne
interesser. I de tilfeller der det søkes innenfor fristen, stilles ulovlighetsoppfølgingen normalt i bero
inntil søknadsspørsmålet er avgjort. Når det ikke søkes innenfor fristen fortsetter kommunen sin
ulovlighetsoppfølging ved å pålegge retting og ilegge tvangsmulkt. Det siste som et virkemiddel for å
få gjennomført retting.
Da de fleste pålegg om retting blir påklaget til overordnet myndighet, har kommunen hatt en praksis
for å sette rettingsfristen og ikrafttredelsen av tvangsmulkten til et gitt antall uker etter at
påleggssaken er endelig avgjort.
Denne praksisen medfører imidlertid at kommunen ikke har et effektivt virkemiddel for å påvirker
den ansvarlige for det ulovlige forholdet å påse en effektiv søknadsprosess når det søkes etter at
pålegget er vedtatt, dersom det gis utsatt iverksetting av tvangsmulkten i klagerunden. Det betyr i
praksis at de ulovlige tiltakene kan bli stående i lang tid, dersom den ansvarlige for forholdet trekker
søknadsprosessen ut i tid. Kommunedirektøren mener at dette kommer i konflikt med hensynet bak
en effektiv ulovlighetsoppfølging og den alminnelige rettsfølelse.
I denne konkrete saken mener kommunedirektøren at det er rimelig at klager får behandlet sin
søknad om etterhåndsgodkjenning før pålegget om fjerning iverksettes, selv om dette ikke er en
rettighet klager kan påberope seg. Det vises i den anledning til departementets uttalelse i
forarbeidene til gjeldende lov, Ot.prp nr. 45 – 2007-2008:
«Departementet finner grunn til å påpeke at det ikke foreligger noen ubetinget rett for tiltakshaver til
å få utsatt et pålegg om retting i påvente av behandling av en søknad om etterfølgende tillatelse.
Anledning til etterfølgende søknad må blant annet vurderes ut fra hvilke regler tiltaket er i strid med.
Rent formelle mangler, som manglende søknad for et tiltak i overensstemmelse med plan, gir en
videre adgang til etterfølgende søknad enn et tiltak i strid med materielle krav, for eksempel
reguleringsplanens krav om arealformål eller konkret plassering. I hvilken grad det ulovlige forhold
kan bebreides tiltakshaver kan også være av betydning ved avveiningen.»
For å sikre en effektiv oppfølging av det ulovlige forholdet mener imidlertid kommunedirektøren at
tvangsmulkten skal løpe fra og med åtte uker etter at påleggssaken er endelig avgjort. Det anbefales
derfor at det gis utsatt iverksetting av selve pålegget om retting inntil en eventuell søknad er ferdig
behandlet, men at det ikke gis utsatt iverksetting av tvangsmulkten. Dette under forutsetning om at
kommunen har mottatt en komplett søknad innen 1. mai 2021.
Konklusjon
Kommunedirektøren mener at klagen ikke inneholder momenter som ikke var kjent på det
tidspunktet pålegget ble vedtatt, eller som av andre grunner tilsier at vedtaket bør endres. Klagen
kan derfor ikke føre frem, og det anbefales at vedtaket opprettholdes.
Det anbefales at det gis utsatt iverksetting av selve pålegget, men at det ikke gis utsatt iverksetting av
tvangsmulkten.
Saken oversendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.
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Gbnr 3/ 396 - Munkerekkveien 63 - Pålegg om fjerning av mur
Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Møtedato
03.03.2021

Saksnummer
040/21

Kommunedirektørens innstilling
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 pålegges eier av eiendommen gbnr. 3/396 –
Munkerekkveien 63, å fjerne muren langs sjøkanten på eiendommen. Muren må være
fjernet innen åtte uker etter at endelig vedtak i denne saken foreligger. Oppfyllelse av
pålegget må dokumenteres ved innsending av bilder innen rettingsfristens utløp.
2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4 gis det tillatelse til å gjennomføre rettingen.
3. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-5 ilegges eier tvangsmulkt som forfaller ved
utløp av fristen i punkt 1, dersom pålegget ikke er etterkommet. Tvangsmulkten består av
en engangsmulkt på kroner 20.000,-, samt deretter en løpende dagmulkt på kroner 1.000,per påbegynte dag, inntil pålegget er etterkommet.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen.

Hovedutvalg for kommunalteknikk 03.03.2021:
Behandling:

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
HFK- 040/ 21 Vedtak:

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 pålegges eier av eiendommen gbnr. 3/396 –
Munkerekkveien 63, å fjerne muren langs sjøkanten på eiendommen. Muren må være
fjernet innen åtte uker etter at endelig vedtak i denne saken foreligger. Oppfyllelse av

pålegget må dokumenteres ved innsending av bilder innen rettingsfristens utløp.
2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4 gis det tillatelse til å gjennomføre rettingen.
3. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-5 ilegges eier tvangsmulkt som forfaller ved
utløp av fristen i punkt 1, dersom pålegget ikke er etterkommet. Tvangsmulkten består av
en engangsmulkt på kroner 20.000,-, samt deretter en løpende dagmulkt på kroner 1.000,per påbegynte dag, inntil pålegget er etterkommet.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen.

Vedlegg:
Situasjonskart 1_5000
Situasjonskart 1_1000
Utsnitt kommuneplan 1_1000
Flyfoto 2011 og 2012
Gbnr 3/396 - Munkerekkveien 63 - Ber om dokumentasjon
Gbnr 3/396 - Munkerekkveien 63 - Kommentarer til varsel om pålegg om retting og tvangsmulkt
Gbnr 3/396 - Munkerekkveien 63 - Ulovlighetsoppfølging av brygge - Redegjørelse for tiltak innenfor
område avsatt til LNF
Gbnr 3396 - Munkerekkveien 63 - Varsel om pålegg og tvangsmulkt
Gbnr 3/396 - Munkerekkveien 63 - Ber om redegjørelse for tiltak innenfor område avsatt til LNF
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Saken gjelder pålegg om å fjerne mur på eiendommen, samt ileggelse av tvangsmulkt for å påvirke til
gjennomføring av pålegget. Muren følger sjøkanten fra brygge i nordvest til eiendomsgrense i
sørvest, og har en total lengde på ca. 34 meter. Den aktuelle delen av eiendommen er avsatt til LNF i
kommunedelplan for Nøtterøy, og omfattes av byggeforbudet i pbl. § 1-8.
Kommunen varslet tiltakshaver om pålegg og tvangsmulkt i desember 2020. I sitt tilsvar til varselet
anfører tiltakshaver gjennom sin advokat at muren ble oppført i 2009, og at den verken var i strid
med arealformålet eller byggeforbudet i plan- og bygningsloven av 1985 på oppføringstidspunktet.
Kommunedirektøren mener at offentlig tilgjengelige flyfoto viser at muren ikke var oppført 13. juli
2011, og at den derfor må være oppført etter dette tidspunktet. Muren var derfor omfattet av planog bygningsloven (pbl.) kapittel 20, og avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet i pbl. § 1-8 og
arealformålet LNF.
Det er ikke søkt etterhåndsgodkjenning, og tiltakshaver har heller ikke sendt inn dokumentasjon som
viser at muren ble oppført i 2009. Kommunedirektøren mener det er dokumentert at muren er i strid
med plan- og bygningsloven, og at det foreligger både hjemmel og plikt til å forfølge overtredelsen.
Kommunedirektøren mener derfor at muren må pålegges fjernet, og at sjøkanten må settes tilbake
til den stand den hadde før muren ble etablert. For å påvirke tiltakshaver til å gjennomføre pålegget,
anses det som hensiktsmessig å ilegge tvangsmulkt hvis pålegget ikke etterkommes innen den fristen
som er satt.
Det er i tillegg etablert en uteplass ved bryggen på eiendommen. I følge opplysninger fra tiltakshaver
er uteplassen etablert i 2013. Han har i e-post av 20. november 2020 opplyst at den vil bli fjernet.
Denne saken omfatter kun muren.
Innledning
Foreliggende sak gjelder pålegg om å fjerne mur på eiendommen, samt ileggelse av tvangsmulkt for å
påvirke til gjennomføring av pålegget. Muren er oppført etter 13. juli 2011, uten nødvendig
godkjenning fra kommunen. Muren følger sjøkanten fra brygge i nordvest til eiendomsgrense i
sørvest, og har en total lengde på ca. 34 meter. Den aktuelle delen av eiendommen er avsatt til LNF i
kommunedelplanen for Nøtterøy, og tiltaket omfattes av byggeforbudet i pbl. § 1-8. Arealformålet
var den samme på oppføringstidspunktet.
Kommunen fattet den 19. august 2020 vedtak om pålegg for fjerning av brygge som ble oppført på
eiendommen i 2014. Pålegget er påklaget, og klagen behandles i egen sak. I forbindelse med den
innledende klagebehandlingen befarte kommunen eiendommen. Kommunen ble da kjent med at det
var oppført en forstøtningsmur langs sjøkanten, og etablert en uteplass ved bryggen. Det ble

undersøkt om tiltakene var omsøkt og godkjent, uten at man kunne finne dette dokumentert.
Kommunen henvendte seg til eier av eiendommen 10. november 2020, og ba han redegjøre for
tiltakene. Tiltakshaver svarte kommunen 20. november, og opplyste at muren var oppført i mai 2009,
og at de ikke oppfattet at tiltaket var søknadspliktig på oppføringstidspunktet. De opplyste samtidig
at de ville fjerne uteplassen ved bryggen.
Kommunen vurderte tilsvaret, og kom til at muren og uteplassen var oppført uten nødvendig
tillatelse. Det ble sendt varsel om pålegg og tvangsmulkt 2. desember 2020, med frist for å fremme
uttalelse og eventuelt søke etterhåndsgodkjenning til 15. januar 2021. Fristene ble etter forespørsel
fra tiltakshaver senere utsatt til 1. februar 2021.
Kommunen mottok uttalelse til varselet 1. februar 2021. Det fremgår av uttalelsen at muren ble
oppført i 2009 for å hindre erosjon, og at dette har positive sider for allmennhetens
ferdselsmuligheter over eiendommen. Det anføres at tiltaket verken var søknadspliktig eller
dispensasjonsavhengig på oppføringstidspunktet, under henvisning til at det var plan- og
bygningsloven av 1985 som gjaldt på når muren ble oppført, og at tiltaket ikke kom i konflikt med
byggeforbudet i strandsonen slik det gjaldt på det tidspunktet. Det ble videre anført at man etter
LNF-bestemmelsene i kommuneplanen som gjaldt i 2009, kunne gjøre tiltak som var å anse som
«normale» tiltak på en boligeiendom.
Kommunen tok uttalelsen til vurdering, og mente etter undersøkelser av tilgjengelige flyfoto at
muren må ha blitt oppført etter 13. juli 2011. Det ble derfor sendt henvendelse til tiltakshaver 2.
februar 2021, der det ble bedt om dokumentasjon som kan underbygge at muren ble oppført i 2009.
Det ble satt frist for innsendelse av dokumentasjon til 5. februar 2021.
Kommunen har ikke mottatt dokumentasjon som underbygger at muren skal være oppført før 13. juli
2011.
Faktagrunnlag
Lov av 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).
Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Kommunedelplan for Nøtterøy og utfyllende bestemmelser for Færder kommune, vedtatt 31. januar
2018.
Vurdering
Vilkår for å gi pålegg
For at kommunen skal kunne pålegge retting av arbeider er det en forutsetning at forholdet er i strid
med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. pbl. § 32-3.
Inngangsvilkåret for å kunne benytte bestemmelsene i kapittel 32 er at ulovligheten utgjør et tiltak
etter plan- og bygningsloven. Oppføring av forstøtningsmur utgjør et tiltak etter pbl. § 20-1 første
ledd bokstav a. Det er imidlertid et unntak fra søknadsplikten i pbl. § 20-5, men unntaket betinger at
tiltaket er i samsvar med plan. Rettstilstanden var den samme på oppføringstidspunktet, men da
etter pbl. § 20-3.
Videre var tiltaket på oppføringstidspunktet, og er fortsatt, i strid med både byggeforbudet i 100metersbeltet langs sjøen etter pbl. § 1-8 andre ledd og LNF-formålet i kommunedelplan for Nøtterøy
(tidligere kommuneplanens arealdel for Nøtterøy). Kommunedirektøren er derfor av den oppfatning
at bestemmelsene i kapittel 32 kan anvendes.
Kommunen plikter å påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes i kommunen, jf. pbl. § 1-4
første ledd. Videre skal kommunen forfølge overtredelser, men dersom overtredelsen er av «mindre
betydning» kan kommunen avstå fra forfølging, jf. pbl. § 32-1. Kommunedirektøren kan ikke se at
oppføring av en forstøtningsmur med en lengde på 34 meter, i et område der det foreligger et

dobbelt byggeforbud, kan anses å være av «mindre betydning».
Kommunedirektøren mener på bakgrunn av dette at tiltaket er i strid med bestemmelser gitt i eller i
medhold av plan- og bygningsloven, og at det foreligger hjemmel og plikt til å forfølge overtredelsen,
jf. pbl. § 32-1. Vilkårene for å kunne gi pålegg om retting av det ulovlige forholdet anses derfor som
oppfylt, jf. pbl. § 32-3.
Selv om pålegget vil påføre tiltakshaver ulempe og et visst økonomisk tap, mener
kommunedirektøren at dette ikke kan tillegges særlig vekt fordi dette nesten alltid vil være tilfellet
ved riving og tilbakeføring til lovlig stand, jf. Rt. 2002 s. 209.
Påleggets adressat
Kommunedirektøren mener at eier av eiendommen er den nærmeste til å være ansvarlig for
overtredelsen etter plan- og bygningsloven. Kommunedirektøren mener derfor at eier av
eiendommen er riktig adressat for pålegget.
Tiltakshavers anførsler
Tiltakshaver anfører via advokat at muren ble oppført i 2009 (etter 1985-loven), at den er satt opp
for å hindre erosjon og at den har positive sider for allmennhetens ferdselsmuligheter over
eiendommen.
Kommunedirektøren mener det er tilstrekkelig dokumentert gjennom offentlig tilgjengelige flyfoto at
muren ikke var oppført 13. juli 2011 (se vedlegg), og at den derfor må være oppført etter dette
tidspunktet. På oppføringstidspunktet gjaldt derfor plan- og bygningsloven av 2008, og
kommuneplanens arealdel for perioden 2011-2023 – vedtatt 22. juni 2011. Videre var muren
avhengig av søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven kapittel 20 og 21. Det ble aldri sendt
søknad til kommunen, og kommunen har heller ikke på annen måte tatt stilling til tiltaket. Muren
anses derfor som ulovlig oppført.
Eiendommen ble bebygd med nåværende bolig rundt år 2000. Flyfoto viser at den naturlige
vegetasjonen langs sjøkanten er fjernet etter dette. Kommunedirektøren mener dette kan ha bidratt
til økt erosjon langs sjøkanten, og at eier av eiendommen er nærmest til å bære ansvaret for de
endrede forholdene. Uansett mener kommunedirektøren at anførselen hører hjemme i en eventuell
søknad om dispensasjon, og at det i påleggesaken ikke kan legges vekt på tiltakshavers hensikten
med å oppføre muren. Det samme gjelder anførselen om allmennhetens ferdselsmuligheter over
eiendommen.
Oppfyllelse av pålegget
Som nevnt ovenfor mener kommunedirektøren at vilkåret for å kunne gi pålegg om retting etter
plan- og bygningsloven § 32-3 er oppfylt.
Kommunedirektøren mener at tiltakshaver må pålegges å rette det ulovlige forholdet, slik at
forholdet kommer over i lovlige former. Rettingen må skje ved å fjerne den oppførte muren i sin
helhet, og tilbakestille det berørte arealet til lovlig stand. Med lovlig stand mener
kommunedirektøren den stand det aktuelle området var i før muren ble oppført. I følge flyfoto var
sjøkanten på eiendommen lett vegetert før etableringen.
Muren er av relativt enkel konstruksjon og lett tilgjengelig for å få gjennomført rettingsarbeidet.
Kommunedirektøren mener det burde være tilstrekkelig med en frist på åtte uker for gjennomføring
av pålegget, etter endelig vedtak i saken.
Oppfyllelse av pålegget må dokumenteres ved innsending av bilder innen rettingsfristens utløp.
Tillatelse til riving

Riving utgjør i seg selv et tiltak etter pbl. § 20-1 første ledd bokstav e, og er derfor søknadspliktig
etter pbl. § 20-2. Kommunedirektøren mener at riving av muren og tilbakestilling av terrenget er et
mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver etter pbl. § 20-4 første ledd
bokstav e.
Ved slike mindre tiltak, der hensynene bak søknadsplikten anses som forsvarlig ivaretatt, kan
imidlertid pålegget omfatte tillatelse til for eksempel riving, uten behov for forutgående søknad.
Kommunedirektøren viser i denne sammenheng til tolkningsuttalelse fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet av 16. oktober 2018, der departementet blant annet uttaler at slik
fremgangsmåte også vil bidra til en mer effektiv håndheving av ulovligheter.
Kommunedirektøren kan ikke se at hensynet bak søknadsplikten, herunder hensyn til sikkerhet,
helse, miljø og naboers interesser, gjør det nødvendig med en selvstendig søknad for riving av muren
og tilbakestilling av terrenget i denne saken.
Tvangsmulkt
For å påvirke tiltakshaver til å gjennomføre pålegget, mener kommunedirektøren at det er
hensiktsmessig å ilegge tvangsmulkt hvis pålegget ikke etterkommes innen fristen. Tvangsmulktens
form og størrelse fastsettes på grunnlag av en konkret vurdering i den enkelte sak, blant annet ut fra
overtredelsens art, omfang og grovhet.
Kommunedirektøren anbefaler at det med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-5 ilegges
tvangsmulkt i form av en engangsmulkt på kroner 20 000,-, som forfaller ved utløpet av fristen.
Deretter ilegges løpende tvangsmulkt på kroner 1 000,- per påbegynte dag inntil pålegget er
etterkommet.
Formen og størrelsen på tvangsmulkten foreslås ut fra en helhetlig vurdering med sikte på at mulkten
skal tjene som press til oppfylling av pålegget om retting. Det er lagt vekt på at tiltaket er oppført
innenfor byggeforbudssonen langs sjø og i et LNF-område, og er avhengig av dispensasjon for å
kunne tillates. Tvangsmulktens størrelse er satt til et forholdsvis høyt nivå, med den hensikt å
fremtvinge en snarlig tilbakeføring. Kommunedirektøren mener videre det er hensiktsmessig å
benytte en kombinasjon av engangsmulkt og dagmulkt for både å motivere til oppfyllelse innen
fristen, men også motivere til snarlig oppfyllelse dersom fristen oversittes. Kommunedirektøren
mener at både tvangsmulktens form og størrelse i saken står i rimelig forhold til ulovligheten, jf. pbl.
§ 32-10 første ledd.
Tvangsmulkten forfaller dagen etter at fristen for å oppfylle pålegget løper ut, dersom pålegget ikke
er oppfylt. Pålegg kan tinglyses som heftelse på eiendommen dersom pålegget ikke gjennomføres, jf.
pbl. § 32-3 fjerde ledd. Utestående tvangsmulkt vil bli tvangsfullbyrdet etter reglene i
tvangsfullbyrdelsesloven. Vedtaket om tvangsmulkt er direkte tvangsgrunnlag for utlegg, jf.
tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 første ledd bokstav d.
Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler at eier av eiendommen gbnr. 3/396 - Munkerekkveien 63 pålegges,
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3, å fjerne muren langs sjøkanten på eiendommen og
tilbakestille det berørte arealet til lovlig stand.
Kommunedirektøren anbefaler at det gis tillatelse til å rive muren, og tilbakestille terrenget langs
sjøkanten, jf. plan- og bygningsloven § 21-4.
For å påvirke tiltakshaver til å gjennomføre pålegget, mener kommunedirektøren at det er
hensiktsmessig å ilegge tvangsmulkt hvis pålegget ikke etterkommes innen den fristen som er satt
herunder engangsmulkt på kr. 20 000,- og deretter dagmulkt på kr. 1 000,-, jf. plan- og bygningsloven
§ 32-5.
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KLAGE OVER PÅLEGG OM FJERNING AV FORSTØTNING AV SJØFRONT - MUNKEREKKVEIEN 63
Det vises til vedtak om pålegg om fjerning av forstøtning av sjøfront på eiendommen Munkerekkveien
63. Vedtaket er fattet av HKT den 3. mars 2021, oversendt ved brev av 4. mars d.s. Denne klage er
dermed rettidig.
Kommunen viser til flyfoto over eiendommen, og konkluderer med at tiltaket er utført en eller annen
gang mellom 2010 og 2011. Tiltakshaver mente at dette var utført våren 2009. Flyfotoet til
kommunen fra 2009 ser ut til å være tatt på vinteren, mest trolig er det fra april måned. Flyfotoet fra
2010 er av dårlig kvalitet, og det er usikkert om man kan utlede noe som helst av dette. Tiltakshaver
har imidlertid foreløpig ikke funnet ytterligere dokumentasjon fra den aktuelle perioden, ettersom
det ligger så langt tilbake.
Arbeidene er gjort for å forhindre at masse renner ut i sjøen og at landarealene vaskes bort av vind og
vær. Større deler av forstøtningen er utført i 30 cm høyde, da poenget har vært å holde massene
tilbake, ikke å tilrettelegge for oppfylling av arealet. Der terrenget er naturlig høyere fra før, mot
båtforeningen, er blokken lagt i to høyder, slik at de på det høyeste er 60 cm.
Tiltakshaver er av den oppfatning at kommunen ikke har hjemmel til å pålegge forstøtningen fjernet.
Tiltaket er dessuten omtalt spesifikt i korrespondanse med kommunen i 2015, og kommunen har
akseptert dette da.
Tiltakshaver har subsidiært valgt å søke om tiltaket, og nabovarsler utsendes innen ukeslutt fra Spir
arkitekter. Søknad kan forventes medio april. Det anmodes om utsatt iverksettelse av vedtaket inntil
søknaden er behandlet i endelig vedtak, jf. forvaltningsloven § 42. Det må understrekes at
forstøtningen er en erosjonssikring, at den er svært beskjeden i størrelse og at erosjonssikringen
medfører at allmennheten kan ferdes over eiendommen og endog understreker turstien.
Klage over pålegg om fjerning av forstøtning av sjøfront vil suppleres senere.
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Supplering av klage - pålegg om fjerning av forstøtning av sjøfront Munkerekkveien 63

Det vises til tidligere innsendt klage.
Som det fremkommer der har det vært tilsyn på denne eiendommen i 2015, hvoretter forstøtningen
av sjøfronten ikke ble påtalt. Det vises også til bryggesaken fra 2009 og veiledning fra kommunen
knyttet til restaurering av eksisterende steinsetting på eiendommen. Til tross for innvendinger i
forhold til tiltakets oppfattede forhold til plan- og bygningsloven, sendes det i disse dager inn søknad
om tiltaket. Det må spesielt påpekes at dette tiltaket er avgjørende for allmenn ferdsel forbi
eiendommen, ettersom det er et rent erosjonstiltak. Tiltakshaver har lagt til rette for allmennhetens
ferdsel, og dette innebærer at man i denne sak tilfredsstiller vilkårene for dispensasjon i § 19-2.
På denne bakgrunn anses det hensiktsmessig med utsatt iverksettelse av vedtak om pålegg om
retting inntil søknaden er behandlet politisk. Forvaltningspraksis som gir tiltakshaver anledning til å
søke i ettertid må fremdeles tillegges vekt, til tross for at denne søknaden kommer noe senere enn
tidligere satt frist. Det vises for øvrig til likhetsbetraktninger i relasjon til den svært forsinkede
søknaden for kommunens eget tiltak i Middelborgveien.

Med vennlig hilsen
Anne Tellefsen
Advokat MNA
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Gbnr 3/ 396 - Munkerekkveien 63 - Mur

Det vises til ditt brev datert 1. februar 2021 som svar på vårt varsel om pålegg og tvangsmulkt knyttet
til mur langs sjøkanten på eiendommen.
Det fremgår av brevet at tiltakshaver førte opp muren i 2009. Kommune er på bakgrunn av
tilgjengelige flyfoto av den oppfatning at muren er oppført etter 13. juli 2011. Hvis dere
opprettholder anførselen om oppføringstidspunkt i 2009 ber vi om dokumentasjon som kan
underbygge dette. Vi ber om at slik dokumentasjon oversendes kommunen innen 5. februar 2021.

Med vennlig hilsen
Thomas Ross Raftemo
Fagkoordinator
Tilsyn og ulovlighetsoppfølging
Tlf: 33 39 00 00 / 408 21 599
Mobil: 95 85 98 65
www.færder.kommune.no
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KOMMENTAR TIL VARSEL OM PÅLEGG OM RETTING OG TVANGSMULKT - MURBLOKKER SOM
FORSTØTNING AV EROSJONSUTSATT TERRENG - MUNKEREKKVEIEN 63
Det vises til varsel om pålegg om retting og tvangsmulkt, datert 2. desember 2020.
Tiltakshaver plasserte i 2009 murblokker ned mot stranden for å hindre at sjøen spiser seg ytterligere
inn over landarealet enn den allerede hadde på dette tidspunktet. Dette er altså utelukkende gjort for
å hindre erosjon/ utvasking av terrenget, ettersom dette rammes av flo sjø som vinterstid legger
større deler av området under vann. Tiltaket har medført at terrenget i noe større grad blir liggende
igjen på land, og ikke vaskes på sjøen. Videre medfører dette at allmennheten kan ferdes forbi
eiendommen hele året.
Det foreligger etter tiltakshavers syn ikke hjemmel for pålegg om retting eller tvangsmulkt i plan- og
bygningsloven § 32-3 og 32-5 for det angjeldende tiltaket.
Det vil anføres at tiltaket verken var søknadspliktig eller dispensasjonsavhengig på tidspunktet for
denne plasseringen. Eiendommen var i all hovedsak avsatt som byggeområde for boliger i
dagjeldende kommuneplan, og det anføres at steinblokkene i hovedsak ligger i det som var omfattet
av formål byggeområde. Lovgrunnlaget på oppføringstidspunktet var plan- og bygningsloven av 1985.
Tiltaket var ikke omfattet av plan- og bygningsloven § 17-2. Først og fremst fordi denne eiendommen
ligger i et område som karakteriseres som tettbygd strøk. Tiltaket som sådant var heller ikke omfattet
av datidens byggeforbud, slik dette var formulert på denne tiden.
Området der bryggen ligger og en liten del av det som ser ut til å være tørrlagte landarealer kan ha
vært avsatt til LNF, men tiltaket anses likevel ikke å ha vært i strid med LNF-formålet i seg selv. Planen
hadde ikke rettsvirkning for denne type hagearbeider, jf. dagjeldende plan- og bygningslov § 20-6.
Området er ikke opparbeidet utover å sikre at ikke sjøen spiser seg innover i så stor grad som den ville
ha gjort uten slik sikring, og har utelukkende positiv effekt for allmennhetens ferdselsrett.
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Datidens kommuneplan åpnet for at man på eksisterende boligeiendommer i LNF kunne gjøre tiltak
som var å anse som «normale» tiltak på en boligeiendom, jf. utfyllende bestemmelser til den aktuelle
kommuneplanen pkt. 7.2. En forstøtning som den foreliggende inngår heller ikke i
forbudsbestemmelsen i pkt 7.3. om plen eller sandstrand.
Etter samtale med kommunen hvoretter det stilles helt uforholdsmessige dokumentasjonskrav for en
eventuell etterfølgende søknad, er Wivestads foreløpige tilbakemelding at det ikke anses å foreligge
hjemmel for at pålegg om retting. Det er ønskelig å avklare Færder kommunes lovgrunnlag for et
pålegg om retting før det er aktuelt å innsende en søknad.

Med vennlig hilsen
Anne Tellefsen
at@hbl.no
Dette dokumentet sendes uten signatur
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Det vises til brev fra kommunen, datert 10.11.2020.
Støttemur langs sjøen: dette ble oppført i mai 2009. Vi oppfattet ikke at dette var søknadspliktig da.
Området var på det tidspunktet i hovedsak en del av avsatt byggeområde i kommuneplanen og
området er «tettbygd». Høststormene graver stadig ut terrenget her, og det var nødvendig for å sikre
sjøfronten å bygge den opp med disse steinblokkene. Området oversvømmes også årlig. Se bilder tatt
i februar 2020 som vedlegges. Disse arbeidene har sikret at allmennheten kan ferdes over
eiendommen.
Steinplatting under trampoline: dette ble gjort i 2013 . Vi var ikke bevisst på at dette var
søknadspliktig. Dette vil bli fjernet.

Lars M Wivestad
Munkrekkveien 53
3128 Nøtterøy
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Direkte telefon:
Vår ref.:
Arkiv:
Deres ref.:

Thomas Ross Raftemo
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Lars Martin Wivestad
Munkerekkveien 63
3128 NØTTERØY

Gbnr 3/396 - Munkerekkveien 63 - Varsel om pålegg og tvangsmulkt
Det vises til vårt brev datert 10. november 2020 der det ble bedt om redegjørelse for oppført mur langs
sjøkanten, steinsatt gangvei og steinsatt plass innenfor området avsatt til LNF i kommuneplanens
arealdel, samt din redegjørelse datert 20. november 2020.
Varsel om pålegg:
Oppføring av forstøtningsmur og etablering av steinsatte gangveier og uteplasser er tiltak etter plan- og
bygningsloven (pbl.) § 1-6, og omfattes derfor av byggeforbudet i pbl. § 1-8 og forbudet mot tiltak i
områder avsatt til LNF, jf. kommuneplanens utfyllende bestemmelser pkt. 28. Tiltakene er derfor
avhengig av dispensasjon etter pbl. kapittel 19 for å kunne gjennomføres. Det er ikke søkt om tiltakene,
og de anses derfor som ulovlige.
Kommunen er forpliktet til å påse at plan- og bygningsloven etterleves i kommunen, jf. pbl. § 1-4. Det
følger også av pbl. § 32-1 at kommunen plikter å forfølge overtredelser av regelverket. Kommunen har
kommet til at det er nødvendig å benytte sanksjoner for å sørge for at situasjonen på den aktuelle delen
av eiendommen kommer over i lovlige former.
I medhold av pbl. § 32-2 varsles det om at kommunen vurderer å gi pålegg om fjerning av tiltakene.
Et eventuelt pålegg gis med hjemmel i pbl. § 32-3 dersom de ulovlige tiltakene ikke er fjernet innen 15.
januar 2021.
Vi gjør oppmerksom på at det kan søkes om godkjenning av tiltakene innen samme frist. Søknaden må
være komplett, og blant annet inneholde søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i pbl. § 1-8 og
arealformålet LNF.
Varsel om tvangsmulkt:
For å oppnå retting av det ulovlige forholdet, kan kommunen fastsette tvangsmulkt i medhold av pbl. §
32-5 samtidig med et eventuelt vedtak om pålegg, uten ytterligere varsel. En tvangsmulkt løper så lenge
ulovligheten varer og/eller kan fastsettes som et engangsbeløp. Vedtak om tvangsmulkt er direkte
tvangsgrunnlag for utlegg, jf. pbl. § 32-5. Forfalt tvangsmulkt vil bli innkrevet av namsmannen etter
tvangsfullbyrdelseslovens kap. VII.
Merknader og klageadgang:
Det gis frist til 15. januar 2021 for å fremme uttalelse dere om forhold som kan ha betydning for et
eventuelt vedtak om pålegg og tvangsmulkt.
Et eventuelt vedtak om pålegg og tvangsmulkt vil kunne påklages til Fylkesmannen i Vestfold og
Telemark. Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at en slik eventuell klage i seg selv ikke vil ha
innvirkning på tvangsmulkten og fristen for dens ikrafttredelse.
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Gbnr 3/396 - Munkerekkveien 63 - Ber om redegjørelse for tiltak innenfor område avsatt til
LNF
Det vises til pågående sak vedrørende bryggen på eiendommen, senest dine supplerende merknader til
klage på vedtak om pålegg om retting.
I forbindelse med klagebehandlingen har kommunen befart eiendommen. Under befaringen har
kommunen blitt oppmerksom på at det er oppført en forstøtningsmur langs sjøkanten på eiendommen,
fra bryggen og til eiendomsgrensen mot gbnr. 3/397.
Etter flyfoto er muren omkring 34 meter lang, og oppført etter 2009. Kommunen kan ikke se at muren
er omsøkt og godkjent. Kommunen ber om at du redegjør for når muren ble oppført, og hvorvidt tiltaket
er omsøkt og godkjent.
Kommunen har også registrert at det er etablert steinsatt gangvei og steinsatt plass med trampoline
innenfor området avsatt til LNF, i eiendommens nordvestre hjørne. Kommunen ber om at du også
redegjør for disse tiltakene.
Redegjørelsen må være kommunen i hende innen 20. november 2020.

Med hilsen

Thomas Ross Raftemo
Fagkoordinator - Tilsyn og ulovlighetsoppfølging
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
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Gbnr 226/28 - Neholmveien 67 - Pålegg om fjerning av påbegynt tennisbane
og tilbakestilling av terreng
Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Møtedato
28.04.2021

Saksnummer
092/21

Kommunedirektørens innstilling
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 pålegges eier av eiendommen gbnr. 226/28 –
Neholmveien 67, å rive og fjerne påbegynte forstøtningsmurer for tennisbane innen åtte
uker etter endelig vedtak i denne saken foreligger.
2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 pålegges eier å tilbakestille de
terrenginngrep som er gjort på eiendommen i forbindelse med etableringen av tennisbane
innen åtte uker etter endelig vedtak i denne saken foreligger.
3. Det gis, med hjemmel i plan og bygningsloven § 21-4, jf. § 20-4 første ledd bokstav e,
tillatelse til riving av forstøtningsmurer og tilbakestilling av terreng.
4. I medhold av plan - og bygningsloven § 32-5 ilegges eier tvangsmulkt for hvert av tiltakene
som forfaller ved utløpet av fristen som nevnt i punkt 1 og 2 hvis pålegget ikke er
etterkommet. Tvangsmulkten per tiltak består av en engangsmulkt på kroner 20.000, -,
samt en løpende dagmulkt på kroner 1.000, - per påbegynte dag inntil pålegget er
etterlevd.
Det vises for øvrig til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer av saksfremstillingen

Vedlegg:
Situasjonskart 1_5000
Situasjonskart 1_1000
Gbnr 22628 - Neholmveien 67 - Ny behandling av sak om pålegg og tvangsmulkt
Gbnr 226/28 - Neholmveien 67 - Tennisbane - Vedtak i sak om omgjøring av tillatelse til tennisbane
Gbnr 226/28 - Neholmveien 67 - Klage på vedtak om omgjøring av tillatelse til tennisbane m.m.
Gbnr 226/28 - Neholmveien 67 - Omgjøring av tillatelser
Gbnr 226/28 Neholmveien 67 - Vedtak i sak om pålegg om fjerning av tennisbane
Gbnr 226/28, Neholmveien 67 - Klage på vedtak om pålegg og tvangsmulkt
Gbnr 226/28, Neholmveien 67 - Pålegg om retting av påbegynt byggverk og tvangsmulkt
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Saken gjelder pålegg om retting i form av riving og fjerning av påbegynt tennisbane og tilbakestilling
av terreng, samt ileggelse av tvangsmulkt dersom pålegget ikke etterkommes inne fristen.
Kommunen vedtok å pålegge retting og ilegge tvangsmulkt knyttet til det samme tiltaket den 5.
desember 2018. Pålegget ble påklaget, og tidligere Fylkesmann i Vestfold og Telemark, nå
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, opphevet kommunens vedtak 22. juli 2019, og sendte saken
tilbake til kommunen for ny behandling.
Kommunen har i ettertid omgjort den aktuelle tillatelsen, og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
stadfestet kommunens omgjøring 17. mars 2021.
Tiltakshaver står nå uten tillatelse til oppføring av tennisbane, og kommunedirektøren mener derfor
at hun må pålegges å fjerne de igangsatte tiltakene og tilbakestille terrenget til den stand det var i før
arbeidene ble igangsatt i 2018.
Innledning
Tidligere Tjøme kommune mottok søknad om etablering av tennisbane og basseng, samt omlegging
av vei 8. juni 2015. Rammetillatelse til tiltakene ble innvilget den 18. august 2015 i sak 259/15. På
vedtakstidspunktet var eiendommen omfattet av reguleringsplan for Rød – Brøtsø, og kommuneplan
for perioden 2008-2020. Det ble ikke innvilget dispensasjon.
Kommunen gjennomførte tilsyn på eiendommen den 23. august 2018, og arbeider med tennisbanen
var da igangsatt. Tennisbanen var ikke ferdigstilt, men det var utført terrenginngrep og påbegynt
oppføring av forstøtningsmurer. Det ble nedlagt pålegg om stans av de ulovlige arbeidene den 24.
august 2018, og den 29. august 2018 varslet kommunen at forholdet ville bli fulgt opp videre etter
plan- og bygningsloven kapittel 32.
Kommunen vedtok å pålegge retting og ilegge tvangsmulkt den 5. desember 2018. Pålegget ble
påklaget, og tidligere Fylkesmann i Vestfold og Telemark opphevet kommunens vedtak 22. juli 2019,
og sendte saken tilbake til kommunen for ny behandling. Tidligere Fylkesmann mente at pålegget var
prematurt, og at det strakte seg for langt. Det ble vist til at det var gitt tillatelse til etablering av
tennisbane, og at denne tillatelsen ikke var omgjort. Tidligere Fylkesmann var enig med kommunen i
at murene som var oppført ikke var omfattet av tillatelsen som var gitt i 2015.
Kommunen kom etter dette til at rammetillatelsen var ugyldig da den led av materielle og personelle
feil på grunn av manglende dispensasjonsbehandling og at saken ble behandlet av feil organ, samt at
det var fattet på bakgrunn av feil i faktum av betydning. Igangsettingstillatelsen ble derfor også
ansett som ugyldig, og kommunen vedtok derfor å omgjøre vedtakene med hjemmel i
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c.

Vedtak om omgjøring ble fattet av hovedutvalget 6. mai 2020. Vedtaket ble påklaget, men utvalget
tok ikke klagen til følge da de behandlet saken 19. august 2020. Klagen ble sendt tidligere
Fylkesmann i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
stadfestet kommunens omgjøring 17. mars 2021. Tiltakshaver står derfor uten tillatelse til oppføring
av basseng og etablering av tennisbane, samt omlegging av vei.
I denne saken skal det tas stilling til om eier av eiendommen skal pålegges retting i form av fjerning
av oppførte forstøtningsmurer og tilbakestilling av terrenget som har blitt berørt av disse arbeidene –
samt tvangsmulkt dersom rettingen ikke har blitt gjennomført innen den fristen som settes.
Faktagrunnlag
Plan- og bygningsloven (2008).
Forvaltningsloven (1967).
Reguleringsplan T37 for Rød – Brøtsø.
Tjøme kommunes kommuneplanen for perioden 2008 – 2020.
Tjøme kommunes kommuneplanen for perioden 2015 – 2027.
Kommuneplanens arealdel med bestemmelser for Færder kommunen, vedtatt 31. januar 2018.
Kommunedelplan for Tjøme, vedtatt 31. januar 2018.
Vurderinger
Vilkår for å gi pålegg
For at kommunen skal kunne pålegge retting av arbeider er det en forutsetning at forholdet er i strid
med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. pbl. § 32-3.
Inngangsvilkåret for å kunne benytte bestemmelsene i kapittel 32 er at ulovligheten utgjør et tiltak
etter plan- og bygningsloven. Oppføring av forstøtningsmur utgjør et tiltak etter pbl. § 20-1 første
ledd bokstav a. Videre er tiltaket i strid med byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen etter
kommuneplanens utfyllende bestemmelser pkt. 16, jf. pbl. § 1-8 andre ledd.
Terrenginngrepet som er utført strekker seg over et areal på omkring 400 m². Kommunen har ikke
oversikt over hvor store mengder masser som er tatt ut, og hvor store avvik det er fra opprinnelig
terreng. Sett i lys av plangrunnlaget og det såret inngrepet utgjør i terrenget mener
kommunedirektøren at tiltaket må anses som et vesentlig terrenginngrep etter pbl. § 20-1 første ledd
bokstav k. Kommunedirektøren mener at inngrepet under enhver omstendighet omfattes av
tiltaksbegrepet i pbl. § 1-6, og at bestemmelsene i lovens kapittel 32 derfor kommer til anvendelse.
Kommunen plikter å påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes i kommunen, jf. pbl. § 1-4
første ledd. Videre skal kommunen forfølge overtredelser, men dersom overtredelsen er av «mindre
betydning» kan kommunen avstå fra forfølging, jf. pbl. § 32-1. Kommunedirektøren kan ikke se at
vesentlig terrenginngrep og oppføring av en forstøtningsmur innenfor byggeforbudssonen langs
sjøen kan anses å være av «mindre betydning».
Kommunedirektøren mener på bakgrunn av dette at tiltaket er i strid med bestemmelser gitt i eller i
medhold av plan- og bygningsloven, og at det foreligger hjemmel og plikt til å forfølge overtredelsen,
jf. pbl. § 32-1. Vilkårene for å kunne gi pålegg om retting av det ulovlige forholdet anses derfor som
oppfylt, jf. pbl. § 32-3.
Selv om pålegget vil påføre tiltakshaver ulempe og et visst økonomisk tap, mener
kommunedirektøren at dette ikke kan tillegges særlig vekt fordi dette nesten alltid vil være tilfellet
ved riving og tilbakeføring til lovlig stand, jf. Rt. 2002 s. 209.
Påleggets adressat
Kommunedirektøren mener at eier av eiendommen er den nærmeste til å være ansvarlig for
overtredelsen etter plan- og bygningsloven. Kommunedirektøren mener derfor at eier av

eiendommen er riktig adressat for pålegget.
Forhåndsvarsling
Den 29. august 2018 sendte kommunen varsel om pålegg og tvangsmulkt etter pbl. § 32-2 til
tiltakshaver. Saken har etter dette vært behandlet flere ganger i kommunen og hos overordnet
myndighet, blant annet med Fylkesmannens oppheving av vedtak om pålegg og tvangsmulkt 22. juli
2019.
Etter at endelig vedtak i omgjøringssaken forelå fra Statsforvalteren 17. mars 2021, sendte
kommunen brev til tiltakshavers advokat 24. mars 2021 der det ble opplyst at påleggssaken ville bli
tatt opp til ny behandling, og at man tok sikte på å behandle saken 28. april 2021.
Det er ikke sendt ut nytt forhåndsvarsel som oppfyller formkravet i pbl. § 32-2 jf. forvaltningsloven
(fvl.) § 16. Hensikten med forhåndsvarsling er at en part skal bli gitt mulighet til å uttale seg før
vedtak blir fattet, slik at parten kan ivareta sine rettigheter. Kommunedirektøren mener at
tiltakshaver i dette tilfellet er tilstrekkelig informert om at kommunen ville behandle saken på nytt
gjennom kommunens brev 24. mars 2021, og gjennom kontinuerlig behandling av saken siden 2018.
Tiltakshaver har på den måten hatt kjennskap til at vedtak skal treffes, og har hatt rimelig
foranledning og tid til å uttale seg. Kommunedirektøren mener derfor at det ikke var nødvendig å
sende ut nytt forhåndsvarsel, jf. fvl. § 16 tredje ledd bokstav c.
Tiltakshavers anførsler
Kommunen sendte forhåndsvarsel om pålegg og tvangsmulkt til tiltakshaver 29. august 2018.
Varselet ble ikke besvart. Vedtaket ble imidlertid påklaget. I klagen skrev tiltakshavers advokat:
«Vedtaket er betinget av at det foreligger forhold i strid med plan- og bygningsloven. Dette er ikke
tilfellet her. Det er tvert imot kommunens avslag på igangsettingssøknaden som er lovstridig. Vedtak
om pålegg om retting og tvangsmulkt er således ugyldig.»
Kommunedirektøren viser til at tillatelsen til basseng, tennisbane og omlegging av vei etter dette er
omgjort, og at tiltakshaver i dag står uten tillatelse. De gjennomførte tiltakene er derfor i strid med
plan- og bygningsloven, og kan pålegges rettet.
Oppfyllelse av pålegget
Som nevnt ovenfor mener kommunedirektøren at vilkåret for å kunne gi pålegg om retting etter
plan- og bygningsloven § 32-3 er oppfylt.
Kommunedirektøren mener at tiltakshaver må pålegges å rette det ulovlige forholdet, slik at
situasjonen på eiendommen kommer over i lovlig form. Rettingen må skje ved å fjerne de oppførte
murene i sin helhet, og tilbakestille det berørte arealet til den stand det hadde før arbeidene ble
igangsatt.
Murene er oppmurt av Lecablokker, og lett tilgjengelig for å få gjennomført rettingsarbeidet.
Tilbakestillingen av terrenget omfatter i all hovedsak tilkjøring av noe masser, planering og tilsåing.
Kommunedirektøren mener det burde være tilstrekkelig med en frist på åtte uker for gjennomføring
av rettingsarbeidet, etter endelig vedtak i saken.
Oppfyllelse av pålegget må dokumenteres ved innsending av bilder innen rettingsfristens utløp.
Tillatelse til riving
Riving utgjør i seg selv et tiltak etter pbl. § 20-1 første ledd bokstav e, og er derfor søknadspliktig
etter pbl. § 20-2. Kommunedirektøren mener at riving av murene og tilbakestilling av terrenget er et
mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver etter pbl. § 20-4 første ledd
bokstav e.

Ved slike mindre tiltak, der hensynene bak søknadsplikten anses som forsvarlig ivaretatt, kan
imidlertid pålegget omfatte tillatelse til for eksempel riving, uten behov for forutgående søknad.
Kommunedirektøren viser i denne sammenheng til tolkningsuttalelse fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 16. oktober 2018, der departementet blant annet uttaler at slik
fremgangsmåte også vil bidra til en mer effektiv håndheving av ulovligheter. Fjerning av ulovligheter
er heller ikke dispensasjonsavhengig.
Kommunedirektøren kan ikke se at hensynet bak søknadsplikten, herunder hensyn til sikkerhet,
helse, miljø og naboers interesser, gjør det nødvendig med en selvstendig søknad for riving av
murene og tilbakestilling av terrenget i denne saken.
Tvangsmulkt
For å påvirke tiltakshaver til å gjennomføre pålegget, mener kommunedirektøren at det er
hensiktsmessig å ilegge tvangsmulkt dersom pålegget ikke etterleves innen fristen. Tvangsmulktens
form og størrelse fastsettes på grunnlag av en konkret vurdering i den enkelte sak, blant annet ut fra
overtredelsens art, omfang og grovhet.
Kommunedirektøren anbefaler at det med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-5 ilegges
tvangsmulkt i form av en engangsmulkt på kroner 20 000,-, per tiltak som forfaller ved utløpet av
fristen. Deretter ilegges løpende tvangsmulkt på kroner 1 000,- per tiltak per påbegynte dag inntil
pålegget er etterkommet.
Formen og størrelsen på tvangsmulkten foreslås ut fra en helhetlig vurdering med sikte på at mulkten
skal tjene som press til oppfylling av pålegget om retting. Det er lagt vekt på at tiltakene er oppført
innenfor byggeforbudssonen langs sjø, og er avhengig av dispensasjon for å kunne tillates.
Tvangsmulktens størrelse er satt til et forholdsvis høyt nivå, med den hensikt å fremtvinge en snarlig
tilbakeføring. Kommunedirektøren mener videre det er hensiktsmessig å benytte en kombinasjon av
engangsmulkt og dagmulkt for både å motivere til oppfyllelse innen fristen, men også motivere til
snarlig oppfyllelse dersom fristen oversittes. Kommunedirektøren mener at både tvangsmulktens
form og størrelse i saken står i rimelig forhold til ulovligheten, jf. pbl. § 32-10 første ledd.
Tvangsmulkten forfaller dagen etter at fristen for å oppfylle pålegget løper ut, dersom pålegget ikke
er oppfylt. Pålegg kan tinglyses som heftelse på eiendommen dersom pålegget ikke gjennomføres, jf.
pbl. § 32-3 fjerde ledd. Utestående tvangsmulkt vil bli tvangsfullbyrdet etter reglene i
tvangsfullbyrdelsesloven. Vedtaket om tvangsmulkt er direkte tvangsgrunnlag for utlegg, jf.
tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 første ledd bokstav d.
Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler at eier av eiendommen gbnr. 226/28 – Neholmveien 67 pålegges,
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3, å fjerne murene som er oppført i forbindelse med
etablering av tennisbane øst på eiendommen og tilbakestille det berørte arealet til den stand det
hadde før arbeidene ble igangsatt.
Kommunedirektøren anbefaler at det gis tillatelse til å rive murene, og tilbakestille terrenget, jf. planog bygningsloven § 21-4.
For å påvirke tiltakshaver til å gjennomføre pålegget, mener kommunedirektøren at det er
hensiktsmessig å ilegge tvangsmulkt hvis pålegget ikke etterkommes innen den fristen som er satt
herunder engangsmulkt på kr. 20 000,- per tiltak og deretter dagmulkt på kr. 1 000,- per tiltak, jf.
plan- og bygningsloven § 32-5.
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Saksbehandler:
Direkte telefon:
Vår ref.:
Arkiv:
Deres ref.:

Thomas Ross Raftemo

Dato:

24.03.2021

21/14998
GBNR-226/28

Hbl Advokatfirma Haraldsen Bydal Lie Da
Postboks 414
3101 TØNSBERG

Gbnr 226/28 - Neholmveien 67 - Ny behandling av sak om pålegg og tvangsmulkt
Det vises til kommunens vedtak om pålegg og tvangsmulkt 5. desember 2018, Fylkesmannen i Vestfold
sin oppheving av vedtaket 22. juli 2019, samt kommunens vedtak om omgjøring 6. mai 2020 og
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sin stadfesting av omgjøringen 17. mars 2021. Det vises for øvrig
til vårt varsel om pålegg og tvangsmulkt 29. august 2018.
Det opplyses om at kommunen vil behandle påleggssaken på nytt. Det tas sikte på å legge saken frem
for politisk behandling 28. april 2021.

Med hilsen

Thomas Ross Raftemo
Fagkoordinator - Tilsyn og ulovlighetsoppfølging
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Postadresse:
Besøksadresse:
E-post:

Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy
postmottak@faerder.kommune.no

Telefon:
Org.nr.:
Internett:

33 39 00 00
817 263 992
www.færder.kommune.no

Vår dato:

Vår ref:

17.03.2021

2020/9347

Deres dato:

Deres ref:

24.08.2020
Færder kommune
Postboks 250
3163 NØTTERØY

Saksbehandler, innvalgstelefon

Ann Kristin Solheim Våkråk, 33371153

Vedtak i sak om omgjøring av tillatelse til tennisbane m.m. - gbnr 226/28
Neholmveien 67 - Færder kommune
Vi viser til kommunens oversendelse mottatt her 24.8.2020.
Statsforvalterens vedtak
Klagen tas ikke til følge.
Statsforvalteren opprettholder kommunens vedtak av 6.5.2020.
Statsforvalterens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet
forvaltningsorgan, jf. fvl. § 28.

*****

Sakens bakgrunn
Saken gjelder klage på Færder kommunes vedtak om omgjøring av tidligere gitt tillatelse fra Tjøme
kommune.
Kommunen traff den 6.5.2020 følgende vedtak:
«1. Vedtak om tillatelse til etablering av tennisbane, basseng og omlegging av vei av 18. august 2015
(sak 259/15) og igangsettingstillatelse av 28. januar 2020 (sak 107/20), er ugyldige.
2. Vedtak om tillatelse til etablering av tennisbane, basseng og omlegging av vei av 18. august 2015 (sak
259/15) og igangsettingstillatelse av 28. januar 2020 (sak 107/20), omgjøres i medhold av
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c.»

Vedtaket ble påklaget av advokat Tellefsen, på vegne av grunneier Celestine B. E Clauson, i brev av
28.5.2020. Statsforvalteren viser til klagen.
Kommunen, ved hovedutvalg for kommunalteknikk, tok ikke klagen til følge i møte den 19.8.2020.
Saken ble deretter oversendt Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

E-postadresse:
sfvtpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg

Besøksadresse:
Grev Wedels gate 1,
3111 Tønsberg

Telefon: 33 37 10 00
www.statsforvalteren.no/vt
Org.nr. 974 762 501
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Statsforvalteren ba kommunen om en redegjørelse den 14.10.20. Kommunens svar er datert
18.11.20.
Statsforvalteren forutsetter at partene er kjent med innholdet av sakens dokumenter, og finner
derfor ikke grunn til å referere ytterligere fra disse.
Klagesaken behandles etter delegert myndighet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Ved behandlingen av en klage kan Statsforvalteren prøve alle sider av saken, og herunder ta hensyn
til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 34 andre ledd. Vi skal vurdere de synspunkter
klager kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av klageren. Statsforvalteren kan
opprettholde kommunens vedtak, omgjøre vedtaket, eller oppheve vedtaket og sende saken tilbake
til kommunen til helt eller delvis ny behandling, jf. fvl. § 34 fjerde ledd.
STATSFORVALTERENS MERKNADER:
Sakens opplysning
Saken anses tilstrekkelig opplyst etter fvl. § 17, og Statsforvalteren finner derfor å kunne avgjøre den
på grunnlag av de opplysningene som foreligger. Statsforvalteren finner det ikke nødvendig å foreta
befaring, da de faktiske forhold er forsvarlig belyst med kart og flyfoto.
Plansituasjonen og vurdering av om tiltaket er i strid med gjeldende arealplan
For vurderingen av denne saken er det relevante hvilket plangrunnlag som gjaldt for eiendommen
på det tidspunktet det ble gitt tillatelse til tiltakene den 18.8.2015.
På vedtakstidspunktet var eiendommen omfattet av reguleringsplan for Rød-Brøtsø, og
kommuneplan for perioden 2008-2020.
Statsforvalteren kommer nærmere inn på plangrunnlaget under.
Klagen
Vilkårene for å behandle klagen er oppfylt, jf. fvl. kap 6.
Klager har i hovedsak anført at den opprinnelige tillatelsen fra 18.8.2015 er gyldig. Det er derfor etter
klagers syn ikke hjemmel for å omgjøre tillatelsen etter fvl. § 35.
Dersom Statsforvalteren kommer til at tillatelsene er ugyldige, er det klager sitt syn at tillatelsen
likevel ikke kan omgjøres etter fvl. § 35. Klager har vist til at det skal foretas en helhetlig vurdering av
om vedtak skal omgjøres og tidsaspektet har en helt sentral rolle i vurderingen. Klager har i
forlengelsen av dette vist til at tillatelsen er nær 5 år gammel ved omgjøringsvedtaket og at klager
har innrettet seg etter tillatelsen. Videre har klager påpekt at dersom Færder kommune nå mener at
Tjøme kommunes tolkning var feil, er det ene og alene kommunens ansvar.
Statsforvalterens vurderinger av klagen
Gjeldende plangrunnlag – spørsmålet om motstrid
Som det fremgår over var eiendommen på vedtakstidspunktet både omfattet av kommuneplanens
arealdel (heretter KPA) og av en eldre reguleringsplan. I slike tilfeller må det ved vurderingen av
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saken avgjøres om det er rammene i reguleringsplanen, kommuneplanen eller begge som skal
legges til grunn ved behandlingen.
En vedtatt plan gjelder frem til den blir opphevet eller endret. Det betyr at det kan være flere planer
som gjelder for én og samme eiendom. Planene vil da som utgangspunkt utdype og supplere
hverandre.
Problemet oppstår først dersom de ulike planene har ulike rammer for utbyggingen av
eiendommen. Det omtales gjerne som et spørsmål om det foreligger motstrid. Med motstrid menes
at arealplanene åpner for ulikt formål, eller det foreligger ulike bestemmelser om samme forhold.
Dersom det foreligger motstrid følger det av plan- og bygningsloven at ny plan skal gå foran eldre
plan. Bestemmelsen fremgår av pbl. § 1-5 som også var gjeldende på vedtakstidspunktet.
Bestemmelsen fastslår at det gjennom plan kan vedtas unntak fra utgangspunktet.
For å vurdere om de aktuelle tiltakene i denne saken var i strid med plan da de ble godkjent er det
nødvendig å vurdere tiltakene opp i mot det gjeldende plangrunnlaget. Dersom tiltaket kan
gjennomføres etter den ene planen, men ikke den andre blir det et spørsmål om hvilken plan som
skal være avgjørende for spørsmålet om tiltaket kan oppføres.
Kommunen har i denne saken vist til at det i kommuneplanens punkt 1 andre kulepunkt fremgår at:
«Reguleringsplaner vedtatt etter 1989 inngår i kommuneplanen og skal fortsatt gjelde.»
Kommunen har derfor lagt til grunn at de to planene gjelder side om side og utfyller hverandre. Slik
vi forstår kommunen mener de også at dersom det foreligger motstrid vil det være kommuneplanen
som den nyeste vedtatte plan som går foran, jf. pbl. § 1-5, likevel slik at reguleringsplanens
bestemmelser gikk foran der disse var mer detaljerte.
Statsforvalteren er på bakgrunn av kommunens vurderinger i klageomgangen noe usikker på om
kommunens endelige standpunkt er om det er kommuneplanens arealdel som går foran ved
motstrid, eller om det er reguleringsplanen. Vi vil derfor nedenfor gjøre en selvstendig vurdering av
plangrunnlaget:
En reguleringsplan gjelder frem til den blir endret eller reguleringsvedtaket blir opphevet.
Rettsvirkningen av en reguleringsplan kan ikke settes til side gjennom bestemmelser til andre
planer. Plan- og bygningsloven styrer hvilke planer som skal ha forrang dersom to planer vil gi ulikt
resultat på samme søknad. Da er utgangspunktet at den nyeste planen skal ha forrang. Unntak
gjelder dersom ikke annet er bestemt. Det mest praktiske er at det i de utfyllende bestemmelsene til
kommuneplanens arealdel gis bestemmelser om at konkrete reguleringsplaner helt eller delvis skal
gjelde foran bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.
Planbestemmelser må utformes slik at det entydig fremgår hva som er ment. Det gjelder særlig
dersom planen skal sette til side en tydelig bestemmelse som fremgår av lov.
Forholdet til gjeldende reguleringsplan fremgår av kulepunkt 2 og 6 i punkt 1 i kommuneplanens
arealdel. Statsforvalteren mener at de to kulepunktene er vanskelig å tolke. De er uklare og gir til
dels liten mening sett i sammenheng. De to kulepunktene lyder slik:


«Reguleringsplaner vedtatt etter 1989 inngår i kommuneplanen og skal fortsatt gjelde. Innholdet i
kommuneplanens arealdel innenfor regulerte områder kan være visuelt generalisert/forenklet på
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grunn av annen målestokk. For nærmere detaljer innenfor de enkelte reguleringsgrensene henvises til
de enkelte reguleringsplanene. Gjeldende reguleringsplaner listes opp nedenfor.



Byggetillatelser for fritidsbolig gitt i medhold av reguleringsplaner godkjent etter 1989 gis unntak fra
forbudet mot oppføring av fritidsboliger.».

Ordlyden tar ikke tydelig stilling til om det er reglene i reguleringsplanen eller i kommuneplanens
arealdel som skal gjelde dersom det oppstår motstrid. Bestemmelsen sier heller ikke noe nærmere
om hva som er ment med at reguleringsplanen «inngår» i kommuneplanen og «fortsatt skal gjelde».
Heller ikke er det gitt noen forklaring på hva som har vært ment med det siste siterte kulepunktet.
Som vist over vil en reguleringsplan gjelde frem til den eventuelt blir opphevet eller endret.
Reguleringsplanen vil med andre ord gjelde ut fra de alminnelige bestemmelsene i plan- og
bygningsloven.
Videre mener Statsforvalteren det er vanskelig å fastslå hva som har vært ment med at «for nærmere
detaljer henvises til de enkelte reguleringsplanene.» Vi er kjent med at det i mange planer er vanlig å
fastsette bestemmelser om at der både reguleringsplanen og kommuneplanens arealdel har
tilsvarende arealformål, skal detaljene i reguleringsplanene gjelde. En slik bestemmelse fastsettes
ofte fordi kommuneplanene er mer grovmasket enn kommuneplanen. Reguleringsplanene gjelder
videre for et mindre område og er derfor mer detaljert. Kommuneplanene gjelder for hele
kommunen og er derfor mer grovmasket.
Det er derfor en nærliggende tolkning at kommunen har ment at detaljene i reguleringsplanene er
ment å gjelde der det er sammenfallende formål med senere plan.
Hvordan en plan har vært praktisert er et viktig tolkningsmoment og kan gis avgjørende betydning
der praktiseringen har vært entydig og godt kjent i kommunen.
Av tillatelsen fra 2015 fremgår det at «Eiendommene ligger i et område som er regulert til
fritidsbebyggelse, og omfattes av plan «Rød-Brøtsø». Kommunen har derfor på tidspunktet for
tillatelsen tilsynelatende lagt til grunn at det er reguleringsplanen som gjelder for utbygging av
eiendommen. Innholdet i reguleringsplanen er ikke nærmere omtalt i tillatelsen. Tillatelsen går
heller ikke inn på kommuneplanens arealdel og spørsmålet om den fastsetter noe annet. Arealdelen
er kun omtalt i forbindelse med spørsmålet om tiltaket kommer i strid med pbl. § 1-8. Det er derfor
lite å hente fra tillatelsen selv.
Det fremgår av kommunens klagesaksbehandling at de har undersøkt hvordan planene har vært
praktisert i kommunen. Av kommunens klagesaksbehandling fremgår det:
«Kommunedirektøren har gjennomgått praktiseringen av reguleringsplanen for Rød-Brøtsø, både
knyttet til denne saken og andre byggesaker innenfor det aktuelle planområdet, og under samme
kommuneplanperiode. I noen saker opplyste tidligere Tjøme kommune at det aktuelle området er
uregulert, og i andre saker er det opplyst at området omfattes av kommuneplanens bestemmelser. I
noen saker opplyser imidlertid kommunen at området er regulert, slik som i denne saken. (…)
På bakgrunn av ovennevnte mener kommunedirektøren at kommunens behandling innenfor
planområdet, og under kommuneplanperioden 2008-2020, må anses å være lite konsistent.
Kommunedirektøren har heller ikke funnet noen vedtak fattet av tidligere Tjøme kommune innenfor
planområdet, der det er foretatt noen konkrete vurderinger rundt forholdet mellom reguleringsplanen
og kommuneplanen.
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Heller ikke i foreliggende sak har kommunen i vedtaket gjort noen vurderinger av plangrunnlaget,
utover å påpeke at eiendommen er omfattet av reguleringsplanen for Rød-Brøtsø. (…)
Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger rettsgrunnlag for å anse reguleringsplanen som helt
eller delvis satt til side ut fra en fast og langvarig praksis i kommunen eller ut fra annet grunnlag.
Reguleringsplanen var derfor gjeldende da søknad om tillatelse til tennisbane, basseng og omlegging
av vei ble behandlet.
Når det gjelder tolkingen at innholdet i plangrunnlaget, kan ikke kommunedirektøren se at det ved en
forsvarlig tolkning kan legges til grunn at de aktuelle tiltakene verken er i strid med reguleringsplanen
eller kommuneplanen. I denne sammenheng vises det til redegjørelsen som fremgår ovenfor og i
omgjøringsvedtaket vedrørende hvilke bestemmelser tiltakene var avhengig av dispensasjon fra.»

Som det kan leses, er resultatet av kommunens undersøkelser at det ikke kan legges til grunn en
entydig praktisering av plangrunnlaget.
Statsforvalteren mener at det er viktig å merke seg den innledende teksten til de utfyllende
bestemmelsene hvor det fremgår:
«Juridisk bindende bestemmelser er uthevet med henvisning til hjemmel i Plan- og bygningsloven.
Den øvrige tekst er å betrakte som utfyllende retningslinjer.»

Etter å ha sett igjennom de øvrige bestemmelsene i kommuneplanen, mener Statsforvalteren at det
med «uthevet» er ment «kursiv». Det vil si at det er reglene som er satt i kursiv, som er å anse som
bindende bestemmelser. De øvrige er ment som retningslinjer. Kommunen har i brev til oss den
18.11.2020 støttet denne forståelsen.
Da det er uklart hva som har vært ment i kulepunkt 2 er det vårt syn at det her er grunn til å holde
på de generelle utgangspunktene som fremgår av plan- og bygningsloven. Det vil si at for vurdering
av tiltakene opp i mot plangrunnlaget i denne saken må gjøres etter følgende utgangspunkter:
-

Begge planene må anses som gyldige og gjelder etter sitt innhold. Planene vil derfor utfylle
hverandre
Ved motstrid går kommuneplanens arealdel foran reguleringsplanen som den sist vedtatte
plan, jf. pbl. § 1-5 og pbl. 85 § 20-6 tredje ledd.

Det vil si at dersom reguleringsplanen åpner for noe som kommuneplanens arealdel forbyr, så er
det reglene i kommuneplanens arealdel som skal legges til grunn.
Når det gjelder kulepunkt 6 er Statsforvalteren enig med kommunen1 i at den mest nærliggende
forståelsen er at fritidsboliger som er tillatt etter reguleringsplaner vedtatt etter 1989, ikke omfattes
av det generelle forbudet mot oppføring av ny fritidsbolig. Vi kommer nærmere inn på detaljene her
senere.
Statsforvalteren vil under gå nærmere inn på de ulike tiltakene som denne saken gjelder. Vi vil først
og fremst vurdere gyldigheten av rammetillatelsen av 18.8.2015:

1

Se deres brev av 18.11.2020
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Generelt om forbudet mot ny fritidsbebyggelse
Forbudet mot ny fritidsbebyggelse.
Det fremgår av KPA punkt 1 tredje kulepunkt at:
«Det er i hele kommunen forbud mot fradeling til og oppføring av ny fritidsbebyggelse (Jfr. Pbl. § 20-4,
2. ledd pkt e). Med unntak av i byggeområder for bolig (gule områder) mer enn 100 meter fra sjøen,
gjelder forbudet også oppføring av anneks, garasjer, båthus og eller andre sidebygninger, samt
vesentlig utvidelse av bestående fritidsbebyggelse, oppføring av frittstående terrasser, plattinger, samt
nye brygger (pbl. § 20-4, 2. ledd pkt. b og e).»

Kommunen har lagt til grunn at begrepet «ny fritidsbebyggelse» i kommuneplanen omfatter alle
tiltak knyttet til fritidsformål. Vi viser til kommunens vedtak, vurderinger i klageomgangen samt brev
av 18.11.2020.
Pbl. 85 § 20-4, 2. ledd bokstav e), som gjaldt da kommuneplanens arealdel ble utarbeidet og vedtatt,
fastslo at det i kommuneplanens arealdel var mulig å sette bestemmelser om at det for hele eller
deler av kommunen kunne «fastsettes at oppføring av ny eller vesentlig utvidelse av bestående
fritidsbebyggelse ikke skal være tillatt.»
Forbudet knyttet seg i hovedsak til oppføring av bygninger eller sammenlignbare innretninger til
opphold for fritidsformål og vesentlig utvidelse av dette.2 Det vil si at forbudet i utgangspunktet tok
sikte på bygninger som brukes til fritidsformål, jf. det siterte fra lovkommentaren over.
Når loven eller forarbeidene ikke har tatt stilling til øvrige tiltak kan det skyldes at det ikke har vært
ansett nødvendig å nevne dette eksplisitt. Det vil sjelden være grunn til å oppføre f.eks et
svømmebasseng til fritidsformål på en eiendom der det er forbudt å oppføre bygning til samme
formål. Fylkesmannen er derfor enig med kommunen i at forbudet gir lite mening dersom det ikke
skal ramme enhver utbygging av ubebygde eiendommer.
Der eiendommen i et område avsatt til fritidsbebyggelse, allerede er bebygd med en fritidsbolig er
det ikke like opplagt at også andre tiltak knyttet til fritidsbruk skal omfattes. I slike tilfeller er det
allerede akseptert at eiendommen skal brukes til fritidsbruk. I slike tilfeller er det mer naturlig å
vurdere om tiltaket fanges opp av forbudet for «vesentlig utvidelse av bestående fritidsbebyggelse,
oppføring av anneks, garasjer, båthus og eller andre sidebygninger, samt nye brygger» i KPA punkt 1
tredje kulepunkt.
Byggeforbudet på den aktuelle eiendommen
Kommunen har tolket femte kulepunkt i KPA punkt 1 slik at fritidsbebyggelse som er vist i
reguleringsplaner vedtatt etter 1989 ikke omfattes av det generelle byggeforbudet mot ny
fritidsbebyggelse. Statsforvalteren er enig i kommunens tolkning.
For denne saken innebærer det at byggeforbudet mot ny fritidsbebyggelse i KPA ikke gjaldt på de
eiendommene som etter reguleringsplanen punkt 2.2.a kunne oppføres med ny fritidsbebyggelse.
De eiendommene var i kartet markert med tallene 1-12.

Se Ot.prp. nr. 56 (1984-85) s. 114, plan- og bygningsloven 1965 § 82 og note 767 i lovkommentaren
til nevnte bestemmelse.

2
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Slik kommunen har vist til var eiendommen gnr. 26 bnr. 28 opprinnelig to separate eiendommer.
Eiendommen med bnr. 28 var bebygd med fritidsbolig. Eiendommen med bnr. 102 var ubebygd.
Bnr. 102 var i reguleringsplanen ikke blant de 12 eiendommene som kunne bebygges. Det vil si at
reguleringsplanen ikke åpnet for ny fritidsbebyggelse på denne eiendommen og det generelle
byggeforbudet mot ny fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel gjaldt derfor for gnr. 102. Flere
av tiltakene denne saken gjelder var omsøkt plassert på det som opprinnelig var bnr. 102.
I vedtaket av 18.8.2015 ble det stilt som vilkår at «eiendommene gbnr. 26/28 og 26/102 sammenføyes
før igangsettelsestillatelse kan gis.».
Som nevnt åpnet KPA for en viss utvikling av allerede bebygde fritidseiendommer. Slik vi ser det
fremstår vilkåret som en omgåelse av byggeforbudet mot ny fritidsbebyggelse som fulgte av både
reguleringsplanen og KPA. Arealet på eiendommen gnr. 26 bnr. 102 var etter begge planene
forutsatt ubebygd. Bnr. 28 hvor fritidsboligen lå var det imidlertid i KPA åpnet for enkelte tiltak som
utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse. Slik vi ser det er derfor hensikten med vilkåret om
sammenføyning å gjøre arealet på den tidligere bnr. 102 mulig å bebygge.
Et slikt vilkår er åpenbart i strid med forbudet mot ny fritidsbebyggelse i KPA. Vi mener derfor at
selve vilkåret var avhengig av en dispensasjon fra forbudet mot ny fritidsbebyggelse i KPA. Uansett
er det helt klart at tiltakene som er søkt oppført på det som tidligere var bnr. 102 må vurderes som
ny fritidsbebyggelse og ikke del av eksisterende fritidsbebyggelse på tidligere bnr. 28.
Vi vil under vurdere hvert enkelt tiltak:
1. Tennisbane
Kommunen har lagt til grunn at tillatelsen til tennisbane er ugyldig som følge av to forhold
a) Manglende opplysninger i søknaden
Kommunen har lagt til grunn at rammetillatelsen må anses ugyldig fordi det var gitt uriktige
opplysninger og manglende dokumentasjon i søknaden om oppføring av tennisbane. Kommunen
har særlig vist til at tennisbanen ikke lot seg oppføre uten etablering av støttemurer. Støttemurene
var ikke omtalt eller vist i søknaden og innebærer etter kommunens syn et selvstendig
søknadspliktig tiltak.
Slik Statsforvalteren ser det er det mer naturlig å anse dette som et spørsmål om hva som kan
oppføres på stedet i samsvar med den gitte tillatelsen. Dersom det ved utførelsen av et tiltak viser seg
at det ikke er mulig å oppføre en tennisbane på stedet uten at det samtidig etableres flere
søknadspliktige tiltak, slik som støttemurer, vil gjennomføringen være avhengig av en ny eller endret
tillatelse. Dersom tiltakshaver oppfører et tiltak som går ut over det kommunen mener er omfattet
av en søknad og tillatelse, blir det et forhold som kommunen eventuelt må følge opp som en
ulovlighet.
Vi går ikke nærmere inn i vurderingen rundt eventuelle mangler i denne søknaden, men viser til vårt
vedtak av 22.7.2019.
b) Tillatelsen er i strid med regulerings- og kommuneplanen
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Kommunen har vist til at tennisbanen er i strid med bestemmelser til reguleringsplanen § 2.2 a og
kommuneplanens arealdel punkt 1 tredje kulepunkt.
Klager mener at tiltaket ikke var i strid med plangrunnlaget og dermed heller ikke avhengig av
dispensasjon. Statsforvalteren oppfatter klagen slik at det er klagers syn at det er kommuneplanens
arealdel som var styrende for utbygging av eiendommen på vedtakstidspunktet. Videre oppfatter
Statsforvalteren klager slik at oppføring av tennisbane ikke var avhengig av dispensasjon, da
kommuneplanen ikke hadde et eksplisitt forbud mot tennisbaner.
Tennisbanen ble søkt plassert på den tidligere eiendommen gnr. 26 bnr. 102. Slik vi har vist til over
åpnet verken reguleringsplanen eller KPA åpnet for ny fritidsbebyggelse på denne eiendommen på
vedtakstidspunktet. Videre har vi også vist til over at forbudet mot ny fritidsbebyggelse må gjelde
alle tiltak der eiendommen ikke er bebygd med fritidsbolig fra før.
Oppsummert: Statsforvalteren har, i likhet med kommunen, kommet frem til at tillatelse til
tennisbane var avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet. Slik dispensasjon er ikke gitt. Vedtaket
er derfor ugyldig på dette punktet.
2. Svømmebasseng
Svømmebassenget var iht situasjonsplanen av 29.5.15 søkt oppført på den opprinnelige gnr. 26 bnr.
28. Det er altså den eiendommen hvor fritidsboligen var oppført.
Svømmebasseng er ikke opplistet blant de tiltakene som er omfattet av forbudet i KPA punkt 1
tredje kulepunkt. Heller ikke reguleringsplanen omtaler svømmebasseng særskilt.
Kommunen har lagt til grunn at forbudet i KPA punkt 1 tredje kulepunkt omfatter all bebyggelse.
Som vist over, mener Statsforvalteren at forbudet må nyanseres for de eiendommene hvor det
allerede var oppført fritidsbebyggelse, eller hvor reguleringsplaner etter 1989 åpnet for slik
bebyggelse.
Statsforvalteren mener derfor at plangrunnlaget må tolkes konkret når det gjelder spørsmålet om
det på en bebygd fritidseiendom var anledning til å oppføre svømmebasseng.
Ordlyden i KPA punkt 1 tredje kulepunkt taler for at det er de tiltakene som er eksplisitt nevnt som
omfattes av et forbud. Dersom forbudet skulle vært utvidet burde det også vært brukt termer som
«lignende tiltak» etc.
Ordlyden kan imidlertid ikke ses på isolert. Slik kommunen har vist til fremgår det av KPA punkt 5 en
rekke retningslinjer om hvordan byggesaker skal behandles. Av siste kulepunkt fremgår det en rekke
punkter for når svømmebasseng kan tillates. Selv om dette er en retningslinje, kan den likevel bidra
til å belyse hva som har vært ment med forbudet i KPA punkt 1 tredje kulepunkt. Slik vi ser det kan
det ikke være tvil om at retningslinjen er skrevet med utgangspunkt i at svømmebasseng var
omfattet av forbudet mot ny fritidsbebyggelse. Dersom svømmebasseng skulle tillates var det krav
om at det måtte plasseres maksimalt 10 meter fra fritidsboligen, samt inngå i beregningen av det
totale terrassearealet. Av KPA punkt 2.2.2. fremgår det at det totale terrassearealet for hytter var på
maks 40 kvm.
En slik forståelse samsvarer også med det som fremgår av sak 005/08 for Kommuneplanutvalget
den 13.2.2008, hvor det på s. 6 fremgår at:
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«Det er forbud mot å bygge nye frittstående terrasser. Forbudet gjelder også nye svømmebasseng og
kjellere. Forholdet til svømmebasseng har vært diskutert gjentatte ganger. En rekke eiere av
fritidseiendommer ønsker svømmebasseng på eiendommene sine. Bygging av svømmebasseng kan
imidlertid innebære kraftige, irreversible landskapsinngrep. Bygges bassenget et stykke fra selve hytta
kan de også bety at arealer som ellers villa ha vært utmark (i friluftslovens betydning) etterpå må
karakteriseres som innmark, og derved blir en hindring for fri ferdsel.
Dette er bakgrunnen for dagens forbud mot nye svømmebasseng. (…)
Noen kommuner tillater svømmebasseng på fritidseiendommer, og knytter denne tillatelsen enten til
avstand fra husvegg eller som en del av terrasse. Dette er gjort for å minske virkingen for allment
friluftsliv. For Tjøme kan følgende være en løsning:
Svømmebasseng kan tillates med maks avstand til husvegg 10 meter


Bassengarealet regnes inn i terrasseareal
Positiv bestemmelse om svømmebasseng bør ikke innføres for strandsonens forvaltningssone B.»


Ved sluttbehandlingen av de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, ble det
fremmet forslag fra Rådmannen om å innføre de nevnte unntakene som «en bestemmelse» i
punktet om retningslinjer for saksbehandling.3
Selv om kommunen har benevnt reglene om svømmebasseng som «retningslinjer» i KPA, fremstår
det for Statsforvalteren som klart at hensikten har vært at det skal være et generelt forbud mot
svømmebasseng på fritidseiendommer, men at det kan tillates på visse vilkår. Selv om
bestemmelsen er benevnt som retningslinje, er den videre klar og entydig, slik at grunneiere ikke bør
være i tvil om innholdet.
Rimelighetshensyn taler videre for å anse også svømmebasseng som omfattet av forbudet mot ny
fritidsbebyggelse. Et forbud kan ikke ta høyde for ethvert tiltak som omsøkes. Et svømmebasseng er
etter sin art sammenlignbart med frittstående terrasser og plattinger som er eksplisitt nevnt å være
omfattet av forbudet. Det er derfor ikke urimelig at også svømmebasseng omfattes av forbudet, som
følge av dens lignende virkninger for omgivelsene.
Vi kan heller ikke se at svømmebassenget i dette tilfellet falt inn under de basseng som kunne tillates
etter KPA punkt 5 siste kulepunkt. Vi viser til at svømmebasseng skal innregnes i terrassearealet.
Terrasser i tilknytning til hytter var etter KPA punkt 2.2. begrenset til maks 40 kvm. Kommunen har
vist til at terrassearealet for fritidsboligen langt oversteg dette. Statsforvalteren er enig med
kommunen i at det ikke kan innfortolkes et krav om at det kun er terrasse som skal medregnes i BYA
som faller inn under begrensningen. I så fall burde ordlyden vært knyttet til en BYA begrensning, og
ikke en kvm-begrensning. Videre viser vi til at frittstående plattinger også var omfattet av forbudet i
KPA punkt 1. Plattinger vil sjelden inngå i beregningen av BYA.
Oppsummert: Statsforvalteren er enig med kommunen i at svømmebassenget i denne saken var
omfattet av forbudet mot ny fritidsbebyggelse. Etablering av svømmebasseng var derfor avhengig av
dispensasjon. Slik dispensasjon er ikke omsøkt eller gitt.
3. Vei
Kommunen har begrunnet omgjøring av tillatelsen til omlegging av vei slik:

3

Se saksfremlegg til Kommunestyrets møte den 08.10.2008, sak 074/08 på s. 12
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«Som nevnt var det på vedtakstidspunktet et generelt forbud mot ny fritidsbebyggelse i
kommuneplanens arealdel punkt 1. Dette forbudet omfattet følgelig alle søknadspliktige tiltak som det
ikke var gjort unntak for i andre bestemmelser i kommuneplanens areadel eller reguleringsplanen.
Traseen for den omsøkte veien fremgår ikke av reguleringsplankartet, og det er verken knyttet særlige
bestemmelser il etablering av vei i bestemmelser i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplanen.
Omleggingen av veien var derfor avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens arealdel punkt 1, men
dispensasjon ble verken omsøkt eller innvilget.».

Statsforvalteren mener det er noe mer uklart om omleggingen av vei er i strid med plangrunnlaget i
denne saken.
Verken KPA eller reguleringsplanen omtaler forholdet til vei inn til fritidsbebyggelsen. Ut i fra flyfoto
synes de fleste å ha kjørbar vei inn til fritidsboligen og mye taler derfor for at det har vært ansett
som del av fritidsbebyggelsen der reguleringsplanen åpner for det.
Slik vi forstår situasjonskartet datert 29.5.15 så besto omleggingen av å benytte eksisterende
atkomst som gikk inn til gnr. 26 bnr. 102 og anlegge parkeringsplass nord på nevnte eiendom. Den
samme atkomsten var også i bruk til én eller flere eiendommer i nord. Her skulle imidlertid deler av
veien fjernes, slik at atkomsten kun kunne benyttes av gnr. 26 bnr. 102 og 28. Det skulle videre
etableres en ny avkjørsel med tilhørende atkomstvei noe lengre nord enn den eksisterende. Videre
skulle eksisterende parkering sør på eiendommen gnr. 26 bnr. 102 fjernes.
Den nye parkeringen skulle altså etableres på eiendommen gnr. 26 bnr. 102. Som nevnt over var
denne eiendommen ikke avsatt til bebyggelse i gjeldende reguleringsplan. Vi er derfor enige med
kommunen i at å anlegge parkering på eiendommen gnr. 26 bnr. 102 var avhengig av dispensasjon
på vedtakstidspunktet. Når det gjelder etablering av en ny omlagt vei nord for gnr. 26 bnr. 102, kan
vi ikke av søknaden eller tillatelsen se at det er sendt samtykke fra eier av eiendommen hvor den nye
veien blir lagt.
Samlet sett mener vi også det er flere mangler ved godkjenningen av vei.
4. Helhetlig vurdering
Spørsmålet om en gitt tillatelse som er ugyldig skal omgjøres er en vurdering etter fvl. § 35 første
ledd bokstav c).
Statsforvalteren har over vist at en tillatelse i denne saken på flere punkter var avhengig av
dispensasjon fra plangrunnlaget som var gjeldende på det tidspunktet da tillatelsen ble gitt. Det vil si
at kommunen ikke kunne gi tillatelse med det innholdet som er gjort. En tillatelse forutsatte flere
dispensasjoner fra plangrunnlaget. En slik avgjørelse kunne ikke fattes av administrasjonen, men
skulle vært gjenstand for politisk behandling. Dispensasjoner krever en særskilt saksbehandling og
skulle vært gitt av politisk organ i kommunen. Avgjørelsen har derfor både innholdsmangler, i tillegg
til at den er fattet av feil organ i kommunen.
Tillatelsen må derfor anses som ugyldig.
Forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c gir forvaltningen anledning, men ingen plikt til
omgjøring. Organet må gjøre en konkret vurdering. Kommunen har foretatt en slik vurdering i sitt
omgjøringsvedtak av 6.5.2020. Etter vårt syn har kommunen tatt hensyn til relevante momenter og
veid disse opp mot hverandre på en god måte. Vi viser i hovedsak til kommunens vurdering. I tillegg
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vil Statsforvalteren legge til at en rekke av de forholdene som strider mot plangrunnlaget i denne
saken fremstår av en slik art at de er utenfor rammene av hva som kunne vært gitt som en
dispensasjon etter pbl. § 19-2. Det er nærliggende å legge til grunn at en så stor nedbygging av en
eiendom som i plangrunnlaget er forutsatt ubebygd måtte vært vurdert gjennom en endring av
plangrunnlaget.
***
Under henvisning til vurderingen over opprettholder Statsforvalteren Færder kommunes vedtak av
6.5.2020. Det vil si at klager ikke har fått medhold i sin klage.

Med hilsen
Lars Gustavsen (e.f.)
fung. direktør Justis- og vergemålsavdelingen
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fagsjef
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Kommunedirektørensinnstilling
1. Vedtaki sak135/20 av 6. mai 2020,vedrørendeomgjøringav tillatelse av 18. august2015
(sak259/15) og igangsettingstillatelseav 28. januar 2020 (sak107/20),opprettholdes.
Klagentas ikke til følgeda den ikke inneholdermomenter eller opplysningersom ikke var
kjent på vedtakstidspunktet.Det foreliggerheller ikke andre grunnersom tilsier at vedtaket
bør endres.
Det visestil de vurderingerog den begrunnelsesom fremkommerav saksfremstillingenog i
saksfremstillingtil vedtakav 6. mai 2020,sak135/20.

2. SakenoversendesFylkesmanneni Vestfoldog Telemarkfor endeligavgjørelse.

Hovedutvalgfor kommunalteknikk19.08.2020:
Behandling:
Kommunedirektørensinnstilling enstemmigvedtatt.
HFK-243/20 Vedtak:
1. Vedtaki sak135/20 av 6. mai 2020,vedrørendeomgjøringav tillatelse av 18. august2015
(sak259/15) og igangsettingstillatelseav 28. januar 2020 (sak107/20),opprettholdes.
Klagentas ikke til følge da den ikke inneholdermomenter eller opplysningersom ikke var
kjent på vedtakstidspunktet.Det foreliggerheller ikke andre grunnersom tilsier at vedtaket
bør endres.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer av saksfremstillingen og i
saksfremstilling til vedtak av 6. mai 2020, sak 135/20.

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Vedlegg:
Situasjonskart 1_1000
Situasjonskart 1_5000
Gbnr 226/28 - Neholmveien 67 - Klage over vedtak om omgjøring - tennisbane m.m
Gbnr 226/28 - Neholmveien 67 - Omgjøring av tillatelser
Plankart til reguleringsplan for Rød - Brøtsø, vedtatt 27.02.1991
Bestemmelser til reguleringsplan for Rød - Brøtsø, vedtatt 27.02.1991
Merknader til varsel om omgjøring av 18.02.2020
Merknader til varsel om omgjøring av 14.06.2019
Varsel om mulig omgjøring av vedtak 28.01.2020
Igangsettingstillatelse av 28.01.2020
Varsel om mulig omgjøring av vedtak 22.05.2019
Pålegg om stans i arbeider med øyeblikkelig virkning 24.08.2018
Rammetillatelse av 18.08.2015
Søknad om rammetillatelse av 08.06.2015
Situasjonskart til rammesøknad
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Saken gjelder klage på vedtak av 6. mai 2020 i sak 135/20, om omgjøring av tillatelse til etablering av
tennisbane, basseng og omlegging av vei av 18. august 2015 (sak 259/15) og igangsettingstillatelse av
28. januar 2020 (sak 107/20), på eiendommen i Neholmveien 67, gbnr. 226/28.
I klagen tas særlig opp forholdet til plangrunnlaget, og det bestrides at det foreligger grunnlaget for
ugyldighet og omgjøring.
Kommunedirektøren mener at klagen ikke inneholder momenter eller opplysninger som ikke var
kjent på vedtakstidspunktet, eller at andre grunner tilsier at vedtaket bør endres. Det anbefales
derfor at omgjøringsvedtaket opprettholdes, og at klagen oversendes Fylkesmannen i Vestfold og
Telemark for endelig avgjørelse.
Innledning
Færder kommune fattet den 6. mai 2020 (sak 135/20) vedtak om omgjøring av tillatelse til etablering
av tennisbane, basseng og omlegging av vei av 18. august 2015 (sak 259/15) og igangsettingstillatelse
av 28. januar 2020 (sak 107/20), knyttet til eiendommen i Neholmveien 67, gbnr. 226/28.
Vedtaket i av 6. mai 2020 i sak 135/20 lød slik:
«1.Vedtak om tillatelse til etablering av tennisbane, basseng og omlegging av vei av 18. august 2015
(sak 259/15) og igangsettingstillatelse av 28. januar 2020 (sak 107/20), er ugyldige.
2.Vedtak om tillatelse til etablering av tennisbane, basseng og omlegging av vei av 18. august 2015
(sak 259/15) og igangsettingstillatelse av 28. januar 2020 (sak 107/20), omgjøres i medhold av
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c.
Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer av saksfremstillingen.»
Sakens bakgrunn:
Rammetillatelse av 18. august 2015
Tidligere Tjøme kommune mottok søknad om etablering av tennisbane og basseng som del av
terrasse, samt omlegging av vei 8. juni 2015. Det fremgikk av søknaden at det var tillatt å anlegge
basseng som del av terrasse, at tennisbanen var å anse som en terrengbearbeiding, og at tiltakene
derfor ikke var avhengige av dispensasjon. Videre ble det opplyst at området var uregulert.

Vedlagt situasjonsplan viste etablering av ny vei over gbnr. 226/104, fjerning av veidelen på gbnr.
226/102 (nå sammenføyd med 226/28), etablering av et basseng på 4 x 10 meter plassert øst for
eksisterende fritidsbolig, samt etablering av en tennisbane på 11 x 23,5 meter, også plassert øst for
fritidsboligen.
Rammetillatelse til tiltakene ble innvilget den 18. august 2015 i sak 259/15. På vedtakstidspunktet
var eiendommen omfattet av reguleringsplan for Rød – Brøtsø, og kommuneplan for perioden 20082020. Det ble verken søkt om eller innvilget dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplanen
og/eller kommuneplanens arealdel om begrensninger i muligheten til å oppføre ny bebyggelse og
utvidelse av eksisterende bebyggelse, samt forbudet mot ny fritidsbebyggelse i kommuneplanens
arealdel. Saken ble heller ikke behandlet av kommunens politiske utvalg, slik delegasjonsreglementet
forutsatte. Videre er det i rammetillatelsen stilt vilkår om sammenføyning av bruksnummer 28 og
102, uten at det ble omsøkt eller innvilget dispensasjon fra de regulerte eiendomsgrensene.
Tilsyn, igangsettingstillatelse og omgjøring
Kommunen gjennomførte tilsyn på eiendommen den 23. august 2018, og arbeider med tennisbanen
var da igangsatt. Tennisbanen var ikke ferdigstilt, men det var utført terrenginngrep og påbegynt
oppføring av forstøtningsmurer. De utførte tiltakene i form av vesentlige terrenginngrep og
forstøtningsmurer, anses ikke som en del av rammetillatelsen og derfor heller ikke som en
igangsetting av det godkjente tiltaket.
Det ble nedlagt pålegg om stans av de ulovlige arbeidene den 24. august 2018, og varslet at forholdet
vil bli fulgt opp videre etter plan- og bygningsloven kap. 32.
Kommunen varslet den 22. mai 2019 om mulig omgjøring av rammetillatelsen på grunn av feil og
mangler som medfører ugyldighet.
Det ble fremsatt søknad om igangsettingstillatelse den 13. juli 2018. Søknaden ble først avslått og
påklaget. Avslaget ble opphevet av klageinstansen, herunder på bakgrunn av uttalelse fra
departementet. Igangsettingstillatelse ble derfor innvilget den 28. januar 2020. Samtidig ble det
varslet om mulig omgjøring av rammetillatelsen og igangsettingstillatelsen slik departementet
generelt veiledet om i sin uttalelse.
Færder kommune kom til at rammetillatelsen var ugyldig da den led av materielle og personelle feil
på grunn av manglende dispensasjonsbehandling og at saken ble behandlet av feil organ, samt at det
var fattet på bakgrunn av feil i faktum av betydning. Igangsettingstillatelsen ble derfor også ansett
som ugyldig, og kommunen vedtok derfor å omgjøre vedtakene med hjemmel i forvaltningsloven §
35 første ledd bokstav c. For kommunens vurdering vises det til førstegangsvedtaket, og
sammendraget nedenfor.
Andre tillatelser
Det er også gitt tillatelse til fasadeendring av 19. januar 2016, tillatelse til utgraving av kjeller av 2.
juni 2016 og tillatelse til endret plassering av anneks og svømmebasseng, samt fasadeendring av
hovedhus og anneks, av 21. oktober 2016. Tillatelsene anses som utløpt, men da dette er bestridt av
tiltakshaver behandlet kommunen for ordens skyld sak vedrørende omgjøring den 6. mai 2020. Dette
vedtaket er også påklaget og vil bli lagt frem som en egen sak.
Anførsler i klagen:
Klagers anførsler fremgår av brev av 28. mai 2020. Klagen følger vedlagt, og det vises til denne i sin
helhet. Kommunedirektøren oppsummerer hovedanførslene i klagen slik:
·
·

Rammetillatelsen er ikke ugyldig, og derfor heller ikke igangsettingstillatelsen.
Byggeforbudet i § 1-8 andre ledd gjaldt ikke for området. Kommunens standpunkt har

·

·
·

·

·

·
·
·
·

·

·

tidligere vært at de i ettertid har krevd dispensasjon fra bestemmelsen, men kommunen
har nå endret sitt standpunkt. Tolkningen av de lokale planene er derfor hovedsaken for
gyldighetsspørsmålet.
Tidligere praksis med hensyn til hvordan planene ble tolket må legges til grunn. Det er
tidligere Tjøme kommune som har hatt best grep om tolkningen, og det ble foretatt en
forsvarlig tolkning av planene.
Reguleringsplanen og kommuneplanen har ikke forbud mot etablering av tennisbane,
svømmebasseng eller anlegg av vei.
Kommuneplan er gitt forrang for reguleringsplanen, jf. pbl. § 1-5, og tidligere § 20-6 i pbl.
fra 1985. Kommuneplanen ble tolket som det førende styringsdokument, og planen hadde
heller ikke forbudshjemler mot de angjeldende tiltakene. Reguleringsplanen styrte noen
byggetomter som var tillatt utviklet med nye hytter.
Tolkning av daværende kommuneplan der alle tiltak tolkes som «ny fritidsbebyggelse» er
en utvidende tolkning som åpenbart er i strid med tidligere Tjøme kommunes tolkning av
eget plangrunnlag. Dette er også i strid med legalitetsprinsippet og i strid med prinsippet i
Grunnloven om at nye planer ikke skal gis tilbakevirkende kraft.
Alle vilkår for de aktuelle tiltakene er oppfylt, og disse er ikke omfattet av noen forbud.
Tiltakene ligger i dag også bak byggegrensen langs sjøen.

Subsidiært:
Tidsaspektet har en helt sentral rolle, og ved omgjøringen hadde det gått nær 5 år siden
tillatelsen ble gitt. Tiden som har gått taler i seg selv for at omgjøringsadgangen er stengt.
Tiltakshaver har innrettet seg etter den gitte tillatelsen, både i forbindelse med erverv av
eiendommen og senere planlegging og prosjektering. Videre er tiltaket igangsatt.
Det er kommunen som skal kontrollere at søknaden forholder seg til ytre forhold som
planer m.m. En eventuell feiltolkning ene og alene kommunens ansvar. Tiltakshaver og
hans konsulent er ikke ansvarlig for å lede kommunen gjennom alternative tolkninger av
egne planer.
Forsøket på å legge ansvaret hos tiltakshaver for at det er gitt potensielt ugyldige tillatelser
er ikke i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser om ansvarsfordelingen mellom
kommunen og tiltakshaver eller konsulenter med ansvarsrett.
Omgjøringsvedtaket fremstår som sterkt urimelig og er ugyldig også av denne grunn.

Faktagrunnlag
Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Lov av 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).
Tidligere Tjøme kommunes kommuneplan med utfyllende bestemmelser, vedtatt av kommunestyret
11. mars 2009.
Reguleringsplan for Rød – Brøtsø, vedtatt 27. februar 1991.
Vurderinger
Sammendrag av kommunens vedtak i saken
Plangrunnlaget
På vedtakstidspunktet var eiendommen omfattet av reguleringsplan for Rød – Brøtsø vedtatt 27.
februar 1991, og kommuneplanens arealdel for perioden 2008-2020 endelig vedtatt 11. mars 2009.
Det fremgår av kommuneplanens arealdel punkt 1 andre kulepunkt, at reguleringsplaner vedtatt
etter 1989 gjaldt sammen med kommuneplanen og fortsatt skulle gjelde. Det henvises til de enkelte
reguleringsplanene for nærmere detaljer innenfor de enkelte reguleringsgrensene. Gjeldende
reguleringsplaner listes opp i kommuneplanen og Rød-Brøtsø-planen fremgår av denne oversikten.
Det var derfor kun ved eventuell motstrid at ny plan gikk foran eldre plan, jf. pbl. § 1-5. I begge planer
er området avsatt til fritidsbebyggelse og kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger motstrid

mellom planene knyttet til de bestemmelser som gjør seg gjeldende i denne saken.
Det vil si at både reguleringsplanen og kommuneplanens arealdel var gjeldende på
vedtakstidspunktet, og at bestemmelsene i utgangspunktet gjaldt ved siden av hverandre.
Ugyldighet
Rettsregelen som kommer til uttrykk i forvaltningsloven § 41 for saksbehandlingsfeil etter denne
loven, gjelder også for andre feil etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. Rammetillatelsen
inneholder feil knyttet til alle de omsøkte tiltakene, herunder materielle feil, personelle feil og feil i
faktum, som både hver for seg og samlet har eller kan ha virket inn på avgjørelsens innhold.
Kommunedirektøren mener at de ugyldighetsgrunnene som foreligger i saken er av en slik betydning
at de etter en helhetsvurdering medfører ugyldighet.
Tiltakene manglet søknad om og behandling av dispensasjoner fra følgende bestemmelser i
reguleringsplanen og/eller kommuneplanens arealdel, jf. pbl. kap. 19:
·
·
·

·
·

Tennisbanen var i strid med bestemmelsen i reguleringsplanen om at all eksisterende og ny
bebyggelse er vist i plankartet, jf. § 2.2.a.
Videre var tennisbanen i strid med forbudet mot oppføring av ny fritidsbebyggelse i
kommuneplanens arealdel, jf. punkt 1 tredje kulepunkt.
Bassenget var i strid med bestemmelser i kommuneplanens arealdel om maksimalt
terrasseareal på 40 m², inkludert basseng, og at dette skulle være tilknyttet eksisterende
fritidsbolig, jf. punkt 2.2.2 andre avsnitt tredje kulepunkt.
Bassenget var også i strid med forbudet mot oppføring av ny fritidsbebyggelse i
kommuneplanens arealdel, jf. punkt 1 tredje kulepunkt.
Omlegging av vei var i strid med det generelle forbudet mot oppføring av ny
fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, jf. punkt 1 tredje kulepunkt.

Kommunedirektøren mener at dette generelt er alvorlige materielle feil som har eller kan ha virket
inn på avgjørelsens innhold. Søknaden skulle også vært behandlet av kommunens politiske utvalg
som riktig organ, og dette er en personell feil som har eller kan ha virket inn på avgjørelsens innhold.
Videre forelå det feil i faktum. Slik opprinnelig terreng var på eiendommen kunne ikke tennisbanen
oppføres slik det var beskrevet i søknaden, da tiltaket forutsatte både vesentlige terrenginngrep og
forstøtningsmurer. Det var derfor gitt et uriktig bilde av de stedlige forholdene på eiendommen og
hvordan tennisbanen skulle kunne føres opp. Kommunedirektøren mener at manglende opplysninger
om tennisbanen i denne konkrete saken medførte feil i faktum som har eller kan ha virket inn på
avgjørelsens innhold. Kommunedirektøren påpeker at det er en annen side av saken at gjennomførte
vesentlige terrenginngrep og forstøtningsmurer ikke kan anses som en del av tillatelsen, og derfor
kan følges opp etter plan- og bygningsloven kap. 32.
Omgjøring
Det har gått lang tid siden vedtaket ble fattet og omgjøring vil til en viss grad virke inngripende for
parten. Selv om dette isolert sett tilsier at vedtaket ikke bør omgjøres, må momentene vurderes opp
mot øvrige relevante momenter i saken. Kommunedirektøren mener at det samlet sett er flere og
mer tungtveiende hensyn som taler for omgjøring. Det foreligger flere grove ugyldighetsgrunner, og
vedtaket gjelder et område av betydning for statlige interesser og allmennheten. Selv om kommunen
også kan bebreides for flere av feilene som har medført ugyldighet, så har søkersiden også et ansvar
ved fremsettelse av en søknad og kan bebreides for de mest alvorlige ugyldighetsgrunnene.
På bakgrunn av en konkret helhetsvurdering mener kommunedirektøren at det er rettslig grunnlag
for å omgjøre rammetillatelsen, og følgelig også igangsettingstillatelsen, etter fvl. § 35 første ledd
bokstav c.

Det vises for øvrig til fremstillingen i vedtak av 6. mai 2020 i sak 135/20.

Klagefrist
Vedtaket i sak 135/20 ble sendt fra kommunen via Altinn den 7. mai 2020. Kommunen mottok
klagen per e-post den 28. mai 2020. Klagen anses derfor som innkommet innen klagefristens utløp, jf.
forvaltningsloven § 29. Klagen oppfyller formkravene og klager har rettslig klageinteresse. Klagen kan
derfor tas under behandling.
Klagers anførsler
Ugyldighet og plangrunnlaget
Klager mener at rammetillatelsen ikke er ugyldig, og viser særlig til hva som må anses som
dagjeldende plangrunnlag og hvordan dette skal tolkes. Det anføres at kommuneplanen er gitt
forrang for reguleringsplanen, jf. pbl. § 1-5, og tidligere § 20-6 i pbl. fra 1985.
Til dette bemerker kommunedirektøren at det kun er ved motstrid at nyere plan går foran eldre plan
etter pbl. § 1-5. Som nevnt ovenfor kan ikke kommunedirektøren se at det foreligger slik motstrid da
området er avsatt til samme arealformål i både kommune- og reguleringsplanen, og heller ikke at
bestemmelsene i planene fører til motstrid. Det vises også til at det fremgår uttrykkelig av
dagjeldende kommuneplan, at reguleringsplanen for området fortsatt skulle gjelde, jf.
kommuneplanen punkt 1 andre kulepunkt.
Kommunedirektøren bemerker videre at bestemmelsen i kommuneplanen punkt 1 andre kulepunkt,
kan forstås slik at reguleringsplaner vedtatt etter 1989 også er ment å gå foran kommuneplanen der
reguleringsplanen er mer detaljert. Dette underbygges av at det i samme punkt henvises til
reguleringsplanene for nærmere detaljer.
På denne bakgrunn mener kommunedirektøren at kommuneplanen og reguleringsplanen i
utgangspunktet gjaldt ved siden av hverandre, og at reguleringsplanens bestemmelser gikk foran der
disse var mer detaljerte.
Klager konkretiserer ikke hva som eventuelt anses som motstrid mellom kommuneplanen og
reguleringsplanen, men at kommuneplanen ble tolket som det førende styringsdokument, og at
kommuneplanen ikke hadde forbudshjemler mot de angjeldende tiltakene. Videre anføres at
reguleringsplanen kun styrte noen byggetomter som var tillatt utviklet med nye hytter.
Kommunedirektøren har gjennomgått praktiseringen av reguleringsplanen for Rød-Brøtsø, både
knyttet til denne saken og andre byggesaker innenfor det aktuelle planområdet, og under samme
kommuneplanperiode. I noen saker opplyste tidligere Tjøme kommune at det aktuelle området er
uregulert, og i andre saker er det opplyst at området omfattes av kommuneplanens bestemmelser. I
noen saker opplyser imidlertid kommunen at området er regulert, slik som i denne saken. Nedenfor
vises det til noen eksempler.
I sak 077/12, vedtatt 25. april 2012, som gjaldt riving og oppføring av en fritidsbolig i Neholmveien
71, ble det av tidligere Tjøme kommune opplyst at området var uregulert. Det samme ble opplyst i
sak 062/09 som gjaldt riving og gjenoppføring av en fritidsbolig i Neholmveien 81. I sak 098/12,
vedtatt 30. mai 2012, ble reguleringsplanen med bestemmelser utdelt i hovedutvalgsmøtet, da
utvalget skulle ta stilling til en feilbehandlet søknad om en ny bolig i Neholmveien 2. Det ble i
vedtaket også påpekt at det skulle vært vurdert dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser.
I saksfremlegget til sak 044/13 vedrørende søknad om oppføring av en ny bolig i Neholmveien 4,
vedtatt 13. mars 2013, er det vist til reguleringsplanen. I sak 049/13 vedrørende søknad om endring
av hytte i Neholmveien 71, vedtatt 13. mars 2013, er det kun vist til kommuneplanen. Ved

behandling av søknad om riving og oppføring av en ny fritidsbolig på samme eiendom i sak 077/12,
vedtatt 25. april 2012, ble det også opplyst at området var uregulert.
På bakgrunn av ovennevnte mener kommunedirektøren at kommunens behandling innenfor
planområdet, og under kommuneplanperioden 2008-2020, må anses å være lite konsistent.
Kommunedirektøren har heller ikke funnet noen vedtak fattet av tidligere Tjøme kommune innenfor
planområdet, der det er foretatt noen konkrete vurderinger rundt forholdet mellom
reguleringsplanen og kommuneplanen.
Heller ikke i foreliggende sak har kommunen i vedtaket gjort noen vurderinger av plangrunnlaget,
utover å påpeke at eiendommen er omfattet av reguleringsplanen for Rød-Brøtsø. Til dette vil
kommunedirektøren også påpeke at tidligere Tjøme kommune, i vedtak av 19. januar 2016 på
samme eiendom, skriver at eiendommen er uregulert. I nytt vedtak på samme eiendom, datert 2.
juni 2016, vises det kun til kommuneplanen som plangrunnlag, og i vedtak fattet 21. oktober 2016
opplyses at eiendommen er uregulert.
Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger rettslig grunnlag for å anse reguleringsplanen som
helt eller delvis satt til side ut fra en fast og langvarig praksis i kommunen eller ut fra annet grunnlag.
Reguleringsplanen var derfor gjeldende da søknad om tillatelse til tennisbane, basseng og omlegging
av vei ble behandlet.
Når det gjelder tolkningen av innholdet i plangrunnlaget, kan ikke kommunedirektøren se at det ved
en forsvarlig tolkning kan legges til grunn at de aktuelle tiltakene verken er i strid med
reguleringsplanen eller kommuneplanen. I denne sammenheng vises det til redegjørelsen som
fremgår ovenfor og i omgjøringsvedtaket vedrørende hvilke bestemmelser tiltakene var avhengige av
dispensasjon fra.
På bakgrunn av anførsler fra klager, vil kommunedirektøren knytte noen nærmere merknader til
bestemmelsen om forbud mot oppføring av ny fritidsbebyggelse i kommuneplanen punkt 1 tredje
kulepunkt. Klager anfører at det å tolke alle tiltak som «ny fritidsbebyggelse» er en utvidende
tolkning som åpenbart er i strid med tidligere Tjøme kommunes tolkning av eget plangrunnlag. Det
anføres også av klager at dette er i strid med legalitetsprinsippet og i strid med prinsippet i
Grunnloven om at nye planer ikke skal gis tilbakevirkende kraft.
Kommunedirektøren mener imidlertid at gode grunner taler for at alle tiltak knyttet til fritidsformål i
utgangspunktet må anses som omfattet av begrepet «ny fritidsbebyggelse» i kommuneplanens
bestemmelser. I plan- og bygningslovgivningen er begrepet «bebyggelse» generelt brukt som en
samlebetegnelse for alle tiltak, blant annet i plan- og bygningslovens egne bestemmelser. I plan- og
bygningsloven er det i stedet nærmere angitt i egne bestemmelser hva som anses som tiltak. Der det
gjøres unntak eller er egne bestemmelser knyttet til bestemte tiltak, fremgår dette av regelverket
både i plan- og bygningsloven og i planbestemmelser.
At det ved bruk av begrepet «fritidsbebyggelse» i kommuneplanen er ment alle tiltak etter loven,
underbygges ved at det i kommuneplanbestemmelsen vises til tidligere plan- og bygningslov av 1985
§ 20-4 andre ledd bokstav e, der begrepet «fritidsbebyggelse» også er benyttet. Ellers i
kommuneplanen er også begrepet «bebyggelse» benyttet som en samlebetegnelse, og det er
spesifikt angitt der det kun gjelder noen typer tiltak. Dersom begrepet «ny fritidsbebyggelse» i
utgangspunktet ikke omfattet alle tiltak etter loven, ville det heller ikke ha vært nødvendig å knytte
konkrete bestemmelser i kommuneplanen til de tiltakene kommunen likevel ønsket å gjøre unntak
for/anså som mindre utvidelser av eksisterende bebyggelse, se f.eks. kommuneplanen punkt 2.2.
I bestemmelsens andre punktum fremgår det uansett at forbudet også gjelder oppføring av anneks,
garasjer, båthus og/eller andre sidebygninger, samt vesentlig utvidelse av bestående
fritidsbebyggelse, oppføring av frittstående terrasser, plattinger og nye brygger. Kommunedirektøren

mener at dette uansett vil omfatte tiltak av slike omfang som en tennisbane, frittliggende
svømmebasseng og vei.
Hva klager faktisk mener ligger i begrepet «ny fritidsbebyggelse», fremgår ikke av klagen. Dersom
klager er av den oppfatning at begrepet f.eks. kun omfatter nye fritidsboliger, mener
kommunedirektøren at dette er en innskrenkende tolkning som det ikke finnes konkrete
rettskildemessige holdepunkter for å legge til grunn.
På denne bakgrunn mener kommunedirektøren det er både naturlig og forsvarlig å tolke begrepet
«fritidsbebyggelse» som alle tiltak etter loven knyttet til fritidsformål, og at dette ikke er i strid med
legalitetsprinsippet. Det er heller ikke tale om å gi en bestemmelse tilbakevirkende kraft da denne
allerede var vedtatt og gjeldende da vedtak av 18. august 2015 ble fattet.
Klager påpeker at omgjøringssaken er behandlet av «et nytt persongalleri uten tilknytning til
praktiseringen av de lokale bestemmelsene». Kommunedirektøren understreker at hvem som er
saksbehandler i hver enkelt sak, ikke er avgjørende. Det som har betydning er om sakene har vært og
blir behandlet etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og
bygningsloven. Ved vurderingen av hvorvidt det foreligger feil ved den opprinnelige tillatelsen er det
derfor dette som må være utgangspunktet.
Når det gjelder klagers anførsel om at alle vilkår for de aktuelle tiltakene er oppfylt, og at disse ikke
er omfattet av noe forbud, viser kommunedirektøren igjen til redegjørelsen ovenfor og i
omgjøringsvedtaket vedrørende hvilke bestemmelser tiltakene var avhengige av dispensasjon fra. For
ordens skyld vil kommunedirektøren bemerke at området der tennisbanen er omsøkt plassert i dag
er omfattet av byggeforbudet i § 1-8 andre ledd, da byggegrensen langs sjøen ikke er satt slik at
området blir liggende «bak» byggegrensen.
I klagen er det vist til at kommunens standpunkt har vært at byggeforbudet i § 1-8 andre ledd gjaldt
for området og i ettertid har krevd dispensasjon fra bestemmelsen, men at dette standpunktet
senere er endret. Videre er det anført at kommunen stadig har endret begrunnelsen for hvorfor de
opprinnelige tillatelsene nå oppfattes å være ugyldige.
For ordens skyld påpeker kommunedirektøren at kommunen i omgjøringssaken ikke har anført at
manglende dispensasjon fra bestemmelsen anses som en feil ved vedtaket. På vedtakstidspunktet
hadde departementet uttalt at gjeldende tolkning var at det fortsatt var tillatt å bygge i
byggeområder i 100-metersbeltet langs sjøen omfattet av planer vedtatt før 1. juli 2009
(ikrafttredelsen av 2008-loven). I ettertid har det imidlertid vist seg at denne tolkningen var feil, og at
byggeforbudet i § 1-8 andre ledd, var gjeldende. Kommunedirektøren har likevel valgt å ikke gå
nærmere inn på dette som en feil ved vedtaket i omgjøringssaken, siden gjeldende praksis var at
byggeforbudet ikke gjaldt og det uansett foreligger annet grunnlag for å omgjøre vedtaket.
Kommunedirektøren bemerker videre at hovedargumentene for hvorfor den aktuelle tillatelsen
anses som ugyldig, ikke har blitt endret i omgjøringssaken og viser i denne sammenheng til det som
fremgår av kommunens varsler om omgjøring av 22. mai 2019 og 28. januar 2020. Det har tidligere
blitt vurdert hvorvidt tillatelsen måtte anses som utløpt etter treårsfristen i pbl. § 21-9, men det ble
samtidig påpekt at kommunen på nytt ville vurdere omgjøringsspørsmålet dersom avslag på søknad
om igangsettingstillatelse ble opphevet eller omgjort av Fylkesmannen, noe vedtaket ble. Uansett
mener kommunedirektøren det avgjørende i saken må være hvilke ugyldighetsgrunner som er lagt til
grunn i kommunens omgjøringsvedtak i sak 135/20, vedtatt 6. mai 2020.
Omgjøring
Subsidiært anfører klager at kommunen i omgjøringsvurderingen har lagt alt for lite vekt på at det er
kommunen som eventuelt er skyld i at vedtaket påstås å være ugyldig, og at det har gått lang tid
siden vedtaket ble fattet. Klager mener blant annet at tidsaspektet en helt sentral rolle, og viser til at

det har gått nær 5 år siden vedtaket ble fattet. Videre anfører klager at tiltaket er igangsatt.
Kommunedirektøren er enig i at det har gått lang tid siden vedtaket ble fattet, og at dette isolert sett
taler mot omgjøring. Vurderingen av hvorvidt et ugyldig vedtak skal omgjøres må imidlertid baseres
på en helhetsvurdering der tidsaspektet kun er ett av flere relevante momenter, se blant annet
Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2012/1080. I denne sammenheng vises det også til
Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2019/12, der det fremgår at hensynet til tidsforløpet og
innrettelsen ikke gjør seg gjeldende i samme grad som ellers i de tilfeller der parten kan bebreides for
feilene som medfører ugyldighet.
Når det gjelder klagers anførsel om at tiltaket er igangsatt, påpeker kommunedirektøren at ingen av
tiltakene som omfattes av tillatelsen er påbegynt. De arbeidene som er satt i gang der tennisbanen
skulle plasseres, herunder forstøtningsmurer og vesentlige terrenginngrep, er ikke en del av
tillatelsen av 18. august 2015. I denne sammenheng vises det til klageavgjørelse fra Fylkesmannen
vedrørende pålegg om retting datert 22.07.2019, ref. 2019/3189, der det også ble påpekt at mur og
vesentlige terrenginngrep ikke er en del av rammetillatelsen.
Klager anfører at det er kommunen som skal kontrollere at søknaden forholder seg til de ytre forhold
som planer m.m., og at en feiltolkning i så fall er kommunens ansvar.
Kommunedirektøren er enig i at kommunen også burde ha vært klar over at tiltakene var avhengige
av dispensasjoner fra regulerings- og kommuneplanen. Likevel påpeker kommunedirektøren at
kommunen ikke alene er å bebreide, og understreker at forvaltningen undersøkelsesplikt etter fvl. §
17 er kraftig modifisert i byggesaker, slik lagmannsretten har uttalt i LG-2015-62576.
Det er søkersiden som har plikt til å gi de nødvendige opplysninger til kommunen, jf. pbl. § 21-2.
Parten har vært bistått av en ansvarlig søker som formelt har ansvaret for at søknaden er fullstendig,
herunder inneholder nødvendige dispensasjonssøknader og de opplysningene som er nødvendige for
at kommunen skal kunne vurdere tiltakets ytre rammer, jf. pbl. § 23-4, jf. § 21-2 første ledd siste
punktum.
Ansvarlig søkers plikter er presisert i byggesaksforskriften § 12-2, hvor det i bestemmelsens bokstav
c) uttrykkelig fremgår at det er ansvarlig søkers ansvar å avklare behov for dispensasjon.
Kommunens rolle er å behandle søknader om tiltak basert på den informasjon som er sendt inn.
Kommunedirektøren mener det derfor også må legges vekt på at det i søknaden som kom inn var
oppgitt at området er uregulert og at det ikke er sendt inn noen søknader om dispensasjon.
Tiltakshaver har også en selvstendig plikt til å sørge for at tiltak utføres i samsvar med de krav som
følger av plan- og bygningslovgivningen, jf. pbl. § 23-1.
Kommunedirektøren fastholder at det samlet sett foreligger grunnlag for å omgjøre tillatelsen av 18.
august 2015, og følgelig også igangsettingstillatelsen av 28. januar 2020.
Konklusjon
Kommunedirektøren mener at klagen ikke inneholder momenter som ikke var kjent på det
tidspunktet
omgjøringen ble vedtatt, eller som av andre grunner tilsier at vedtaket bør endres. Klagen kan derfor
ikke føre frem. Det anbefales at vedtaket i sak 135/20 opprettholdes, og at klagen oversendes
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.
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Kommunedirektørensinnstilling
1. Vedtakom tillatelse til etableringav tennisbane,bassengog omleggingav vei av 18. august
2015(sak259/15) og igangsettingstillatelseav 28. januar 2020 (sak107/20), er ugyldige.

2. Vedtakom tillatelse til etableringav tennisbane,bassengog omleggingav vei av 18. august
2015(sak259/15) og igangsettingstillatelseav 28. januar 2020 (sak107/20), omgjøresi
medholdav forvaltningsloven§ 35 første ledd bokstavc.

Det visestil de vurderingerog den begrunnelsesom fremkommerav saksfremstillingen.

Hovedutvalgfor kommunalteknikk06.05.2020:
Behandling:
Brevfra advokatAnneTellefsendatert 4. mai 2020 ble referert i møtet.
JuristM. Løvoldholdt en orientering i saken.
S.Foyn(Ap) fremmet følgendeforslag:Vedtakom tillatelse til etableringav tennisbane,bassengog
omleggingav vei av 18.08.15i D-sak259/15 er gyldig.Søknadom igangsettelseav 13.07.18må anses
som gyldig.
Kommunedirektørensinnstilling vedtatt 10-1 stemmeravgitt for Foynsforslag(Ap (Foyn)).
HFK-135/20 Vedtak:

1. Vedtakom tillatelse til etableringav tennisbane,bassengog omleggingav vei av 18. august

2015 (sak 259/15) og igangsettingstillatelse av 28. januar 2020 (sak 107/20), er ugyldige.

2. Vedtak om tillatelse til etablering av tennisbane, basseng og omlegging av vei av 18. august
2015 (sak 259/15) og igangsettingstillatelse av 28. januar 2020 (sak 107/20), omgjøres i
medhold av forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer av saksfremstillingen.

Vedlegg:
Situasjonskart 1_1000
Situasjonskart 1_5000
Plankart til reguleringsplan for Rød - Brøtsø, vedtatt 27.02.1991
Bestemmelser til reguleringsplan for Rød - Brøtsø, vedtatt 27.02.1991
Merknader til varsel om omgjøring av 18.02.2020
Merknader til varsel om omgjøring av 14.06.2019
Varsel om mulig omgjøring av vedtak 28.01.2020
Igangsettingstillatelse av 28.01.2020
Varsel om mulig omgjøring av vedtak 22.05.2019
Pålegg om stans i arbeider med øyeblikkelig virkning 24.08.2018
Rammetillatelse av 18.08.2015
Søknad om rammetillatelse av 08.06.2015
Situasjonskart til rammesøknad
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Foreliggende sak gjelder omgjøring av tillatelse til etablering av tennisbane og basseng, samt
omlegging av vei på eiendommen i Neholmveien 67, gbnr. 226/28. Rammetillatelse ble gitt 18.
august 2015 i sak 259/15, og igangsettingstillatelse 28. januar 2020 i sak 107/20.
Etter en samlet vurdering mener kommunedirektøren at tillatelsene må anses som ugyldige, at det er
rettslig adgang til å omgjøre vedtakene. Kommunedirektøren anbefaler derfor at disse omgjøres
etter fvl. § 35 første ledd bokstav c.
Kommunedirektøren har særlig lagt vekt på at det foreligger flere grove ugyldighetsgrunner,
herunder feil i faktum av betydning knyttet til tennisbanen og flere manglende dispensasjoner fra
bestemmelser i kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser og reguleringsplanen. I
tillegg ble rammesøknaden behandlet av kommunens administrasjon som ikke hadde
avgjørelsesmyndighet. Videre mener kommunedirektøren det må vektlegges at parten kan bebreides
for at vedtakene ble ugyldige, og at det er alvorlig at statlige myndigheter ikke har fått uttale seg om
tiltakene i et sjønært område der allmennhetens interesser generelt står sterkt.
Innledning
Rammetillatelse av 18. august 2015
Tidligere Tjøme kommune mottok søknad om etablering av tennisbane og basseng som del av
terrasse, samt omlegging av vei 8. juni 2015. Det fremgikk av søknaden at det var tillatt å anlegge
basseng som del av terrasse, at tennisbanen var å anse som en terrengbearbeiding, og at tiltakene
derfor ikke var avhengige av dispensasjon. Videre ble det opplyst at området var uregulert.
Vedlagt situasjonsplan viste etablering av ny vei over gbnr. 226/104, fjerning av veidele på gbnr.
226/102 (nå sammenføyd med 226/28), etablering av et basseng på 4 x 10 meter plassert øst for
eksisterende fritidsbolig, samt etablering av en tennisbane på 11 x 23,5 meter, også plassert øst for
fritidsboligen.
Rammetillatelse til tiltakene ble innvilget den 18. august 2015 i sak 259/15. På vedtakstidspunktet
var eiendommen omfattet av reguleringsplan for Rød – Brøtsø, og kommuneplan for perioden 20082020. Det ble verken søkt om eller innvilget dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplanen
og/eller kommuneplanens arealdel om begrensninger i muligheten til å oppføre ny bebyggelse og
utvidelse av eksisterende bebyggelse, samt forbudet mot ny fritidsbebyggelse i kommuneplanens
arealdel. Videre er det i rammetillatelsen stilt vilkår om sammenføyning av bruksnummer 28 og 102,
uten at det ble omsøkt eller innvilget dispensasjon fra de regulerte eiendomsgrensene.

Tilsyn, igangsettingstillatelse og varsel om omgjøring
Kommunen gjennomførte tilsyn på eiendommen den 23. august 2018, arbeider med tennisbanen var
da igangsatt. Tennisbanen var ikke ferdigstilt, men det var utført terrenginngrep og påbegynt
oppføring av forstøtningsmurer. De utførte tiltakene i form av vesentlige terrenginngrep og
forstøtningsmurer, anses ikke som en del av rammetillatelsen og derfor heller ikke som en
igangsetting av det godkjente tiltaket.
Det ble nedlagt pålegg om stans av de ulovlige arbeidene den 24. august 2018, og varslet at forholdet
vil bli fulgt opp videre etter plan- og bygningsloven kap. 32.
Kommunen varslet den 22. mai 2019 om mulig omgjøring av rammetillatelsen på grunn av feil og
mangler som medfører ugyldighet.
Det ble fremsatt søknad om igangsettingstillatelse den 13. juli 2018. Søknaden ble først avslått og
påklaget. Avslaget ble opphevet av klageinstansen, herunder på bakgrunn av uttalelse fra
departementet. Igangsettingstillatelse ble derfor innvilget den 28. januar 2020. Samtidig ble det
varslet om mulig omgjøring av rammetillatelsen og igangsettingstillatelsen slik departementet
generelt veiledet om i sin uttalelse.
Andre tillatelser
Det er også gitt tillatelse til fasadeendring av 19. januar 2016, tillatelse til utgraving av kjeller av 2.
juni 2016 og tillatelse til endret plassering av anneks og svømmebasseng, samt fasadeendring av
hovedhus og anneks, av 21. oktober 2016. Kommunedirektøren anser disse tillatelsene som utløpt
etter plan- og bygningsloven § 21-9. På grunn av flere feil og mangler ved tillatelsene legger for
ordens skyld kommunedirektøren frem en egen sak vedrørende omgjøring av tillatelsene.
Tiltakshavers merknader i saken
Advokat Anne Tellefsen har i brev av 14. juni 2019 og 18. februar 2020, kommet med merknader i
saken på vegne av tiltakshaver. I brevet fremsettes både merknader til flere forhold som også går ut
over den aktuelle omgjøringssaken. Nedenfor gjengis hovedanførslene knyttet til varsel om
omgjøring. For øvrig vises det til brevet i sin helhet.
·
·
·

·

·
·
·
·

·

Det har gått lang tid siden rammetillatelsen ble gitt, og tiltakene er igangsatt, men er
stanset på grunn av kommunens pålegg om stans.
Det er Tjøme kommune som på søknadstidspunktet måtte vurdere om søknaden var
tilstrekkelig iht. pbl. § 21-2.
Kommuneplanen fra 2008 gjaldt foran reguleringsplanen, og tidligere Tjøme kommune
behandlet også saker i området etter bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Uansett
gjaldt reguleringsplanen kun for nye hytter, og derfor ikke slike tiltak som rammetillatelsen
gjaldt.
Begrensningen i terrasseareal gjaldt kun terrasser som inngår i BYA, jf. veilederen «Grad av
utnytting». Svømmebassenget var derfor det eneste arealet som inngikk i
terrassebegrepet.
Eiendommene er sammenføyd og det bestrides at det var nødvendig med dispensasjon fra
regulerte eiendomsgrenser.
Færder kommune kan ikke i ettertid etablere utvidende tolkninger av avslagshjemler og
innskrenkende tolkninger av «ja»-hjemler, nær fire år etterpå.
Vedtaket er derfor gyldig.
Det bestrides uansett at det er omgjøringsadgang og vises særlig til tiden som har gått og at
tiltakshaver kjøpte eiendommen i tillit til at det var adgang til å bygge tennisbane og
basseng. Selve kjøpet er altså en innrettelse, og verdireduksjonen utgjør 10 millioner
kroner.
Det er ikke påvist at det foreligger sterke offentlige interesser i å omgjøre tillatelsen. Det er
ikke tilstrekkelig at Færder kommune med dagens øyne er uenig med tidligere Tjøme

·
·

kommunes lokalpolitiske forvaltning av strandsonen.
Tiltakshaver er ikke å bebreide i denne saken.
Kommunen har uansett ingen plikt til å omgjøre og det vises til kommunens
erstatningsansvar.

Faktagrunnlag
Lov av 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).
Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Kommuneplan for tidligere Tjøme kommune med bestemmelser for perioden 2008-2020.
Reguleringsplan for Rød – Brøtsø, vedtatt 27. februar 1991.
Vurderinger
Generelt om omgjøring av vedtak
Når et forvaltningsorgan har fattet et enkeltvedtak, er dette i utgangspunktet et vedtak forvaltningen
er bundet av. En forutsetning for dette er at vedtaket er i samsvar med det aktuelle regelverket, i
dette tilfellet plan- og bygningslovgivningen, samt de generelle saksbehandlingsreglene i
forvaltningsloven.
Nettopp for å fange opp tilfeller der et vedtak er fattet i strid med det aktuelle regelverket, åpner
forvaltningsloven (fvl.) § 35 første ledd bokstav c, for at kommunen «kan» omgjøre sitt eget vedtak
uten at det er påklaget dersom vedtaket «må anses ugyldig».
For at et vedtak skal betraktes som ugyldig, må det være beheftet med én eller flere feil. I juridisk
teori deles feil som kan medføre ugyldighet inn i fem hovedtyper; materielle kompetansemangler,
personelle kompetansemangler, saksbehandlingsfeil (prosessuelle mangler), feil i faktum og feil ved
skjønnsutøvelsen. Hvorvidt feilen fører til ugyldighet avhenger av typen feil.
Ut over at vedtaket må anses ugyldig, inneholder ikke fvl. § 35 nærmere kriterier for
omgjøringsadgangen. Det følger imidlertid av langvarig forvaltningspraksis og juridisk teori at
omgjøringsadgangen beror på en konkret helhetsvurdering, der følgende momenter bør inngå:
·
·
·
·
·
·

Tiden som har gått siden vedtaket ble truffet.
Om partene har innrettet seg etter vedtaket.
Hvor grov ugyldighetsgrunnen er.
Om parten subjektivt er å bebreide for at vedtaket ble ugyldig.
Hvor inngripende omgjøringen er for parten.
Hensynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser.

Gyldigheten av rammetillatelsen
·

Manglende opplysninger om tennisbane i søknad

Arbeider med tennisbanen ble igangsatt sommeren 2018. Tennisbanen var ikke ferdigstilt, men det
var utført vesentlige terrenginngrep og påbegynt oppføring av forstøtningsmurer. Slik murene er
igangsatt oppført vil de høyeste punktene på ferdig mur være på 2-2,5 meter. Ingen deler av banen
vil bli liggende på det som var eksisterende terreng.
Det forelå verken fasadetegninger, snittegninger eller annen tegningsdokumentasjon til søknaden
enn en situasjonsplan. Det fremgikk ingen koteangivelser verken på tennisbanen eller i terrenget.
Søknadsdokumentasjon indikerte på ingen måte at det skulle oppføres konstruksjoner utover selve
banedekket. Dette underbygges av at det i selve søknadsteksten sto følgende: «(...) tennisbanen er å

anse som en terrengbearbeiding. (…) Tennisbanen blir inngjerdet med grønt nettinggjerde og
beplantet med eføy, for å gå mest mulig i ett med omgivelsene sine.»
De utførte tiltakene i form av vesentlige terrenginngrep og forstøtningsmurer, anses ikke som en del
av rammetillatelsen. I denne sammenheng vises det til klageavgjørelse fra Fylkesmannen
vedrørende pålegg om retting datert 22.07.2019, ref. 2019/3189, der det også ble påpekt at mur og
vesentlige terrenginngrep ikke er en del av rammetillatelsen.
Kommunedirektøren mener at tiltaket ut fra opprinnelig terreng ikke kunne oppføres slik det var
beskrevet i søknaden. I søknaden er det derfor ikke gitt et riktig bilde av de stedlige forholdene på
eiendommen, og at en tennisbane forutsatte vesentlige terrenginngrep og forstøtningsmurer.
Kommunedirektøren mener ansvarlig søker – som også har påtatt seg prosjekteringsansvaret – må
ha vært klar over dette ved innsendelse av søknaden, og at søker i det minste burde vært klar over
uoverensstemmelsen mellom søknaden og de faktiske forhold på eiendommen.
I denne sammenheng vises det til at kommunen har fått oversendt prosjekteringsgrunnlag fra
Ingeniørservice AS, der situasjonsplanen av 13. juli 2018 viste en detaljert oversikt over kotehøyder
for tennisbane og omkringliggende terreng. Ansvarlig søker sendte også inn søknad om
igangsettingstillatelse den 13. juli 2018 uten at det ble opplyst om de stedlige forholdene, og
tiltakene disse forutsatte. Kommunedirektøren mener dette viser at søkersiden var klar over
uoverensstemmelsen, men likevel unnlot å opplyse kommunen om dette i søknadsprosessen.
På denne bakgrunn mener kommunedirektøren at søknaden inneholdt manglende opplysninger om
de stedlige forholdene og hvilke tiltak som ville være nødvendige for å kunne oppføre tennisbanen
med omsøkte plassering. Kommunen fattet vedtak om tillatelse basert på at tennisbanen kun ville
innebære en «terrengbearbeiding», og var følgelig ikke klar over at plasseringen ville kreve
gjennomføring av to andre tiltak som i seg selv var søknadspliktige, herunder vesentlige
terrenginngrep og forstøtningsmurer. Videre var disse tiltakene avhengige av samme dispensasjoner
som selve tennisbanen, herunder fra bestemmelser i reguleringsplanen og forbudet mot ny
fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Se nærmere redegjørelse for dette nedenfor.
Kommunedirektøren mener derfor at dette var nødvendige opplysninger for å få en korrekt
behandling av de reelle tiltakene som oppføring av tennisbanen medførte. Tillatelsen ble derfor
fattet på bakgrunn av feil i faktum.
·

Tillatelse til tennisbane i strid med regulerings- og kommuneplan

På vedtakstidspunktet var eiendommen omfattet av reguleringsplan for Rød – Brøtsø vedtatt 27.
februar 1991, og kommuneplan for perioden 2008-2020. Det fremgår av kommuneplanens arealdel
punkt 1 at reguleringsplaner vedtatt etter 1989 inngår i kommuneplanen og fortsatt skal gjelde.
Bestemmelsene i reguleringsplanen og kommuneplanen gjelder derfor ved siden av hverandre og det
er først ved eventuell motstrid at ny plan går foran eldre plan etter pbl. § 1-5. Kommunedirektøren
kan ikke se at det foreligger motstrid mellom reguleringsplanen og kommuneplanens arealdel for de
bestemmelser som gjør seg gjeldende i denne saken.
Det fremgår av bestemmelser til reguleringsplanen § 2.2.a, at eksisterende og ny bebyggelse er vist
på planen. Ny bebyggelse er vist med tallene 1-12, og disse ligger sør for den aktuelle eiendommen.
Inntegning i plankartet viser de juridiske linjene for planlagt og eksisterende bebyggelse, og
bestemmelsen i § 2.2.a klargjør at de juridiske linjene er bindende. Kommunedirektøren påpeker
derfor at dette ikke kan anses som kun en illustrasjon eller retningslinje.
Eiendommen der tennisbanen ble omsøkt plassert, gbnr. 226/102 (nå sammenføyd med 226/28), er
verken vist med bebyggelse eller nummerert.

Videre var det et generelt forbud mot oppføring av ny fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel
punkt 1 tredje kulepunkt. Tennisbanen var derfor også avhengig av dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det ble verken søkt om eller innvilget dispensasjon fra bestemmelsene i
reguleringsplanen og kommuneplanens arealdel. Ansvarlig søker opplyste derimot i søknaden at
tiltaket ikke var avhengig av dispensasjon og at området var uregulert.
Manglende dispensasjonssøknad og etterfølgende dispensasjonsbehandling er forhold i strid med
reguleringsplanen § 2.2.a, kommuneplanens arealdel punkt 1 tredje kulepunkt, pbl. kapittel 19 og §
20-2. Tillatelsen til tennisbane lider derfor av en materiell feil. Videre skulle saken vært behandlet av
Hovedutvalget for plan og miljø i tidligere Tjøme kommune, men siden denne ble behandlet av
kommunens administrasjon, lider vedtaket også av en personell feil.
·

Tillatelse til basseng i strid med kommuneplanen

Det følger av de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanens arealdel punkt 2.2.2, at mindre
utvidelser av bestående fritidsbebyggelse kan tillates etter søknad på visse vilkår. Det fremgår videre
av bestemmelsen at for terrasser tilknyttet hytte kan utvidelse tillates opp til maksimalt 40 m². Av
kommuneplanens retningslinjer punkt 5 siste kulepunkt, fremgår det at svømmebasseng skal
innregnes i terrassearealet. Det er verken i søknaden eller i tillatelsen opplyst at det på
søknadstidspunktet allerede var etablert terrasser utover arealbegrensningen.
Kommunedirektøren bemerker at veilederen «Grad av utnytting» gjør rede for når et terrasseareal
skal medregnes i BYA, men sier ikke noe om hva som generelt kan anses som en terrasse. I
kommuneplanens arealdel står det ikke at begrensningen på 40 m² kun knytter seg til terrasseareal
som utgjør BYA, og må følgelig anses å gjelde alt terrasseareal. I denne sammenheng vises det til at
det i andre arealbestemmelser i kommuneplanen er oppgitt når denne kun knytter seg til BYA.
I søknaden var heller ikke bassenget tilknyttet fritidsboligen, og det generelle forbudet mot ny
fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel punkt 1 kom derfor også til anvendelse. Det ble verken
søkt om eller innvilget dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Ansvarlig søker
opplyste derimot i søknaden om at tiltaket ikke var avhengig av dispensasjon.
Manglende dispensasjonssøknad og etterfølgende dispensasjonsbehandling er forhold i strid med
bestemmelser til kommuneplanen punkt 1 og 2.2.2, samt pbl. kapittel 19 og § 20-2. Tillatelsen til
basseng lider derfor av en materiell feil. Videre skulle saken vært behandlet av Hovedutvalget for
plan og miljø i tidligere Tjøme kommune, men siden denne ble behandlet av kommunens
administrasjon, lider vedtaket også av en personell feil.
·

Tillatelse til omlegging av vei i strid med kommuneplanen

Som nevnt var det på vedtakstidspunktet et generelt forbud mot ny fritidsbebyggelse i
kommuneplanens arealdel punkt 1. Dette forbudet omfattet følgelig alle søknadspliktige tiltak som
det ikke var gjort unntak for i andre bestemmelser i kommuneplanens arealdel eller
reguleringsplanen. Traseen for den omsøkte veien fremgår ikke av reguleringsplankartet, og det er
verken knyttet særlige bestemmelser til etablering av vei i bestemmelser i kommuneplanens arealdel
eller reguleringsplanen. Omleggingen av veien var derfor avhengig av dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel punkt 1, men dispensasjon ble verken omsøkt eller innvilget.
Manglende dispensasjonssøknad og etterfølgende dispensasjonsbehandling er forhold i strid med
bestemmelser til kommuneplanen punkt 1, pbl. kapittel 19 og § 20-2. Tillatelsen til omlegging av vei
lider derfor av en materiell feil. Videre skulle saken vært behandlet av Hovedutvalget for plan og
miljø i tidligere Tjøme kommune, men siden denne ble behandlet av kommunens administrasjon,
lider vedtaket også av en personell feil.

·

Vilkår i tillatelsen i strid med reguleringsplanen

I reguleringsplanen er det regulerte eiendomsgrenser. Det vil si at endring av disse
eiendomsgrensene vil være i strid med reguleringsplanen. I tillatelsen ble det stilt vilkår om
sammenføying av bruksnummer 28 og 102. Kommunedirektøren mener sammenføying av de to
eiendommene er i strid med regulerte eiendomsgrenser i reguleringsplanen, og at sammenføyingen
ikke kunne skje før det var gitt dispensasjon fra den regulerte eiendomsgrensen. Det er verken søkt
om eller innvilget dispensasjon fra de regulerte eiendomsgrensene.
Manglende dispensasjonssøknad og etterfølgende dispensasjonsbehandling er forhold i strid med de
regulerte eiendomsgrensene og pbl. kapittel 19 og § 20-2. Tillatelsen lider derfor av en materiell feil.
Videre skulle saken vært behandlet av Hovedutvalget for plan og miljø i tidligere Tjøme kommune,
men siden denne ble behandlet av kommunens administrasjon, lider vedtaket også av en personell
feil.
·

Sammenfatning og konklusjon

Slik gjennomgangen ovenfor viser inneholdt tillatelsen feil knyttet til alle de omsøkte tiltakene,
herunder materielle feil, personelle feil og feil i faktum. Kommunedirektøren mener at manglende
opplysninger om tennisbanen i denne konkrete saken medførte feil i faktum som kan ha virket inn på
avgjørelsens innhold. Det vises særlig til at de stedlige forholdene forutsatte tiltak som var både
søknadspliktige og avhengige av dispensasjon.
Videre påpekes det at samtlige tiltak manglet søknad om og behandling av dispensasjoner fra
reguleringsplanen og/eller kommuneplanens arealdel, og at dette generelt er alvorlige materielle feil.
Krav om dispensasjon er et uttrykk for at en søknad ikke er i samsvar med det gjeldende
plangrunnlaget og/eller plan- og bygningsloven. Kommunedirektøren understreker i denne
sammenheng at der det kreves dispensasjon, kan ikke tiltaket utføres før dette er søkt om og gitt, jf.
pbl. § 20-2. Innholdsmessige feil vil som den klare hovedregel føre til ugyldighet og
kommunedirektøren mener at feilene kan ha virket inn på avgjørelsens innhold.
Til dette kommer at søknaden skulle ha blitt behandlet av hovedutvalget, og ble derfor fattet av
kommunens administrasjon uten nødvendig avgjørelsesmyndighet. Kommunedirektøren mener at
denne feilen også kan ha virket inn på avgjørelsens innhold.
Kommunedirektøren mener at de ugyldighetsgrunnene som foreligger i saken er av en slik betydning
at de medfører ugyldighet. Det foreligger etter kommunedirektørens oppfatning ikke forhold av en
slik betydning og vekt i saken, herunder knyttet til partens innrettelse mv., som medfører at
tillatelsen ikke kan anses som ugyldig. Det vises for øvrig til redegjørelsen nedenfor knyttet til
relevante momenter i omgjøringsvurderingen.
På denne bakgrunn mener kommunedirektøren at tillatelsen til etablering av tennisbane, basseng og
omlegging av vei er ugyldig. Siden vedtak om igangsettingstillatelse bygger på den underliggende
rammetillatelsen, mener kommunedirektøren at denne også må anses som ugyldig.
Vurdering av omgjøring av rammetillatelsen
Det må videre vurderes om kommunen skal benytte adgangen til å omgjøre tillatelsen til endring
etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c). Dette beror som nevnt på en konkret
helhetsvurdering der momentene som er nevnt ovenfor, særlig bør vurderes.
·

Tiden som har gått

Tiden som har gått siden vedtaket ble fattet er et moment i helhetsvurderingen. Det er ikke fastsatt
noen frist i loven, men Sivilombudsmannen har i sak 2012/1080 uttalt at et generelt utgangspunkt er
at grensen er nådd når det har gått to og et halvt år. Dette må imidlertid ses i sammenheng med
sakens øvrige omstendigheter.
Omgjøring av tillatelsen ble opprinnelig varslet 22. mai 2019. Selv om det hadde gått lang tid siden
vedtaket ble fattet den 18. august 2015, mener kommunedirektøren at dette momentet ikke gjør seg
gjeldende i særlig grad siden søkersiden kan bebreides for feilene som medfører at vedtaket anses
ugyldig.
·

Innrettelse og hvor inngripende omgjøring vil være

Tiltakshaver har ikke innrettet seg etter vedtaket ved at de omsøkte tiltakene er igangsatt før varsel
om omgjøring. Det påpekes at de arbeidene som er igangsatt med tennisbanen ikke anses som en del
av tillatelsen, jf også fylkesmannens vedtak. Kommunedirektøren har forståelse for at det kan ha
påløpt ytterligere kostnader til forberedelse av tiltakene etter tillatelsen ble gitt og før omgjøring ble
varslet, selv om tiltakene ikke var igangsatt. En omgjøring vil også kunne oppfattes som inngripende
selv om tiltakene ikke er gjennomført, men fordi parten «fratas en rettighet». Kommunedirektøren
kan ikke se at det skal legges særlig vekt på eiendommens kjøpesum da dette må anses som et
privatrettslig forhold mellom kjøper og selger.
Uansett mener kommunedirektøren at innrettelsen i mindre grad er beskyttelsesverdig, særlig sett i
sammenheng med at søkersiden kan bebreides for at vedtaket ble truffet med det aktuelle innhold.
·

Subjektiv skyld

Når det gjelder om parten subjektivt er å bebreide, må det kunne tillegges vekt at parten har blitt
bistått av en ansvarlig søker, som formelt sett bærer ansvaret for at søknaden er fullstendig,
herunder inneholder de nødvendige dispensasjonssøknader, jf. plan- og bygningsloven § 23-4, jf. §
21-2 første ledd siste punktum. Videre mener kommunedirektøren at søkersiden må ha vært klar
over de manglende opplysningene om de stedlige forholdene for plassering av tennisbanen, og de
dispensasjoner samtlige tiltak var avhengige av etter reguleringsplanen og kommuneplanens
arealdel. Søkersiden burde derfor vært klar over de aktuelle feilene og kan ikke anses å ha vært i god
tro.
Forholdene knyttet til mangelfulle opplysninger mener kommunedirektøren at kommunen ikke
burde vært klar over, dette særlig sett hen til den ansvarsfordeling det er lagt opp til i plan- og
bygningslovgivningen.
Det forhold at eiendommen har fått en ny eier etter vedtakstidspunktet anses ikke som avgjørende i
saken, da det er søkersidens subjektive skyld på søknads- og vedtakstidspunktet som vurderes.
Eiendomsoverdragelsen, herunder hva kjøper eventuelt har vært klar over og fått opplyst av selger,
anses som et privatrettslig forhold. Kommunedirektøren legger til grunn at ny kjøper har overtatt
eiendommen med alle rettigheter og forpliktelser, og det er ikke avgjørende for
omgjøringsvurderingen hvem som eier eiendommen på omgjøringstidspunktet. Videre har eiersiden
latt seg bistå av samme ansvarlige søker gjennom hele prosessen.
Det må imidlertid kunne tillegges noe vekt at kommunen hadde anledning til å veilede om at
tiltakene var avhengige av dispensasjon etter fvl. § 17. I tillegg følger også kommunens ansvar for
behandling av søknaden av pbl. § 21-4 og byggesaksforskriften kap. 6. Forholdet mellom kommunens
plikt til å veilede og kommunens ansvar ved søknadsbehandlingen, og ansvarlig søkers ansvar i planog bygningsloven § 23-4 er ikke entydig. Likevel påpeker kommunedirektøren at forvaltningens
undersøkelsesplikt etter fvl. § 17 er kraftig modifisert i byggesaker, slik lagmannsretten har uttalt i
LG-2015-62576. Det er søkersiden som har plikt til å gi de nødvendige opplysninger til kommunen, jf.

pbl. § 21-2. Søker skal videre synliggjøre og klargjøre behovet for dispensasjoner overfor kommunen,
jf. pbl. kap. 19 og § 21-2.
På bakgrunn av ovennevnte mener kommunedirektøren at søkersiden i hovedsak, men ikke helt
alene kan være å bebreide for de manglende dispensasjonene. Imidlertid mener kommunedirektøren
at ansvarlig søker som en profesjonell part klart burde vært klar over at tiltakene krevde
dispensasjon fra både kommuneplanens arealdel og reguleringsplanen. I de tilfeller der parten kan
bebreides for feilene som medfører ugyldighet, gjør hensynet til tidsforløpet og innrettelsen seg ikke
gjeldende i samme grad som ellers, jf. uttalelse fra Sivilombudsmannen i sak 2019/12.
·

Hvor grove er ugyldighetsgrunnene

Kommunedirektøren mener at de mangelfulle opplysningene i søknaden i denne konkrete saken er
en alvorlig ugyldighetsgrunn, da dette medførte at kommunen la feil faktum av betydning til grunn.
Det vises særlig til at tennisbanens plassering medførte behov for andre søknadspliktige tiltak som
også var avhengige av dispensasjon.
Videre mener kommunedirektøren at manglende søknad og behandling av dispensasjoner fra
bestemmelser i kommuneplanens arealdel og reguleringsplanen, er alvorlige ugyldighetsgrunner. Det
er verken søkt om eller tatt stilling til spørsmålet om dispensasjon. Manglende søknad om
dispensasjon har medført at statlig myndighet ikke har fått uttale seg i saken, og at berørte naboer
ikke har fått opplyst at tiltaket var betinget av dispensasjon. I denne sammenheng vises det til at
tiltakene ligger innenfor 100-metersbeltet som etter plan- og bygningsloven har et strengt vern, selv
om det er avsatt til fritidsbebyggelse. Av nettopp denne grunn var det knyttet flere begrensninger til
hvilke tiltak som kunne utføres i området både i kommuneplanens arealdel og reguleringsplanen.
I tillegg hadde ikke kommunens administrasjon personell kompetanse til å gi tillatelse til tiltakene.
Både hver for seg og samlet sett mener kommunedirektøren at de aktuelle ugyldighetsgrunnene må
anses som grove.
·

Hensynet til andre interesser

Endelig må forholdet til andre privatpersoner og/eller offentlige interesser vurderes.
Kommunedirektøren påpeker at det i saken gjør seg gjeldende hensyn til andre privatpersoner og
offentlige interesser. At tiltakene ligger i 100-metersbeltet langs sjøen er et forhold som gjør at
offentlige interesser gjør seg gjeldende, og særlig forholdet til allmennheten. Kommunedirektøren
påpeker at hensynet til allmennheten ikke kun skal ses ut fra dagens bruk av området, men i et
fremtidsrettet perspektiv der det må vektlegges at sjønære områder er ment å ha et særlig vern mot
nedbygging. I denne sammenheng bemerkes også at arealet i dag er omfattet av byggeforbudet i
100-metersbeltet langs sjøen i pbl. § 1-8.
Som nevnt har ikke Fylkesmannen, som forvalter de statlige interessene, fått anledning til å uttale
seg til tiltakene, siden det ikke ble søkt om nødvendige dispensasjoner. Det påpekes særlig at
oppføring av en tennisbane på en ellers uberørt eiendom er et tiltak som både er av betydning for
statlige interesser og allmennheten, herunder sett i et fremtidsperspektiv. Dette taler for at det i
denne saken var viktig at andre interesser skulle hatt anledning til å bli hørt i saken.
·

Samlet vurdering av momentene

Kommunedirektøren viser til at en omgjøring til en viss grad vil virke inngripende for parten og at det
har gått lang tid siden vedtaket ble fattet. Dette taler isolert sett mot omgjøring. Samlet sett mener
imidlertid kommunedirektøren at disse momentene må tillegges mindre vekt i denne saken da det
foreligger flere og mer tungtveiende hensyn som taler for omgjøring av rammetillatelsen.

Kommunedirektøren har særlig lagt vekt på at det foreligger flere grove ugyldighetsgrunner da det
foreligger feil i faktum av betydning, det mangler flere dispensasjoner og at vedtaket er fattet uten
personell kompetanse. Videre vektlegger kommunedirektøren det forhold at søkersiden kan
bebreides for de mest alvorlige ugyldighetsgrunnene, og mener dette taler for omgjøring. Det vises
også til at dette er et område av betydning for statlige interesser og allmennheten, og at det er
alvorlig at berørte statlige myndigheter ikke har fått uttale seg, og at berørte naboer ikke har blitt
varslet om at tiltakene var avhengige av dispensasjon.
For ordens skyld påpeker kommunedirektøren at eventuelle erstatningsrettslige vurderinger ikke er
et relevant moment i vurderingen av omgjøringsadgangen.
Etter en konkret helhetsvurdering har kommunedirektøren kommet til at det er rettslig grunnlag for
å omgjøre tillatelsen til etablering av tennisbane, basseng og omlegging av vei etter fvl. § 35 første
ledd bokstav c.
Siden vedtak om igangsettingstillatelse bygger på den underliggende rammetillatelsen, mener
kommunedirektøren at de samme forhold gjør seg gjeldende for igangsettingstillatelsen og anbefaler
derfor at også denne omgjøres etter fvl. § 35 første ledd bokstav c.
Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler at tillatelse til etablering av tennisbane, basseng og omlegging av vei
av 18. august 2015 (sak 259/15) og igangsettingstillatelse av 28. januar 2020 (sak 107/20), anses
ugyldige, og at tillatelsene omgjøres etter fvl. § 35 første ledd bokstav c.
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Vedtak i klagesak om pålegg om fjerning av tennisbane - gbnr. 226/28,
Neholmveien 67, Færder kommune
Vi viser til kommunens oversendelse mottatt her 31.1.2019.
Fylkesmannens vedtak
Fylkesmannen opphever kommunens vedtak av 5.12.2015, og saken sendes tilbake til kommunen til
ny behandling.
Fylkesmannens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan,
jf. fvl. § 28.
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at forvaltningsloven § 36 gir rett til dekning av vesentlige
sakskostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket til gunst for en part. Et eventuelt
krav om dekning av vesentlige sakskostnader må sendes til Fylkesmannen innen tre uker etter
mottakelsen av dette brevet.
*****
Sakens bakgrunn
Saken gjelder klage på pålegg om fjerning av tiltak.
Kommunen traff den 5.12.2018 følgende vedtak:
1.

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 pålegges eier av eiendommen gbnr. 226/28 –
Neholmveien 67 å rive og fjerne påbegynt tennisbane på eiendommen innen 6 uker etter endelig
vedtak i denne saken foreligger.

2.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 pålegges eier å tilbakestille de terrenginngrep som er
gjort på eiendommen i forbindelse med etableringen av tennisbane innen 6 uker etter endelig vedtak i
denne saken foreligger.

3.

I medhold av plan- og bygningsloven § 21-5 ilegges eier tvangsmulkt som forfaller ved utløpet av fristen
som nevnt i punkt 1 og 2 hvis pålegget ikke er etterkommet. Tvangsmulkten består av en engangsmulkt
på kroner 20.000,-, samt en løpende dagmulkt på kroner 1.000,- per påbegynte dag inntil pålegget er
etterkommet.»

E-postadresse:
fmvtpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg

Besøksadresse:
Anton Jenssensgate 4,
Statens Park, bygg I

Telefon: 33 37 10 00
www.fylkesmannen.no/vt
Org.nr. 974 762 501
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Det vises for øvrig til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer av saksfremstillingen».

Vedtaket ble påklaget av advokat Anne Tellefsen i brev av 30.1.2019. Fylkesmannen viser til klagen.
Kommunen, ved Hovedutvalg for kommunalteknikk, tok ikke klagen til følge i møte den 30.1.2019.
Saken ble deretter oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med innholdet av sakens dokumenter, og finner derfor
ikke grunn til å referere ytterligere fra disse.
Klagesaken behandles etter delegert myndighet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Ved behandlingen av en klage kan Fylkesmannen prøve alle sider av saken, og herunder ta hensyn til
nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 34 andre ledd. Vi skal vurdere de synspunkter klager
kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av klageren. Fylkesmannen kan
opprettholde kommunens vedtak, omgjøre vedtaket, eller oppheve vedtaket og sende saken tilbake
til kommunen til helt eller delvis ny behandling, jf. fvl. § 34 fjerde ledd.
FYLKESMANNENS MERKNADER:
Sakens opplysning
Saken anses tilstrekkelig opplyst etter fvl. § 17, og Fylkesmannen finner derfor å kunne avgjøre den
på grunnlag av de opplysningene som foreligger. Fylkesmannen finner det ikke nødvendig å foreta
befaring, da de faktiske forhold er forsvarlig belyst med kart og foto.
Plansituasjonen
Eiendommen omfattes av kommunedelplan for Tjøme 2015-2027, med utfyllende bestemmelser for
Færder kommune av 31.1.2018. Eiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til
fritidsbebyggelse.
Eiendommen omfattes også av reguleringsplan for Rød-Brøtsø, vedtatt av kommunestyret 27.2.1991
hvor den er regulert til fritidsbolig.
Klagen
Fylkesmannen anser at vilkårene for å behandle klagen er til stede, jf. forvaltningsloven kapittel 6.
Klager har i hovedsak anført at det ikke foreligger et forhold i strid med plan- og bygningsloven.
Klager mener det er kommunens avslag på igangsettingstillatelse for det samme tiltaket som er det
lovstridige.
Fylkesmannens vurderinger av klagen
Der kommunen oppdager tiltak som er oppført uten nødvendig tillatelse har kommunen anledning
til å kreve tiltaket fjernet. Kommunens rett til å kreve ulovlige tiltak fjernet følger av plan- og
bygningsloven (pbl.) § 32-3, som lyder slik:
«Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og
bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold, opphør av bruk og
forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid.
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Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse.
Samtidig med utferdigelsen av pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt. Ved utferdigelse av pålegg gis
opplysning om at pålegget vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.
Endelig pålegg kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendom».

Kommunen har i denne saken gitt pålegg om å «rive og fjerne påbegynt tennisbane» og «tilbakestille
de terrenginngrep som er gjort på eiendommen i forbindelse med etablering av tennisbane.».
Saken er del av et større sakskompleks som er under behandling og som påvirker Fylkesmannens
behandling av denne saken på flere måter.
Et pålegg om retting i en sak der det foreligger en rammetillatelse, forutsetter at det foreligger et
avvik mellom det som er godkjent og det som er oppført. Et avvik vil anses som et ulovlig forhold
som kan forfølges som en ulovlighet. Vi vil vurdere om det foreligger en ulovlighet i denne saken i
avsnittet nedenfor
Foreligger det en ulovlighet?
I denne saken er det den 8.6.2015 søkt om å anlegge en tennisbane. Tennisbanen skal i følge
søknaden være å anse som en «terrengbearbeiding» og vil bli inngjerdet med grønt nettinggjerde og
beplantet med eføy. Søknaden er godkjent den 18.8.2015. Tillatelsen beskriver ikke tiltaket
ytterligere. Det er imidlertid sitert en kommentar fra ansvarlig søker om at tennisbanen er en
«terrengtilpasning», og «ikke et stort inngrep i strandsonen».
Kommunen har ved tilsyn avdekket at det er utført terrenginngrep og igangsatt oppføring av
forstøtningsmur for tennisbane på eiendommen. På tilsynet påpekte kommunen at de tiltakene som
var igangsatt var gjort uten forutgående igangsettingstillatelse og at arbeidet som ble utført ikke
samsvarte med rammetillatelsen fra 2015.
Av kommunens saksfremlegg knyttet til pålegget om retting siterer vi:
«Ved søknaden om rammetillatelse ble det ikke sendt inn tegninger av tennisbanen. Den var kun
inntegnet i situasjonsplanen som fulgte søknaden. Det forelå med andre ord verken fasadetegninger,
snittegninger eller annen relevant tegningsdokumentasjon. Det var ingen dokumentasjon ved
søknaden som indikerte at det skulle oppføres konstruksjoner utover selve banedekket. Dette
underbygges av at det i selve søknadsteksten fremgikk følgende: ‘(…) tennisbanen er å anse som en
terrengbearbeiding.(…) Tennisbanen blir inngjerdet med grønt nettinggjerde og beplantet med eføy, for
å gå mest mulig i ett med omgivelsene sine.’ Det ble heller ikke ved søknad om endring av fire andre
tiltak på eiendommen sendt inn noen dokumentasjon som kunne indikere at tiltaket skulle utføres på
annen måte. Heller ikke ved innsending av igangsettingssøknaden i juli 2018 var det vedlagt
tegningsdokumentasjon.
Rådmannen mener på denne bakgrunn at kommunen verken i 2015 eller senere har gitt tillatelse til
vesentlige terrenginngrep og oppføring av sammenhengende forstøtningsmur rundt tennisbanen med
høyde inntil 2 – 2,5 meter, slik det nå er påbegynt oppført. De utførte arbeidene må på denne måten
anses som utført uten at det forelå tillatelse.»

Kommunen har i sin forberedende klagebehandling i stor grad gjentatt det som følger over og
fastholdt at de mener det tiltaket som er påbegynt ikke samsvarer med den tillatelsen som ble gitt i
2015.
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Basert på de dokumentene Fylkesmannen har fått forelagt både fra kommunen og fra klager, har vi
ikke funnet grunnlag for å sette til side kommunens standpunkt om at en støttemur av den
størrelsen som her er iverksatt ikke kan sies å omfattes av rammetillatelsen av 18.8.2015.
Fylkesmannen er enig med kommunen i at en naturlig forståelse av begrepene
«terrengbearbeiding» og «terrengtilpasning» tilsier mindre bearbeidelser av det eksisterende
terrenget. En støttemur er i seg selv et byggverk/konstruksjon og faller etter en alminnelig språklig
forståelse utenfor begrepet «terrengbearbeiding/terrengtilpasning».
En mur av denne størrelsen er videre et selvstendig, søknadspliktig tiltak etter pbl. § 20-1 bokstav a).
Den vil etter sin størrelse ikke falle inn under unntakene for søknadsplikt etter byggesaksforskriften
§ 4-1. Den terrengendringen kommunen beskriver vil videre være et vesentlig terrenginngrep etter §
20-1 bokstav k).
Dersom det i forbindelse med et tiltak er ment å gjøre omfattende endringer av terrenget, og særlig
endringer som i seg selv er søknadspliktige tiltak, må kommunen kunne forvente at det fremgår
eksplisitt av søknaden. Vi viser i den sammenheng til at det er ansvarlig søker sitt ansvar ved en
rammesøknad å gi de opplysningene som er nødvendige for at kommunen skal kunne vurdere
tiltakets ytre rammer. At en tennisbane er tenkt etablert med en støttemur på inntil 2,5 meter må
anses som en vesentlig opplysning dersom muren er tenkt som del av tiltaket.
Fylkesmannen er derfor enig med kommunen i at den aktuelle muren ikke har vært omsøkt og
godkjent i 2015. Som vist over er muren av en slik størrelse at den må anses som søknadspliktig.
Det foreligger derfor et ulovlig etablert forhold etter plan- og bygningsloven § 32-3, da støttemuren
ikke på forhånd er omsøkt og godkjent. Fylkesmannen har likevel i denne saken kommet til at
kommunens pålegg må oppheves og saken behandles på nytt av kommunen. Vi begrunner dette i
punktet nedenfor.
Innholdet i kommunens pålegg.
Fylkesmannen har over kommet til at kommunen i tilstrekkelig grad har vist at det ikke er omsøkt og
godkjent en støttemur på den aktuelle eiendommen i forbindelse med etablering av tennisbane.
Samtidig er det i denne saken ikke tvilsomt at det foreligger en tillatelse av 18.8.2015 til å etablere
tennisbane. Det foreligger stor uenighet mellom kommunen og tiltakshaver om hva som ligger i
denne tillatelsen. I tillegg er det stor uenighet om selve gyldigheten av tillatelsen. Det sistnevnte
spørsmålet har resultert i at kommunen den 22.5.2019 har varslet omgjøring av tidligere tillatelser
på eiendommen, herunder rammetillatelsen av 18.8.2015. Det foreligger også uenighet om
tiltakshaver hadde rett til å sette i gang tiltaket.
Rammetillatelsen er pr. i dag ikke omgjort og det må derfor legges til grunn at den fremdeles gjelder.
Kommunen har utformet pålegget som en plikt til å «rive og fjerne påbegynt tennisbane.». Slik
Fylkesmannen ser det er pålegget i for liten grad vurdert opp i mot den rammetillatelsen som faktisk
foreligger i saken. Et av de viktigste innholdskriteriene for et pålegg om retting er at det må utformes
på en slik måte at det er utvilsomt hva den ansvarlige må gjøre for å oppfylle pålegget. Et pålegg om
retting kan heller ikke gå lenger enn det konstaterte ulovlige forholdet.
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I denne saken mener Fylkesmannen at kommunen i pålegget i for liten grad har konstatert hva
tiltakshaver har utført ut over den godkjente «terrengbearbeidingen».
Kommunen har i brev til Fylkesmannen av 3.6.2019 gitt en mer inngående redegjørelse for hva de
mener faktisk er omfattet av rammetillatelsen av 18.8.2015. Denne gjennomgangen burde vært
forelagt den ansvarlige som del av forhåndsvarselet og i alle fall som del av pålegget. Spørsmålet er
om Fylkesmannen kan reparere kommunens pålegg med den etterfølgende begrunnelsen. Når
Fylkesmannen i denne konkrete saken har kommet til at det ikke er tilfellet, skyldes det hovedsakelig
etterfølgende omstendigheter i denne saken. Fylkesmannen må dessuten gjøre en så stor utfyllende
begrunnelse og presisering at vårt vedtak nærmest vil fremstå som et førsteinstansvedtak. Det vil
ikke være i samsvar med det alminnelige prinsippet om at vedtak skal underlegges en reell
toinstans-behandling.
Det fremstår for Fylkesmannen som om kommunens pålegg også er utformet under en forutsetning
av at tiltakshaver ikke har rett til å iverksette noen arbeider med tennisbanen. Som nevnt over, har
kommunen avslått søknad om igangsettingstillatelse og denne er påklaget. Slik Fylkesmannen ser
det er det lite hensiktsmessig å gi et pålegg om retting for forhold som er i en prosess. Så lenge
retting ikke er nødvendig for å unngå skade på liv, helse eller materielle verdier, vil det være mer
rimelig og hensiktsmessig å avvente et krav om retting. Vi viser i den forbindelse til Ot.prp. nr. 45
(2007-2008) s. 162, jf. s. 353.
I denne saken mener Fylkesmannen også at resultatet av kommunens varsel av 22.5.2019 om mulig
omgjøring av vedtak er avgjørende for den videre ulovlighetsoppfølgingen fra kommunen, og også
Fylkesmannens behandling. Slik denne saken nå står anser Fylkesmannen at en endelig prøving av
gyldigheten av rammetillatelsen av 18.8.2015 vil være avgjørende for hvor langt kommunens pålegg
om retting kan gå. Hvor langt ulovligheten rekker vil også være av avgjørende betydning for hva en
eventuelt ny/etterfølgende søknad fra tiltakshaver må omfatte.
Utfallet av spørsmålet om omgjøring av rammetillatelsen vil også tydeliggjøre hva tiltakshaver
eventuelt må fremsette (ny) søknad om, for å oppføre en tennisbane med den utforming som
tiltakshaver ønsker.
På bakgrunn av de ovennevnte forhold er det Fylkesmannens syn at kommunens pålegg av
5.12.2018 skal oppheves. Fylkesmannens primære begrunnelse for opphevelsen er at kommunens
pålegg ikke i tilstrekkelig grad tydeliggjør hvor langt ulovligheten strekker seg, og dermed hvor langt
tiltakshavers plikt til å rette går.
I tillegg mener Fylkesmannen at et pålegg om retting i denne saken er prematurt, slik saken nå står.
Som vi har vist til ovenfor er det en rekke uavklarte spørsmål som kan få betydning for den videre
prosessen i denne saken. Slik vi ser det bør et pålegg om retting avvente inntil det er endelig avgjort
hva tiltakshaver lovlig kan oppføre på eiendommen.
Slik Fylkesmannen ser det ligger det innenfor klageinstansens kompetanse å i særlige tilfeller også
vektlegge hensiktsmessighetsgrunner ved vår behandling, i tillegg til formelle feil. Fylkesmannen
finner støtte for et slikt syn i lovkommentaren til forvaltningsloven § 34 på rettsdata, se note 885,
hvor det fremgår at klageinstansen «trenger (…) ikke bygge på at eller ta stilling til om det er begått feil
for å gi klager medhold. Den kan omgjøre vedtaket av rimelighets- eller hensiktsmessighetsgrunner.»
Frihagen antyder også at «[k]lageinstansen kan tenkes å stå noe friere enn førsteinstansen til å finne en
løsning der saken er kommet inn i et galt spor», se Forvaltningsrett bind II, 5. utgave 1992 på s. 247.
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Da kommunen først etter at det var truffet flere vedtak i saken, varslet omgjøring av den
underliggende rammetillatelsen har saken blitt veldig spesiell. Fylkesmannen kan ikke se noen
sterke hensyn som tilsier at det må foretas en umiddelbar ulovlighetsoppfølging i denne saken. Vi
viser for det første til at kommunen har gitt avslag på søknad om igangsettingstillatelse og
tiltakshaver har derfor ikke anledning til å fortsette arbeidene. Videre fremgår det ikke opplysninger
i saken som tilsier at det foreligger fare for liv og helse eller skade på eiendommen dersom det
utførte blir stående inntil gyldigheten av rammetillatelsen av 18.8.2015 blir avklart.
Fylkesmannen har derfor kommet til at kommunens pålegg av 5.12.2018 oppheves. Vi anmoder
kommunen om å avstå videre oppfølging av eventuell retting inntil gyldigheten av rammetillatelsen
av 18.8.2015 er avgjort.
For det tilfellet at rammetillatelsen av 18.8.2015 blir stående som gyldig, bør kommunen på ny gjøre
en konkret gjennomgang av hva kommunen mener er omfattet av tillatelsen, og hvordan det utførte
avviker fra tillatelsen. Kommunen bør videre i pålegget tydeliggjøre hvilke konkrete tiltak tiltakshaver
må fjerne. Vi viser i den forbindelse til at dersom rammetillatelsen blir stående vil det foreligge
tillatelse til en tennisbane med tilhørende terrengbearbeiding.
Tiltakshaver bør i alle tilfelle gis ny anledning til å fremsette søknad om tiltak før et eventuelt nytt
rettingspålegg. Omfanget av en søknad vil være avhengig av om rammetillatelsen av 18.8.2015 blir
stående som gyldig eller ikke.
***
Under henvisning til vurderingen over opphever Fylkesmannen Færder kommunes vedtak av
5.12.2018. Det vil si at klager har fått medhold i sin klage.

Med hilsen
Lars Gustavsen (e.f.)
Assisterende direktør
Justis- og vergemålsavdelingen

Mette Biering
fagsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
HBL ADVOKATFIRMA HARALDSEN BYDAL LIE DA

Postboks 414

3101

TØNSBERG

JournalpostID: 19/2101
Arkiv: GBNR-226/28
Saksbehandler:
ThomasRossRaftemo
Telefon:
Teknikkog miljø stab

Gbnr 226/28, Neholmveien67 - Klagepå vedtak om påleggog tvangsmulkt
Utvalg
Hovedutvalgfor kommunalteknikk

Møtedato
30.01.2019

Saksnummer
031/19

Rådmannensinnstilling

1. Vedtakav 5. desember2018som omfattet påleggom riving og fjerning av påbegynt
tennisbane,samt tvangsmulkt,opprettholdes.

Klagentas ikke til følgeda den ikke inneholdermomenter som ikke var kjent på det
tidspunktet påleggetble vedtatt. Det foreliggerheller ikke andre grunnertilsier at vedtaket bør
endres.
2. SakenoversendesFylkesmanneni Vestfoldfor endeligavgjørelse.

Det visestil de vurderingerog den begrunnelsesom fremkommeri saksfremstillingenog i
saksfremstillingentil sak5. desember2018.

Hovedutvalgfor kommunalteknikk30.01.2019:
Behandling:
Rådmannensinnstilling enstemmigvedtatt
HFK-031/19 Vedtak:
1. Vedtakav 5. desember2018som omfattet påleggom riving og fjerning av påbegynt
tennisbane,samt tvangsmulkt,opprettholdes.

Klagentas ikke til følgeda den ikke inneholdermomenter som ikke var kjent på det tidspunktet
påleggetble vedtatt. Det foreliggerheller ikke andre grunnertilsier at vedtaketbør endres.

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen og i
saksfremstillingen til sak 5. desember 2018.

Vedlegg:
Situasjonskart 1_1000
Situasjonskart 1_5000
Gbnr 226/28 - Neholmveien 67 - Tennisbane - Klage over vedtak
Gbnr 226/28, Neholmveien 67 - Pålegg om retting av påbegynt byggverk og tvangsmulkt
Gbnr 22628 - Neholmveien 67 - Varsel om pålegg og tvangsmulkt
Følgebrev til rammesøknad
Situasjonsplan ramme 2015
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Saken gjelder klage på vedtak av 5. desember 2018 om pålegg om å rive og fjerne påbegynt
tennisbane og tilbakestille terrenginngrep på eiendommen Neholmveien 67.
Klager mener at kommunen ikke hadde hjemmel til å pålegge retting i form av riving og fjerning at de
oppsatte murene, og tilbakestilling av terrenget da det ikke foreligger forhold i strid med plan- og
bygningsloven.
Rådmannen mener på sin side at kommunen hadde hjemmel til å fatte vedtak om pålegg og
tvangsmulkt, da kommunen verken i 2015 eller senere har gitt tillatelse til de arbeidene som faktisk
er igangsatt på eiendommen.
Rådmannen mener at klagen ikke inneholder momenter som ikke var kjent på det tidspunktet pålegg
og tvangsmulkt ble vedtatt, eller som av andre grunner tilsier at vedtakene bør endres. Klagen kan
derfor ikke føre frem. Det anbefales at vedtaket i sak 312/18 opprettholdes, og at klagen oversendes
Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse.
Innledning
Foreliggende sak gjelder klage på vedtak av 5. desember 2018 om pålegg om å rive og fjerne
påbegynt tennisbane og tilbakestille terrenginngrepene på eiendommen Neholmveien 67. Vedtaket i
sak 312/18 lød slik:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 pålegges eier av eiendommen gbnr. 226/28 –
Neholmveien 67 å rive og fjerne påbegynt tennisbane på eiendommen innen 6 uker etter
endelig vedtak i denne saken foreligger.

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 pålegges eier å tilbakestille de
terrenginngrep som er gjort på eiendommen i forbindelse med etableringen av tennisbane
innen 6 uker etter endelig vedtak i denne saken foreligger.

3. I medhold av plan - og bygningsloven § 32 - 5 ilegges eier tvangsmulkt som forfaller ved
utløpet av fristen som nevnt i punkt 1 og 2 hvis pålegget ikke er etterkommet.
Tvangsmulkten består av en engangsmulkt på kroner 20.000, -, samt en løpende dagmulkt
på kroner 1.000, - per påbegynte dag inntil pålegget er etterkommet.

Det vises for øvrig til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer av saksfremstillingen
Saken bakgrunn:
Tidligere Tjøme kommune ga 18. august 2015 rammetillatelse for etablering av tennisbane og

basseng, samt omlegging av atkomstvei på eiendommen. Den 24. mai 2018 ble det avholdt møte
mellom ansvarlig søker og Færder kommune vedrørende igangsetting av tiltakene. Det ble fra
kommunens side blant annet opplyst at den opprinnelige søknaden manglet søknad om og
innvilgelse av nødvendige dispensasjoner, og at dette måtte utgjøre en ugyldighetsgrunn.
Ansvarlig søker sendte inn søknad om igangsettingstillatelse 13. juli 2018. Det fremgikk av søknaden
at det ble søkt igangsetting av hele tiltaket, og det var vedlagt kopi av tillatelse av 18. august 2015.
Det forelå ingen tegningsdokumentasjon i søknaden. Søknaden var for øvrig mangelfullt utfylt, og det
var blant annet ikke oppgitt hvilke av tillatelsene på eiendommen som ble søkt igangsatt. Kommunen
sendte mangelbrev 30. juli 2018 hvor det ble bedt om avklaringer rundt dette. Mangelbrevet ble aldri
besvart av ansvarlig søker.
Den 22. august 2018 mottok kommunen henvendelse om at det var igangsatt arbeider på
eiendommen, og det ble gjennomført tilsyn påfølgende dag. Gjennom tilsynet ble det konstatert at
det var utført terrenginngrep, og igangsatt oppføring av forstøtningsmurer for tennisbane. Muren
som skal fungere som forstøtning for oppfylling av masser og etablering av banedekke som vil få
varierende høyde mellom ca. 0,2 og 2,5 meter, og en lengde på omkring 100 meter. Den påbegynte
konstruksjonen betinger videre at det må tilføres vesentlige mengder løsmasser for å fylle opp
arealet innenfor murene som underlag for banen. Kommunen mente at terrenginngrepet var
vesentlig. I vurderingen av dette ble det lagt vekt på at arbeidene er utført innenfor
byggeforbudssonen langs sjøen. Det ble fra kommunens side påpekt følgende forhold i strid med
plan- og bygningsloven:
·
·

Tiltaket var igangsatt uten tilstrekkelig tillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl.), jf. pbl.
§§ 20-2 og 21-4.
Tiltaket som var under oppføring samsvarte verken med rammetillatelsen av 18. august
2015 eller endringstillatelsen av 21. april 2016.

På bakgrunn av dette besluttet kommunen pålegg om stans i arbeidene med øyeblikkelig virkning, jf.
pbl. § 32-4. Kommunen pålegg ble påklaget, og saken ligger for tiden til behandling hos
Fylkesmannen i Vestfold.
Den 29. august 2018 sendte kommunen varsel om pålegg og tvangsmulkt til tiltakshaver. Det
fremgikk av varselet at kommunen vurderte å gi pålegg om fjerning av de oppførte konstruksjonene
og tilbakeføring av terrenget, hvis dette ikke var utført innen 1. oktober 2018. Det ble gjennom
varselet også opplyst om muligheten for å søke etterhåndsgodkjenning for tiltakene.
Tiltakshaver har ikke benyttet seg av muligheten for å søke etterhåndsgodkjenning for det tiltaket
som faktisk oppføres på eiendommen. Hovedutvalg for kommunalteknikk påla eier i møtet 5.
desember 2018 å rive og fjerne det som var oppført, og tilbakestille terrenget.
Klagen
Kommunen mottok klage på vedtaket 21. desember 2018. Klagen gjengis i sin helhet:
«Vedtaket er betinget av at det foreligger forhold i strid med plan- og bygningsloven. Dette er ikke
tilfellet her. Det er tvert imot kommunens avslag på igangsettingssøknaden som er lovstridig. Vedtak
om pålegg om retting og tvangsmulkt er således ugyldig.
Det vises derfor til klage over avslag på igangsettingssøknad, som forutsettes oversendt
Fylkesmannen i Vestfold med det aller første. Undertegnede har ikke mottatt vedtak fattet i
klagesaken i møtet 5. desember 2018.»
Faktagrunnlag
Plan- og bygningsloven (2008).

Forvaltningsloven (1967).
Reguleringsplan T37 for Rød – Brøtsø.
Tidligere Tjøme kommunes kommuneplan for perioden 2008 – 2020.
Tidligere Tjøme kommunes kommuneplan for perioden 2015 – 2027.
Vurderinger
Klagefrist
Vedtaket i sak 312/18 ble sendt fra kommunen via Altinn 6. desember 2018, men ble på grunn av
teknisk svikt ikke mottatt hos klager før 10. desember 2018. Kommunen mottok klagen 21. desember
2018. Klagen anses innkommet innen klagefristen utløp, og den fyller formkravene til klage jf.
forvaltningsloven § 29 første ledd. Klagen kan således tas under behandling.
Rådmannen vurderer i denne saken om klagen inneholder momenter som ikke var kjent ved
behandlingen av pålegg og tvangsmulkt i sak 312/18, eller om det er andre grunner som tilsier at
vedtaket bør endres.
Klagen
Klager anfører at kommunen ikke hadde hjemmel til å pålegge retting i form av riving og fjerning at
de oppsatte murene, og tilbakestilling av terrenget da det ikke foreligger forhold i strid med plan- og
bygningsloven.
Rådmannen mener på sin side at kommunen hadde hjemmel til å fatte vedtak om pålegg og
tvangsmulkt. De utførte arbeidene på eiendommen består av vesentlig terrenginngrep som utgjør et
søknadspliktig tiltak etter pbl. § 20-2, jf. pbl. § 20-1 bokstav k. Videre er oppføringen av muren et
søknadspliktig tiltak etter samme bestemmelser, bokstav a. Rådmannen er derfor av den oppfatning
at bestemmelsene i kapittel 32 kunne anvendes.
Kommunen plikter å forfølge overtredelser av plan- og bygningslovgivningen etter pbl. § 32-1. Etter
pbl. § 32-3 kan kommunen pålegge retting av ulovlige forhold. Inngangsvilkåret for å kunne benytte
bestemmelsene i kapittel 32 er at arbeidene utgjør et tiltak etter pbl. § 1-6.
Rådmannen mener det tiltaket som faktisk oppføres på eiendommen ikke samsvarer med det tiltaket
Tjøme kommune ga tillatelse til i 2015. Rådmannen bemerker at det ved søknaden om
rammetillatelse ikke ble sendt inn tegninger av tennisbanen. Den var kun inntegnet i
situasjonsplanen som fulgte søknaden. Det forelå med andre ord verken fasadetegninger,
snittegninger eller annen relevant tegningsdokumentasjon, jf. SAK10 § 5-4.
Det var heller ingen annen dokumentasjon ved søknaden som indikerte at det skulle oppføres
konstruksjoner utover selve banedekket. Tvert i mot fremgår det av selve søknadsteksten at: «(...)
tennisbanen er å anse som en terrengbearbeiding» og «Tennisbanen blir inngjerdet med grønt
nettinggjerde og beplantet med eføy, for å gå mest mulig i ett med omgivelsene sine». Tennisbanen
er tegnet inn i et areal som på situasjonsplanen er betegnet som gressplen, og det er ikke angitt
kotelinjer eller annet som skulle tilsi at det skulle oppføres murer.
Heller ikke ved innsending av igangsettingssøknaden i juli 2018 var det vedlagt
tegningsdokumentasjon, eller på annen måte redegjort for oppføring av konstruksjoner,
terrenginngrep og tilføring av masser. De utførte arbeidene må etter rådmannens syn derfor anses
som utført uten at det var innhentet nødvendig tillatelse. For øvrig mener rådmannen at kommunens
behandling av igangsettingssøknaden ikke har noen betydning for denne saken, da det uansett ikke
bygges i henhold til den gitte rammetillatelsen.
Rådmannen mener ovennevnte viser at tiltaket som er påbegynt oppført ikke samsvarer med den
tillatelsen som ble gitt i 2015, og at det følgelig ikke er gitt tillatelse til det som faktisk oppføres. Det
foreligger derfor både hjemmel og plikt til å forfølge overtredelsen, jf. plan- og bygningsloven § 32-1.

Rådmannen mener derfor at vilkåret for å kunne gi pålegg om retting etter § 32-3 og tvangsmulkt
etter § 32-5 er tilstede.
Konklusjon
Rådmannen mener at klagen ikke inneholder momenter som ikke var kjent på det tidspunktet pålegg
og tvangsmulkt ble vedtatt, eller som av andre grunner tilsier at vedtakene bør endres. Klagen kan
derfor ikke føre frem. Det anbefales at vedtaket i sak 312/18 opprettholdes, og at klagen oversendes
Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse.
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Gbnr 226/28, Neholmveien67 - Påleggom retting av påbegyntbyggverkog
tvangsmulkt
Utvalg
Hovedutvalgfor kommunalteknikk

Møtedato
05.12.2018

Saksnummer
312/18

Rådmannensinnstilling

1. Med hjemmeli plan- og bygningsloven§ 32-3 påleggeseier av eiendommengbnr. 226/28 –
Neholmveien67 å rive og fjerne påbegynttennisbanepå eiendommeninnen 6 uker etter
endeligvedtak i denne sakenforeligger.

2. Med hjemmeli plan- og bygningsloven§ 32-3 påleggeseier å tilbakestillede
terrenginngrepsom er gjort på eiendommeni forbindelsemed etableringenav tennisbane
innen 6 uker etter endeligvedtak i dennesakenforeligger.

3. I medholdav plan - og bygningsloven§ 32 - 5 ileggeseier tvangsmulktsom forfaller ved
utløpet av fristen som nevnt i punkt 1 og 2 hvis påleggetikke er etterkommet.
Tvangsmulktenbestår av en engangsmulktpå kroner 20.000,-, samt en løpende
dagmulktpå kroner 1.000,- per påbegyntedag inntil påleggeter etterkommet.
Det visesfor øvrig til de vurderingerog den begrunnelsesom fremkommerav saksfremstillingen

Hovedutvalgfor kommunalteknikk05.12.2018:
Behandling:
Befaringble foretatt

Rådmannensinnstilling vedtatt 10 mot 1 stemmer(Foyn,Ap)

HFK- 312/18 Vedtak:

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 pålegges eier av eiendommen gbnr. 226/28 –
Neholmveien 67 å rive og fjerne påbegynt tennisbane på eiendommen innen 6 uker etter
endelig vedtak i denne saken foreligger.

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 pålegges eier å tilbakestille de
terrenginngrep som er gjort på eiendommen i forbindelse med etableringen av tennisbane
innen 6 uker etter endelig vedtak i denne saken foreligger.

3. I medhold av plan - og bygningsloven § 32 - 5 ilegges eier tvangsmulkt som forfaller ved
utløpet av fristen som nevnt i punkt 1 og 2 hvis pålegget ikke er etterkommet.
Tvangsmulkten består av en engangsmulkt på kroner 20.000, -, samt en løpende
dagmulkt på kroner 1.000, - per påbegynte dag inntil pålegget er etterkommet.
Det vises for øvrig til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer av saksfremstillingen

Vedlegg:
Situasjonskart 1_1000
Situasjonskart 1_5000
Gbnr 226/28, Neholmveien 67 - Klage på pålegg om stans av arbeider
Gbnr 22628 - Neholmveien 67 - Varsel om pålegg og tvangsmulkt
Gbnr 226/28, 226/102 - Neholmveien 67 - Søknad om igangsettingstillatelse
Følgebrev til rammesøknad
Situasjonsplan ramme 2015
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Saken gjelder pålegg om retting i form av riving og fjerning av påbegynt tennisbane, samt ileggelse av
tvangsmulkt hvis pålegget ikke etterkommes.
Den 22. august 2018 mottok kommunen en henvendelse om at det var igangsatt arbeider på
eiendommen. Gjennom tilsyn påfølgende dag ble det konstatert at det var utført terrenginngrep, og
igangsatt oppføring av forstøtningsmurer for tennisbane. Det ble fra kommunens side påpekt at
tiltakene var igangsatt uten igangsettingstillatelse, og at det arbeidet som ble utført heller ikke
samsvarte med rammetillatelsen fra 2015.
Det ble besluttet å pålegge stans i arbeidene med øyeblikkelig virkning, og det ble sendt skriftlig
varsel om pålegg og tvangsmulkt til tiltakshaver 29. august 2018.
Rådmannen mener at tidligere Tjøme kommune verken i 2015 eller senere har gitt tillatelse til de
arbeidene som ble utført på eiendommen, og at arbeidene på den måten må anses utført uten at det
forelå nødvendige tillatelser. Rådmannen mener derfor at tiltakshaver må pålegges å rette de
ulovlige forhold.

Innledning
Foreliggende sak gjelder pålegg om retting i form av riving og fjerning av påbegynt tennisbane, samt
ileggelse av tvangsmulkt hvis pålegget ikke etterkommes. Det behandles samtidig, men i egne
saksfremlegg, også klage på pålegg om stans og klage på avslag på igangsettingssøknad.
Tidligere Tjøme kommune ga 18. august 2015 rammetillatelse for etablering av tennisbane og
basseng, samt omlegging av atkomstvei på eiendommen. Den 21. oktober 2016 ga tidligere Tjøme
kommune ny tillatelse på eiendommen som omfattet anneks, endret plassering av svømmebasseng
og fasadeendringer av anneks og fritidsbolig.
Den 24. mai 2018 ble det avholdt møte mellom ansvarlig søker og Færder kommune vedrørende
igangsetting av tiltakene. Det ble fra kommunens side blant annet opplyst at den opprinnelige
søknaden manglet søknad om og innvilgelse av nødvendige dispensasjoner, og at dette måtte utgjøre
en ugyldighetsgrunn.
Ansvarlig søker sendte inn søknad om igangsettingstillatelse 13. juli 2018. Det fremgikk av søknaden
at det ble søkt igangsetting av hele tiltaket, og det var vedlagt kopi av tillatelse av 18. august 2015.
Det forelå ingen tegningsdokumentasjon i søknaden. Søknaden var for øvrig mangelfullt utfylt, og det
var blant annet ikke oppgitt hvilke tillatelser som ble søkt igangsatt. Kommunen sendte mangelbrev
30. juli 2018 hvor det ble bedt om avklaringer rundt dette. Mangelbrevet ble aldri besvart av
ansvarlig søker.
Den 22. august 2018 mottok kommunen henvendelse om at det var igangsatt arbeider på
eiendommen. Det ble samme dag tatt kontakt med ansvarlig søker, og avtalt tilsyn på eiendommen

påfølgende dag. Tilsynet ble gjennomført 23. august 2018, og ansvarlig søker var til stede under
tilsynet. Gjennom tilsynet ble det konstatert at det var utført terrenginngrep, og igangsatt oppføring
av forstøtningsmurer for tennisbane. Det ble fra kommunens side påpekt følgende forhold i strid
med plan- og bygningsloven:
·
·

Tiltaket var igangsatt uten tilstrekkelig tillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl.), jf. pbl.
§§ 20-2 og 21-4.
Tiltaket som var under oppføring samsvarte verken med rammetillatelsen av 18. august
2015 eller endringstillatelsen av 21. april 2016.

På bakgrunn av dette besluttet kommunen pålegg om stans i arbeidene med øyeblikkelig virkning, jf.
pbl. § 32-4. Dette ble formidlet muntlig til ansvarlig søker på stedet, og akseptert. Kommunen rettet
neste dag skriftlig pålegg om det samme til Advokatfirma Haraldsen Bydal Lie Da som representerer
både tiltakshaver og ansvarlig søker i saken. Det ble i brevet opplyst om klagerett.
Den 29. august 2018 sendte kommunen varsel om pålegg og tvangsmulkt til tiltakshaver. Det
fremgikk av varselet at kommunen vurderte å gi pålegg om fjerning av de oppførte konstruksjonene
og tilbakeføring av terrenget, hvis dette ikke var utført innen 1. oktober 2018. Det ble gjennom
varselet også opplyst om muligheten for å søke etterhåndsgodkjenning for tiltakene.
Kommunen har ikke mottatt noe tilsvar til varselet, utover at det i tiltakshavers klage på pålegget om
stans, innledningsvis er vist til varselet.

Faktagrunnlag
Plan- og bygningsloven (2008).
Forvaltningsloven (1967).
Reguleringsplan T37 for Rød – Brøtsø.
Tjøme kommunes kommuneplanen for perioden 2008 – 2020.
Tjøme kommunes kommuneplanen for perioden 2015 – 2027.
Kommuneplanens arealdel med bestemmelser for Færder kommunen, vedtatt 31. januar 2018.
Kommunedelplan for Tjøme, vedtatt 31. januar 2018.

Vurderinger
Kommunens plikt til å forfølge ulovligheter
Det følger av plan- og bygningsloven § 1-4 første ledd at kommunen plikter å påse at plan- og
bygningslovgivningen overholdes i kommunen. Videre fremgår det av plan- og bygningsloven § 32-1
at kommunen i utgangspunktet skal forfølge overtredelser, men at dersom overtredelsen er av
«mindre betydning», kan kommunen avstå fra forfølging.
Rådmannen kan ikke se at terrenginngrepet og etableringen av forstøtningsmur som denne saken
omhandler er av «mindre betydning». Det legges vekt på at tiltakene er omfattende og er utført
innenfor byggeforbudssonen i 100-metersbeltet langs sjø.
Rådmannen mener det er på det rene at tiltakene er overtredelser av plan- og bygningsloven,
ettersom de er oppført i klar strid med den rammetillatelsen kommunen hadde gitt. Det foreligger
derfor en plikt for kommunen til å følge opp overtredelsene, jf. plan- og bygningsloven § 32-1.
Hjemmelsgrunnlag og forhåndsvarsling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 kan kommunen gi den ansvarlige pålegg om retting av
det ulovlige forholdet (overtredelsen). Samtidig kan det gis tvangsmulkt etter plan- og bygningsloven
§ 32-5. Det er imidlertid en forutsetning at den ansvarlige på forhånd har blitt varslet om dette.

Rådmannen viser i denne sammenheng til at kommunen sendte skriftlig varsel om pålegg og
tvangsmulkt til tiltakshaver 29. august 2018.
Påleggets adressat
Rådmannen er av den oppfatning at hjemmelshaver til eiendommen, som også er tiltakshaver, er den
nærmeste til å være ansvarlig etter plan- og bygningsloven. På samme grunnlag mener derfor
rådmannen at hjemmelshaveren til eiendommen er riktig adressat for pålegget.
Vilkår for å gi pålegg
Inngangsvilkåret for å kunne benytte bestemmelsene i kapittel 32 er at arbeidene utgjør et tiltak
etter pbl. § 1-6. De pågående arbeidene på eiendommen besto av vesentlig terrenginngrep som
utgjør et søknadspliktig tiltak etter pbl. § 20-2, jf. pbl. § 20-1 bokstav k, og oppføring av byggverk som
også er et søknadspliktig tiltak etter samme bestemmelser, bokstav a. Rådmannen er derfor av den
oppfatning at bestemmelsene i kapittel 32 kan anvendes.
Ved søknaden om rammetillatelse ble det ikke sendt inn tegninger av tennisbanen. Den var kun
inntegnet i situasjonsplanen som fulgte søknaden. Det forelå med andre ord verken fasadetegninger,
snittegninger eller annen relevant tegningsdokumentasjon. Det var ingen dokumentasjon ved
søknaden som indikerte at det skulle oppføres konstruksjoner utover selve banedekket. Dette
underbygges av at det i selve søknadsteksten fremgikk følgende: «(...) tennisbanen er å anse som en
terrengbearbeiding.(…) Tennisbanen blir inngjerdet med grønt nettinggjerde og beplantet med eføy,
for å gå mest mulig i ett med omgivelsene sine». Det ble heller ikke ved søknad om endring av fire
andre tiltak på eiendommen sendt inn noen dokumentasjon som kunne indikere at tiltaket skulle
utføres på annen måte. Heller ikke ved innsending av igangsettingssøknaden i juli 2018 var det
vedlagt tegningsdokumentasjon.
Rådmannen mener på denne bakgrunn at kommunen verken i 2015 eller senere har gitt tillatelse til
vesentlige terrenginngrep og oppføring av sammenhengende forstøtningsmur rundt tennisbanen
med høyde inntil 2 – 2,5 meter, slik det nå er påbegynt oppført. De utførte arbeidene må på denne
måten anses som utført uten at det forelå tillatelse.
Rådmannen mener dette viser at tiltakene er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av planog bygningsloven, og at det foreligger både hjemmel og plikt til å forfølge overtredelsene, jf. plan- og
bygningsloven § 32-1. Rådmannen mener derfor at vilkåret for å kunne gi pålegg om retting etter §
32-3 og tvangsmulkt etter § 32-5 er oppfylt.
Det ble gjennom kommunens varsel om pålegg og tvangsmulkt opplyst om muligheten til å få tiltaket
omsøkt og godkjent. Tiltakshaver har ikke benyttet seg av denne muligheten. Rådmannen mener
derfor at tiltakshaver må pålegges å rette det ulovlige forholdet.
Pålegget vil påføre tiltakshaver ulempe og et visst økonomisk tap. Rådmannen mener imidlertid at
dette ikke kan tillegges særlig vekt, og viser i denne sammenheng til Høyesteretts dom inntatt i Rt.
2002 s. 209 flg.: «Det forhold at hel eller delvis riving og tilbakeføring vil føre til økonomisk tap og
store ulemper for eier, er normalt uten betydning, fordi dette nesten alltid vil være tilfellet ved riving
og tilbakeføring av en eiendom til lovlig stand.»
Tvangsmulkt
For å påvirke tiltakshaver til å gjennomføre pålegget, mener rådmannen at det er hensiktsmessig å
ilegge tvangsmulkt hvis pålegget ikke etterkommes innen fristen. Rådmannen anbefaler at det med
hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-5 ilegges tvangsmulkt i form av en engangsmulkt på kroner 20
000,-, som forfaller ved utløpet av fristen. Deretter ilegges løpende tvangsmulkt på kroner 1000,- per
påbegynte dag inntil pålegget er etterkommet.
Størrelsen på tvangsmulkten er fastsatt ut fra en helhetlig vurdering med sikte på at mulkten skal

tjene som press til oppfylling av pålegget om retting. Det er lagt vekt på at tiltakene er oppført
innenfor byggeforbudssonen langs sjø, og samtidig er avhengige av flere dispensasjoner for å kunne
tillates. Beløpene er satt høyt, med den hensikt å fremtvinge en snarlig tilbakeføring.
Tvangsmulkten forfaller når fristen for å oppfylle pålegget er utløpt og pålegget ikke er oppfylt.
Utestående tvangsmulkt vil bli tvangsfullbyrdet etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. Vedtaket om
tvangsmulkt er direkte tvangsgrunnlag for utlegg, jf. plan- og bygningsloven § 32-5.
Oppfyllelse av pålegget
Rådmannen mener tiltakshaver må pålegges å rive og fjerne alle konstruksjoner som er oppført i
forbindelse med tennisbanen. I tillegg må området tilbakestilles slik det var før arbeidene ble
igangsatt, med unntak av uttak av vegetasjon som ikke anses for å være omfattet av plan- og
bygningsloven.
Rivingen og tilbakeføringen utgjør i seg selv søknadspliktige arbeider etter pbl. § 20-1, og er derfor
søknadspliktig etter pbl. § 20-2. Tiltakene vil også være avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet i
pbl. § 1-8. Det må derfor sendes inn komplett søknad for dette. Den tiden saken ligger til
byggesaksbehandling i kommunen løper ikke rettingsfristen.
Konklusjon
Rådmannen anbefaler at eier av eiendommen gbnr. 226/28 – Neholmveien 67 pålegges å rive og
fjerne alle konstruksjoner som er oppført i forbindelse med tennisbanen på eiendommen.
For å påvirke tiltakshaver til å gjennomføre pålegget, mener rådmannen at det er hensiktsmessig å
ilegge tvangsmulkt hvis pålegget ikke etterkommes innen de fristene som er satt.
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Vannområdet Horten - Larvik - Årsrapport 2020
Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Møtedato
28.04.2021

Kommunedirektørens innstilling
1. Årsrapport 2020 fra vannområde Horten-Larvik tas til orientering.

Saksnummer
093/21

Vedlegg:
2020 Årsrapport for vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik v2
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Årsrapport 2020 fra vannområde Horten-Larvik foreligger og følger som vedlegg til saksfremlegg.
Kommunedirektøren anbefaler at årsrapport 2020 for vannområde Horten-Larvik tas til orientering.
Innledning
Færder kommune er en del av Vestfold og Telemark vannregion og av vannområde Horten–Larvik, og
samarbeider lokalt med Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik kommuner om å ta vare på felles
vannmiljø.
Faktagrunnlag
Fra 2006 ble vannforvaltningen i Norge formalisert gjennom vannforskriften, hvor det framgår at alt
vann skal forvaltes vassdragsvis i såkalte vannregioner. Vann som krysser kommunegrenser krever
interkommunalt samarbeid. Det lokale samarbeidet med nabokommuner om å ta vare på våre
fellesvassdrag, foregår gjennom såkalte vannområder.
Færder kommune er en del av Vestfold og Telemark vannregion og av vannområde Horten–Larvik, og
samarbeider lokalt med Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik kommuner om å ta vare på vårt felles
vannmiljø.
Vurderinger
Det er ansatt en vannkoordinator, som følger opp oppgavene som kommunen er pålagt å
gjennomføre etter Vannforskriften. Tønsberg kommune er vertskommune for samarbeidet og har
det formelle ansettelsesansvaret. Arbeidet styres gjennom en styringsgruppe som består av
virksomhetsdirektører/kommunalsjefer fra samarbeidskommunene.
Vannområde Horten–Larvik og vannområde Aulivassdraget har samme vannområdekoordinator. Det
er derfor utarbeidet en felles årsrapport for de to vannområdene i 2020.
Året 2020 var et innholdsrikt år for vannforvaltningen, preget særlig av rulleringen av den regionale
vannforvaltningsplanen og tiltaksprogram for Vestfold og Telemark vannregion (2022-2027).
Færder og resterende kommuner som har arealer i vannområde Horten-Larvik deltok i planleggingen
av den regionale planen ved å - blant annet - utarbeide et lokalt tiltaksprogram for vannområdet.
Dette lokale tiltaksprogrammet inkluderer tiltakene som vurderes å være nødvendige for å oppfylle
vannforskriftens miljømål i Færder kommune og resten av vannområde Horten-Larvik.
I tillegg til deltakelsen i planarbeidet, jobbet kommunene og vannområdekoordinator med en variert
portefølje av oppgaver. Revidering av vannområdets organisering, oppfølging av ulike type tiltak og
gjennomføring av årets overvåkingsprogram var tre sentrale oppgaver i 2020.
Folkehelse
Oppfølging av vannforskriften er viktig for folkehelsen.
Fremdrift
Saken tas til orientering av Hovedutvalget for kommunalteknikk.
Konklusjon

Kommunedirektøren anbefaler Hovedutvalget for kommunalteknikk tar årsrapport 2020 for
vannområde Horten-Larvik til orientering.

Vannområder Horten-Larvik og Aulivassdraget

Vannområder Aulivassdraget
og Horten-Larvik
Årsrapport 2020

Merkedamselva ved Haugan i Sandefjord den 2. april 2020. Bilde: Miguel A. Segarra Valls

Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik kommuner
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Vannområder Horten-Larvik og Aulivassdraget

Forord
Vannområde Aulivassdraget og vannområdet Horten-Larvik er to interkommunale samarbeid som har
som formål å følge opp forpliktelsene som følger av vannforskriften, og bidra til å bedre miljøtilstanden
i vannområdenes elver, innsjøer og kystvann.
Dette dokumentet oppsummerer aktiviteten og økonomien i vannområdene i 2020, samt resultatene
fra gjennomført vannovervåking.
Årsrapporten ble godkjent av styringsgruppa i sak 3/1-21 den 26. februar 2021.
Jan R. Eide
Styreleder

Miguel A. Segarra
Vannområdekoordinator

26. februar 2021

Holmestrand kommune

Vannområde
Aulivassdraget

Horten kommune

Vannområde
Numedalslågen

Tønsberg kommune

Sandefjord kommune
Vannområde
Siljan-Farris
Færder kommune

Larvik kommune

Vannområde
Horten-Larvik

Figur 1. Kart som viser vannområdegrenser (rød) og kommunegrenser (turkis).
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Vannområder Horten-Larvik og Aulivassdraget
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Vannområder Horten-Larvik og Aulivassdraget

1. Innledning
Vannområde Aulivassdraget
Vannområde Aulivassdraget består av et 370 km2 nedbørfelt som berører Holmestrand, Horten,
Tønsberg og Sandefjord kommuner. Aulivassdraget har 420 km med elve- og bekkestrekninger som
fordeles mellom 39 elvevannforekomster. I tillegg er det 5 innsjøer som utgjør et areal på ca. 3 km2
(vann-nett/portal).
Partikkel- og næringssaltavrenning fra landbruksaktiviteten, samt utslipp av avløpsvann, utgjør de to
største påvirkningene for vannet i Aulivassdraget og dets nære havområder. 66 % av
vannforekomstene (elver og innsjøer) i Aulivassdraget oppnår ikke vannforskriftens mål om god
økologisk tilstand i dag (Vann-nett, 12.2.2021). Tiltak for å holde jorda på jordet, redusere
næringssaltavrenning fra landbruket, og minimisere avløpsvann på avveie anses som de viktigste
tiltakene vi kan gjøre for å oppnå målet om god miljøtilstand i Aulivassdragets elver, vann og nære
fjorder.
Vannområde Horten-Larvik
Vannområde Horten-Larvik består av flere små vassdrag på østsiden av vestfoldraet samt kysten fra
Falkenstein i Horten og til Mølen i Lavik. Vannområdets fjorder mottar også vannet fra Aulivassdraget,
Numedalslågen og Farrisvassdraget.
Vannområdet utgjør et areal på 1 423 km2 der 36 % er land og 64 % er kyst. Horten, Tønsberg, Færder,
Sandefjord og Larvik kommuner har arealer i vannområde Horten-Larvik. Det er 358 km med elve- og
bekkestrekninger som fordeles mellom 82 elvevannforekomster. Det er i tillegg 6 innsjøer som utgjør
et totalt areal på ca. 8 km2. Kystvannet i vannområdet har et areal på 913 km2 og er delt opp i 33
kystvannforekomster (vann-nett/portal).
Næringssaltavrenning fra landbruksaktiviteter utslipp av avløpsvann utgjør de to av de største
påvirkningene for vannet i vannområde Horten-Larvik. I tillegg påvirkes vannet av avrenning fra tette
flatter i urbane områder, samferdsel, fysiske inngrep og ulike typer industri. Omtrent 90 % av
vannforekomstene (elver og innsjøer) i vannområde Horten-Larvik oppnår ikke vannforskriftens mål
om god økologisk tilstand i dag (Vann-nett, 19.2.2021). Tiltak for å holde jorda på jordet, redusere
næringssaltavrenning fra landbruket, og redusere utslipp fra avløpssystemer, urbane områder og
industri er noen av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å oppnå målet om god miljøtilstand i
vannområdets elver, vann og kystvann.
Året 2020
Året 2020 var et innholdsrikt år for vannforvaltningen, preget særlig av rulleringen av den regionale
vannforvaltningsplanen og tiltaksprogram for Vestfold og Telemark vannregion (2022-2027).
Kommunene som har arealer i vannområdet deltok i planleggingen ved å - blant annet - utarbeide et
lokalt tiltaksprogram for vannområdet, som inkluderer tiltakene som vurderes å være nødvendige for
å oppfylle vannforskriftens miljømål.
I tillegg til deltakelsen til planarbeidet, jobbet kommunene og vannområdekoordinator med en
variert portefølje av oppgaver. Revidering av vannområdets organisering, oppfølging av ulike type
tiltak og gjennomføring av årets overvåkingsprogram var tre sentrale oppgaver 2020.
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Dette dokumentet oppsummerer vannområdets aktivitet og økonomi i 2020, samt resultatene fra
gjennomført vannovervåking.

2. Hovedaktiviteter i 2020
2.1.

Sak om organisering og videreføring av vannområder
Aulivassdraget og Horten-Larvik

Organisering av vannområdene
Den politiske styringsgruppa for vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik møttes den 2. februar
2020 (vedlagt referat) for å drøfte organiseringen av vannområdene. Det var ulike synspunkt om hva
sammensetningen og funksjonen av styringsgruppa burde være. Styringsgruppa besluttet å be
administrasjonsledelsen i medlemskommunene å bli enige om en organisasjonsmodell, og om å
fremme et felles saksfremlegg til politisk behandling i de ulike kommunene i vannområdene.
Kommunedirektørene fulgte opp oppdraget fra styringsgruppa, og det ble opprettet en
arbeidsgruppe som besto av utpekte virksomhetsdirektører/kommunalsjefer fra
medlemskommunene og en representant fra administrasjonen i Vestfold og Telemark
fylkeskommune. Arbeidsgruppa vurderte fordeler og ulemper politisk og administrativ
styringsgruppe, og konkluderte at vannområdene burde styres av en administrativ styringsgruppe av
følgende grunner:
1. Kommunedirektør/rådmann har ansvar for ressursbruk og saksutredninger, og var i liten
grad koblet på vannforvaltningsarbeidet med daværende politisk styringsgruppe.
2. Modellen med politisk styringsgruppe fulgte ikke ordinær tjenestelinje da politikere var i
direkte kontakt med saksbehandlere i administrasjonen. Oppfølging av politiske innspill
burde følge linjeansvar fra kommunedirektør/rådmann.
3. En styringsgruppe utnevnt av kommunedirektør/rådmann ville føre til at
vannforvaltningsarbeidet ble en del av den ordinære aktiviteten i kommunene. Det ville
utarbeides og legges frem saker som skulle følge ordinær saksgang og som derav skulle være
bedre forankret i medlemskommunene.
4. Flere saker skulle ville bli lagt frem til politisk behandling i kommunene, noe som ville føre
til en bredere og mer grundig politisk debatt om vann enn tidligere.
En felles saksfremstilling med innstilling om å ha en administrativ styringsgruppe istedenfor politisk
styringsgruppe ble behandlet i kommunestyrene til samtlige samarbeidskommuner i løpet av høsten
2020 (Tabell 1). Kommunene, med unntak av Larvik kommune, vedtok innstillingen om å ha en
administrativ styringsgruppe. Imidlertid sluttet Larvik seg til å delta i styringsgruppa i den formen
som fikk flertallet blant medlemskommunene etter behandling av den felles saksfremstillingen.
Det første møtet med en administrativ styringsgruppe ble avholdt den 4. desember 2020, med
kommunalsjefer som representanter fra samarbeidskommunene. Jan R. Eide (Tønsberg kommune)
ble valgt som styreleder, og Hilde Bøkestad (Larvik kommune) ble valgt som nestleder. Resterende
styremedlemmer var Margrethe Løgavlen (Færder), Sindre V. Rørby (Sandefjord), Silje Vaadal
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(Horten) og Annette Finnerud (Holmestrand). Anitra Fossum representerte Vestfold og Telemark
fylkeskommune (vannregionmyndighet) og Grethe Helgås (representerte Fylkesmannen – nå
Statsforvalteren – i Vestfold og Telemark).
Tabell 1. Oversikt over poliske behandlinger av fellessaken om organisering og videreføring av
vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik høsten 2020.

Holmestrand
Horten
Tønsberg

26. august

Færder
Sandefjord

Larvik

Hovedutvalg
Dato
Resultat
02.
vedtatt
september
7.
vedtatt
september
vedtatt

02.
september
16.
september
02.
september

Formannskap
Dato
Resultat
-

-

-

-

-

-

30.
september
29.
september

vedtatt
vedtatt
alternativt
forslag til
punkt 1:
politisk
styringsgruppe

vedtatt
vedtatt

-

-

Kommunestyret
Dato
Resultat
16.
vedtatt
september
23.
vedtatt
september
9.
vedtatt
september
vedtatt
14. oktober
+ ekstra punkt
22. oktober

vedtatt

14. oktober

alternativt
forslag til punkt
1: politisk
styringsgruppe

Videreføring av vannområdene
Samarbeidskommunene hadde en samarbeidsavtale om vannområdearbeidet i Aulivassdraget og
Horten-Larvik som gikk ut ved utgangen av 2020. Ettersom vannforskriftsarbeidet vil fortsette minst
til 2033, ble det foreslått å videreføre samarbeidet og lyse ut en fast stilling som
vannområdekoordinator (50% for VO Aulivassdraget og 50% for VO Horten-Larvik) i vertskommunen
Tønsberg. Dette ble vedtatt i kommunestyrene til samtlige samarbeidskommuner i samme sak som
endringene i vannområdeorganisering (Tabell 1). Følgende finansieringsmodell ble vedtatt:
Tabell 2. Finansieringsmodell for vannområde Horten-Larvik og vannområde Aulivassdraget i
perioden 2021-2033. Vedtatt i kommunestyre til samarbeidskommuner og i Vestfold og Telemark
fylkesting.
Finansiering 2021-2033
Bidragsparter

Vannområde Horten-Larvik
Eksempel
inntekter

Prosentvis fordeling

Holmestrand kommune

Vannområde Aulivassdraget
Eksempel
inntekter

Prosentvis fordeling

43 330

7%

18 570

3%

123 800

20 %

61 900

10 %

Horten kommune

54 320

8%

Tønsberg kommune

54 320

8%

Færder kommune

54 320

8%

Sandefjord kommune

54 320

8%

Larvik kommune

54 320

8%

Vestfold og Telemark fylkeskommune

162 960

24 %

148 560

24 %

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
(øremerket vannovervåking)

81 480

12 %

74 280

12 %

40,0 %

40 %

Nasjonal stat – gjennom VRM

162 960

24 %

148 560

24 %

SUM

679 000

100 %

619 000

100 %
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Stillingen som vannområdekoordinator ble lyst ut i november 2020. Tønsberg kommune kalte inn til
intervju fire aktuelle søkere. Miguel A. Segarra Valls ble tilbudt jobben og ble tilsatt i fast stilling som
vannområdekoordinator for Aulivassdraget og Horten-Larvik vannområder fra 1.1.2021.
Ny mandat for arbeidet i vannområdene Aulivassdraget og Horten-Larvik ble utarbeidet og vedtatt av
styringsgruppen den 26. februar 2021 : https://www.vannportalen.no/vannregioner/vestfold-ogtelemark/vannomrader/horten---larvik/organisering/

2.2.

Deltakelse i rulleringen av den regionale vannforvaltningsplanen
med tilhørende tiltaksprogram (planperiode 2022-2027).

Gjeldende vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram for perioden 2016 til 2021, og
vannregionmyndighetene har begynt å utarbeide planene for kommende planperiode 2022-2027.
Kommunene er myndighet innen drikkevann, avløp, overvannshåndtering, landbruksforvaltning,
arealforvaltning og forurensning, og har dermed en sentral rolle i rulleringen av
vannforvaltningsplanene. Ettersom vannforskriftsarbeidet foregår på nedbørfeltnivå, har
kommunene deltatt i rulleringen av planene gjennom arbeidet i vannområdene.

Figur 2. Illustrasjon planperioder iht. vannforskriften. Kilde: www.vannportalen.no
Vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik har deltatt i utarbeidelsen av ny regional
vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Vestfold og Telemark vannregion (2022-2027) med
følgende bidrag:
a) Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget (miljøtilstand og påvirkninger) i databasen Vann-nett i
samarbeid med Statsforvalteren.
b) Foreslå miljømål for økologisk og kjemisk tilstand i vannområdets vannforekomster, og
oppdatere disse i databasen Vann-nett.
c) Vurdering av nødvendige tiltak – der kommunen er sektormyndighet- og innlegging av disse i
databasen Vann-nett.
d) Utarbeide lokale tiltaksprogram som oppsummerer tiltakene som kommunene og andre
sektormyndigheter har foreslått.
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Revidering av kunnskapsgrunnlaget
Det oppdaterte påvirkningsbidet og miljøtilstanden for vannforekomstene (hvor er vi?) må være på
plass for å kunne foreslå miljømål (hvor skal vi? og når?) samt tiltakene som skal hjelpe oss å oppnå
disse målene (hvordan skal vi dit?). Statsforvalteren har ansvaret for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget
i databasen Vann-Nett, i samråd med berørte sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner.
Vannområdekoordinator, som representant for kommunene, deltok på arbeidsmøter hos
Statsforvalteren i den 9. og 24. januar 2020 for å oppdatere miljøtilstanden i Aulivassdraget og HortenLarvik vannområder. (NB. Ny gjennomgang i 2021 med møter den 22/1, 3/2 og 17/2 2021, for å
oppdatere databasen med tilgjengelige resultater fra vannovervåkingen i 2020).

VO Aulivassdraget
Økologisk tilstand

VO Horten-Larvik
Økologisk tilstand

Figur 3. Økologisk tilstand i naturlige vannforekomster i vannområde Aulivassdraget og vannområde
Horten-Larvik. Vann-nett, 12.2.2021.
Forslag til miljømål
Det viktigste formålet med de regionale vannforvaltningsplanene er å angimiljømålene for den enkelte
vannforekomst. Vannregionmyndigheten skal iht. vannforskriftens § 24 fastsette miljømålene i
samarbeid med øvrige sektormyndigheter.
Vestfold og Telemark fylkeskommune
(vannregionmyndighet) delegerte denne oppgaven til vannområdene, og vannområdekoordinator
jobbet med å oppdatere miljømålene for økologisk og kjemisk tilstand for den enkelte vannforekomst
i databasen Vann-nett. Dette ble gjort i dialog med aktuelle sektormyndigheter, særlig Statsfolvalteren
og Miljødirektoratet.
Gapet mellom dagens økologisk tilstand og målet om god økologisk tilstand i vannområder
Aulivassdraget og Horten-Larvik er temmelig stort, og det vil være nødvendig å gjøre en stor innsats
med gjennomføring av tiltak. I tillegg vil det ta tid før vannmiljøet responderer til tiltakene, og før det
blir mulig å måle forbedringer i miljøtilstanden. Av disse grunn, og med hjemmel i vf §9, ble det
foreslått å utsette fristen for å oppnå miljømålet i 20 vannforekomster i vannområde Aulivassdraget
(45%) og 66 vannforekomster i vannområde Horten-Larvik (61%) til utgangen av neste planperiode
(2028-2033). I tillegg ble det foreslått mindre strenge miljømål (vf §10) for ni sterk modifiserte
vannforekomster i vannområde Horten-Larvik (Vann-nett / Vannstatistikk 15.2.2021).
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Når det gjelder kjemisk tilstand – prioriterte miljøgifter –, ble det foreslått å utsette fristen for å oppnå
miljømålet om god kjemisk tilstand i 24 vannforekomster i vannområde Horten-Larvik - hvor de fleste
er kystvannforekomster – med begrunnelse at det ville være uforholdsmessig kostnadskrevende å
gjennomføre forbedringen innen fristen (vf. § 9 b).
En liste med foreslåtte miljømål og utsettelser iht. vf §9 ble tilsendt Vestfold og Telemark
fylkeskommune den 30. juni 2020.

Figur 4. Forventet miljøforbedring i vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik ved utgangen av
kommende planperioder. Basert på foreslåtte tidsfrister for miljømåloppnåelse. Vann-nett, 15.2.2021.
Utarbeidelse av lokale tiltaksprogram
Sektormyndighetene skal iht. vannforskriftens § 25 foreslå alle relevante tiltak som er nødvendige for
å oppfylle miljømålene i et tiltaksprogram. Kommunene er bl.a. myndighet innen avløp,
landbruksforvaltning og arealplanlegging, og tiltak innen disse tre forvaltningsområder er sentrale for
å oppnå vannforskriftens miljømål. Kommunene i vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik
arbeidet for å registrere allerede planlagte tiltak og planlegge nye nødvendige tiltak for perioden 20222027 gjennom arbeidet i vannområdenes faggrupper avløp, landbruk og natur. 90 tiltak i VO
Aulivassdraget og 201 tiltak i VO Horten-Larvik ble registrert i databasen Vann-nett og oppsummert i
to lokale tiltaksprogram av vannområdekoordinatoren. Disse utgjør kommunenes bidrag til det
regionale tiltaksprogrammet for perioden 2022-2027 i Vestfold og Telemark vannregion.
Lenker til de lokale tiltaksprogrammene for vannområder Aulivassdraget og Horten-Larvik:


https://www.vannportalen.no/vannregioner/vestfold-ogtelemark/vannomrader/aulivassdraget/plandokumenter/planperiode-2022---2027/



https://www.vannportalen.no/vannregioner/vestfold-og-telemark/vannomrader/horten--larvik/plandokumenter/planperioden-2022---2027/

Innen avløp ble det stort sett registrert tiltak som allerede er planlagt i kommunenes gjeldende
hovedplaner for avløp og handlingsplaner for opprydding i spredt avløp.
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Tabell 3. Oversikt avløpsmøter i forbindelse med tiltaksprogram 2022-2027.
Hva
Avløpstiltak i Færder kommune. Bidrag til
regionalt tiltaksprogram 22/27.
Avløpstiltak i Horten kommune. Bidrag til
regionalt tiltaksprogram 22/27.
Avløpstiltak i Sandefjord kommune. Bidrag
til regionalt tiltaksprogram 22/27.
Avløpstiltak i Tønsberg og Re kommuner.
Bidrag til regionalt tiltaksprogram 22/27.
Avløpstiltak i Holmestrand kommune.
Bidrag til regionalt tiltaksprogram 22/27.
Avløpstiltak i Larvik kommune. Bidrag til
regionalt tiltaksprogram 22/27.
Avløpstiltak i Færder kommune. Bidrag til
regionalt tiltaksprogram 22/27.
Avløpstiltak i Tønsberg kommune. Bidrag til
regionalt tiltaksprogram 22/27.
Møte i faggruppe avløp for vannområder
Aulivassdraget og Horten-Larvik

Kommune

Dato

Færder

22.11.19

Horten

25.11.19

Sandefjord

26.11.19

Tønsberg

2.12.19

Holmestrand

4.12.19

Larvik

10.1.2020

Færder

27.1.2020

Tønsberg

10.2.2020

Alle

10.11.2020

Faggruppe landbruk foreslo nye omfattende tiltakspakker i landbruket, basert på grundige analyser og
vurderinger om miljøtilstanden, avlastningsbehov i ulike nedbørfelt og effekten av ulike
jordbrukstiltak.
Tabell 4. Oversikt landbruksmøter i forbindelse med tiltaksprogram 2022-2027.
Hva
Jordbrukstiltak i Horten-Larvik. Bidrag til
vannforvaltningsplan 22/27.
Jordbrukstiltak i Aulivassdraget. Bidrag til
vannforvaltningsplan 22/27.
Beregning fosforavlastning i Leirvassdrag –
med Fylkesmannen.
Jordbrukstiltak i Tønsberg og Sandefjord
kommuner. Oppfølgingsmøte.
Møte med Fylkesmannen - gjennomgang /
rettelser jordbrukstiltak i VO Horten-Larvik
Møte i faggruppe landbruk for vannområder
Aulivassdraget og Horten-Larvik

Kommune

Dato

Alle

14.1.2020

Alle

22.1.2020

Alle

12.2.2020

Tønsberg og
Sandefjord

13.2.2020

Alle

6.3.2020

Alle

2.11.2020

Faggruppe natur foreslo tiltak for forbedring av vegetasjonsbeltet langs vassdrag i noen av
vannområdets kommuner, samt tiltak for å bekjempe fremmede arter som påvirker vannmiljøet
negativt. Et workshop med lokale fiskeforeninger i januar 2020, samt dialog med kommuner og
Statsforvalteren var viktig for å foreslå nødvendige fisketiltak.
Tabell 5. Oversikt naturmøter i forbindelse med tiltaksprogram 2022-2027.
Hva
Workshop med FM og registrering av fysiske
påvirkninger i anadrome bekker.

Kommune

Dato

Alle

8.1.2020
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Møte i faggruppe natur for vannområder
Aulivassdraget og Horten-Larvik. Bidrag til
regional plan 22/27:
Kantvegetasjon, fremmede arter og
restaureringstiltak.
Møte i faggruppe natur for vannområder
Aulivassdraget og Horten-Larvik

2.3.

Alle

6.2.2020

Alle

13.11.2020

Restaureringstiltak

Holtanbekken i Larvik kommune
Holtanbekken (ID 015-439-R) kommer fra Holtantjerna og renner ut i Svinevika nær Kjerringvik. De
nedre ca. 40 meter er lukket, før bekken renner kort gjennom et åpent bekkeløp, videre over stranda
og ut i Svinevika. Bekkelukkingen ble utført av grunneier rundt 2005, angivelig uten tillatelse etter
relevant regelverk. Vannområde Horten-Larvik og Vestfold fylkeskommune fikk kr 265 000,- i tilskudd
fra Miljødirektoratet i 2017 gjennom tilskuddsordningen Vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning.
Målet med tilskuddet var å gjenåpne bekken og bekjempe forekomstene av fremmedarten
kjempespringfrø langs bekken. Av ukjente årsaker ble tiltakene aldri gjennomført og midlene er
fortsatt i vannområdets fond.
Ny
vannområdekoordinator
reiste
spørsmålet om Holtanbekken på nytt i
2020, og hadde et møte med Larvik
kommune den 24. april 2020. Det ble
bestemt å arrangere en befaring med
vannområdekoordinator, Larvik kommune,
NVE og Statsforvalteren den 13. mai 2020.
Etter befaringen ble det konkludert at det
var behov for å utrede om bekkelukkingen
er vandringshinder og i så fall, hvilken en
den beste måten å muliggjøre vandringen
av fisk.
Vannområdekoordinator
bestilte
en
vurdering fra Norconsult som vurderte
ulike måter for å gjøre mulig
oppvandringen av fisk, og konkluderte at Figur 5. Bekkeluking i Holtanbekken. Befaring den 13.
det beste alternativet er å reetablere en mai 2020. Bilde: Miguel A. Segarra Valls.
åpen bekk med naturlig sidekant (lenke til
rapport fra Norconsult). SFFAL gjennomførte da el-fiskeundersøkelse på bestilling fra vannområdet
(lenke til rapport fra SFFAL) og resultatene viste at det ikke var fisk oppstrøms bekkelukkingen. Dette
er en tydelig indikasjon for at bekkelukkingen er en hinder for oppvandring av anadrom laksefisk.
Vannområdekoordinator fikk bekreftet med NVE og Statsforvalteren at det ikke foreligger skriftlige
tillatelser for gjennomføring av bekkelukkingen etter vannresursloven eller forskrift om fysiske tiltak i
vassdrag. Vannområdekoordinator jobber med Larvik kommune for å avklare om tiltaket ble tillatt av
Larvik kommune. Prosessen videre forventes avklart i løpet av våren 2021. Det er ønskelig å fjerne
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lukkingen i løpet av året 2021, og bidra til å oppnå miljømålet for vannforekomsten 015-439-R
(Regional vannforvaltningsplan for vannregion Vest-Viken 2016-2021).
Økonomi: det ble benyttet kr 12 960,- av tilskuddsmidlene i 2020 til å skrive et notat om tekniske
løsninger for å muliggjøre oppvandring av fisk. El-fiskeundersøkelser ble dekket med
overvåkingsmidler fra vannområdets vanlige budsjett. Det er kr 252 040,- i vannområdets fond som er
øremerket Holtanbekken.
Tokenesbekken på Nøtterøy (Færder kommune)
Tokenesbekken er klassifisert i svært dårlig økologisk tilstand på grunn av en bekkelukking rett før
bekkens utløp til fjorden som hindrer oppvandring av fisk. Bekkelukkingen i Tokenesbekken består av
et betongrør innlagt rundt 1970 årene og som nærmer seg slutten av sitt levetid. Vannomområde søkte
midler fra Miljødirektoratet i 2020 gjennom tilskuddsordningen Vassmiljøtiltak – generell
vassforvaltning, og fikk tildelt kr 420 000,- i april 2020. Hensikten med midlene var å gjenåpne
bekkelukkingen og bekjempe forekomstene av fremmedarten kjempespringfrø langs bekken.
Vannområdekoordinatoren og Færder kommune tok kontakt med grunneier, som ikke var interessert
i å benytte tilskuddsmidlene til gjennomføring av bekkeåpningen. Dette ble videreformidlet til
Miljødirektoratet, og det ble søkt om å omdisponere midlene til et annet tilsvarende prosjekt i
vannområdet. Denne søknaden ble avslått og midlene vil måtte tilbakebetales.
Veien videre:
Bekkelukkingen hindrer Tokenesbekken til å oppfylle vannforskriftens mål om god økologisk tilstand,
da bekken oppstrøms lukkingen er fisketom og kvalitetselementet fisk blir vurdert som «svært dårlig».
Dersom man skal oppfylle målet om god økologisk tilstand er det dermed nødvendig å muliggjøre
oppvandringen av fisk.
Bruk av §10 i vannforskriften for å fastsette et mindre streng miljømål fremstår ikke som aktuell, da
dette kan kun gjøres når en vannforekomst er så påvirket av menneskelig virksomhet at det er umulig
eller uforholdsmessig kostnadskrevende å nå målene.
Veien for restaurere bekken gjennom frivillighet ble forsøkt i 2020 uten hell og forvaltningen er dermed
nødt til å vurdere andre alternativer for å få tiltaket gjennomført. Vannområdet / Færder kommune
bør vurdere å anmode NVE om å ta i bruk §14 i vannressursloven for å foreta gjenåpning av et lukket
vassdrag.
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Figur 6. Flybilder av nedre del av Tokenesbekken før rørlegging (1959-1979) og i 2017 (norgeibilder.no)
Djupsundbekken i Sandefjord
Djupsundbekken er en liten men viktig sjøørretbekk som munner i Mefjorden i Sandefjord. Den øverste
delen av bekken var lagt i rør. Det underdimensjonerte røret hadde ikke kapasitet til å ta imot store
vannmengder ved kraftig regn, og veien og nærliggende område ble ofte skadet (sist i august 2020).
Vannomområde søkte midler fra Miljødirektoratet i 2020 gjennom tilskuddsordningen Vassmiljøtiltak
– generell vassforvaltning, og fikk tildelt kr 130 000,- i april 2020.
Ulike alternativer for gjenåpning av den lukkede strekningen ble vurdert i samarbeid med Sandefjord
kommune (teknisk avdeling ved Degaga), SFFAL, og Norconsult (lenke til rapport). Alternativ som vises
i Figur 7 ble valgt. Tillatelse iht. forskrift om fysiske tiltak i vassdrag fra Statsforvalteren ble gitt pr. epost den 11.11.2020. Vannområdekoordinator innhentet pristilbud fra to aktuelle entreprenører, og
valgt entreprenør gjennomførte tiltaket i desember 2020. Bidraget fra foreningen SFFAL var essensiell
under gjennomføring av tiltaket (lenke til rapport dugnadsarbeid fra SFFAL).
Det gjenstår å beplante kantvegetasjon langs den restaurerte bekkestrekningen. Dette vil gjøres i
samarbeid med 6.trinnselever ved Gokstad skole i april 2021.
Figur 7. Valgt alternativ (2a) for
restaurering av Djupsundbekken.
Slippe vann fra kum K2 til
gammelt bekkeløp. Blende rør
mellom K2 og K1. Åpne bekk fra
veien til utløpet av bekkelukking.
Under veien ble det lagt nytt og
større rør (1000 mm). Kilde til
figur: Simonsen (2020).
«Djupsundbekken - gjenåpning
av deler av bekkeløpet».
Norconsult Dokumentnr. FI01.
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Figur 8. Gammelt bekkeløp i øverste del av Djupsundbekken før (16. desember 2020) og
etter restaurering (21. desember 2020). Bilder: Miguel A. Segarra Valls.

Figur 9. Restaurerte bekkestrekninger i Djupsundbekken, oppstrøms veien (gammelt bekkeløp venstre) og nedstrøms veien (gjenåpnet bekkestrekning - høyre) den 21. desember 2020. Bilder:
Miguel A. Segarra Valls.
Det ble opprettet en side for restaureringsprosjektet i RiverWiki:
https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Case_study%3ADeculverting_Djupsund_stream
Økonomi:
I 2020 ble midler benyttet til prosjektering/utredning av restaureringsmuligheter og til selve
anleggsarbeid. Ved utgangen av året var det en udisponert post på 57 051 som ble ført til fond. Faktura
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fra innkjøp av grus kom i 2021, selv om det ble gjennomført i 2020. Resterende midler vil benyttes til
innkjøp av trær og oppfølging av tiltakets effekt.
Tabell 6. Regnskap 2020 og budsjett 2021 for prosjektet i Djupsundbekken.
Restaureringsprosjekter
Regnskap 2020 Budsjett 2021
Intekter
Tilskudd Mdir Djupsundbekken 2020
130 000
Bruk av fondsmidler
57 051
Sum
130 000
57 051
Utgifter
Djupsundbekken - prosjektering
12 960
Djupsundbekken - anleggsarbeid
59 989
Djupsundbekken - grus
7 377
Djupsundbekken - beplanting
37 674
Djupsundbekken - overvåking / oppfølging
12 000
Sum
72 949
57 051
Udisponert
57 051
0

Unnebergbekken
Unnebergbekken bekkefelt (014-113-R) er et 17 km langt anadromvassdrag i Sandefjord kommune
som er klassifisert i moderat økologisk tilstand i Vann-nett. Kvalitetselementet fisk er også satt til
moderat tilstand på grunn av to fysiske inngrep som hindrer oppvandringen av anadrom laksefisk.
Det ene er en 270 meter lang bekkelukking en av vannforekomster grener (Mjølløstbekken) som
hindrer sjøørreten tilgangen til 1,4 km bekkestrekning (se Figur 10). Det andre inngrepet er en gammel
mølledam som hindrer sjøørretens vandring ved normal vannføring. Oppstrøms demningen er det over
4 km med vassdrag som i dag er lite tilgjengelig for sjøørreten. Tiltaket her vil bestå enten av å fjerne
den demningen eller bygge en liten fisketrapp.
Vannomområde søkte midler fra Miljødirektoratet i 2020 gjennom tilskuddsordningen Vassmiljøtiltak
– generell vassforvaltning, og fikk tildelt kr 440 000,- i april 2020.
Det ble utarbeidet to notater som beskriver de tekniske løsningene for å muliggjøre fiskevandringen
ved bekkelukkingen (lenke til rapport og kommentarer fra NLR) og den gamle demningen (lenke til
rapport).
Arbeidet i 2020 fokuserte i gjenåpningen av Mjølløstbekken. Vannområdekoordinator har vært i
kontakt med grunneier, som er positiv til å gjennomføre tiltaket. Vannområdekoordinator har også
vært i kontakt med BaneNor, som indikerer at dersom det skal graves nærmere enn 30 meter fra
jernbanesporet vil tiltaket være søknadspliktig iht. jernbaneloven. BaneNor ønsker at det gjøres
grunnundersøkelser og en vurdering av grunnstabiliteten, hvilket estimeres å koste ca. kr 180 000,-.
Dette en stor påvirkning i prosjektets økonomi. Vannområdekoordinator og landbrukskontoret i
Sandefjord kommune er i dialog for vurdere om det er mulig å benytte SMIL-midler for å supplere
finansieringen av tiltaket. Det første steget er å vite hva totalkostnaden for tiltaket blir, og vi har bedt
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NLR å beregne dette. Arbeidet vil fortsette våren 2021. Vannområdet har fått utsatt frist for å
gjennomføre tiltaket til 15. januar 2022.

Figur 10. Unnebergsbekken i databasen Vann-nett (B) og i databasen «Registrering av sjøørretbekker»
(C). De røde rundingene indikerer dagens vandringshindre. Rundingen i vest (C1) er en gammel
mølledam, mens den i øst (C2) er bekkelukkingen. Den svarte strekken (C3) viser bekkestrekningen som
planleges gjennåpnet.
Dette prosjektet ble fulgt opp av NIVA som en «case» for restaureringsprosjekt, på oppdrag fra
Miljødirektoratet. Det ble i forbindelse med dette opprettet en side for restaureringsprosjektet i
RiverWiki:
https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Case_study%3AReopening_of_Mj%C3%B8ll%C3%B8st_
stream
Økonomi: det ble benyttet kr 22 020,- av tilskuddsmidlene i 2020 til å skrive to rapporter om tekniske
løsninger for å muliggjøre oppvandring av fisk (Norconsult), samt kommentarer fra NRL. Elfiskeundersøkelser ble dekket med overvåkingsmidler fra vannområdets vanlige budsjett. Resterende
midler (kr 417 980,-) ble ført i vannområdets fond, og er øremerket dette prosjektet.
Borgen mølle i Merkedamselva (Sandefjord)
Demningen ved Borgen mølle er en vandringshinder for anadrom laksefisk i Merkedamselva. Det har
vært et minikraftverk i Borgen mølle som i dag ikke er i drift. I den lokale tiltaksanalysen for
vannområde Aulivassdraget for planperiode 2016-2021 (lenke) kom det frem at det var av stor
interesse å utrede og videreutvikle muligheten for en fiskepassasje ved Borgen mølle. Gjeninnføring
av anadrom gytefisk oppstrøms demningen, gjenskaping elveperlemusling som er funnet oppstrøms,
samt opplæring- og turismeformål ble brukt som argumenter i tiltaksanalysen.
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Statsforvalteren anser dagens tilstand for fisk
oppstrøms demningen – uten anadrom laksefisk som naturlig, ettersom demningen er eldre enn
1900. Mangelen av anadrom laksefisk oppstrøms
demningen påvirker dermed ikke klassifiseringen
av
den
økologiske
tilstanden
for
vannforekomstene
oppstrøms
demningen.
Statsforvalteren påpeker imidlertid at det bør
gjennomføres tiltak for å gjeninnføre anadrom
fisk om mulig dersom det kan påvises at det har
vært anadrom fisk der før (e-post svar fra fagsjef
vann den 17.9.2020).
Det foreligger en konsekvensutredning fra
Naturplan (2006) (lenke) som konkluderte at det
har vært anadrom laksefisk oppstrøms Borgen
Mølle tidligere, og at oppvandring av fisk ville gi
større produksjon av sjøørret samt ny produksjon
av laks i Merkedamselva. I tillegg ville en større
tetthet av laks og ørretyngel kunne gi bedre Figur 11. Borgen mølle i Merkedamselva
(Sandefjord) den 2. april 2020. Bilde: M.A.S.Valls.
rekrutteringsmuligheter for elvemusling.
Vestfold og Telemark fylkeskommune (vannregionmyndighet) bevilget vannområdet Aulivassdraget kr
100 000,- (desember 2020) for å fortsette å jobbe med dette prosjektet. Vannområdekoordinator vil
være i kontakt med grunneiere, Elvelaget i Aulivassdraget, kommune, og andre relevante myndigheter
for å fortsette arbeidet i 2021.

2.4.

Andre prosjekter og saker

Bistand til kommunene i enkelte saker
I tillegg til oppgaver som følger direkte av vannforskriften og prosjekter som ledes av vannområdene,
har vannområdekoordinator bistått samarbeidskommunene i ulike vannrelaterte saker. Her er det en
liste med noen av disse:
Holmestrand kommune
-Hevendelse grunneier om heving av vannstanden i Revovannet.
-Innspill om SMIL-tiltak i Storelva.
Horten kommune
-Innlegg ved møte om Borrevannet med grunneiere og interesser (15.10.2020).
-Innspill om SMIL-tiltak i Sandeelva.
Sandefjord kommune
-Forurensning Borgeskogen øst (aug.-sept. 2020).
-Bistand til miljørettet helsevern (algeoppblomstringer i innsjøer og Sandefjordsfjorden, sommer
2020).
-Oppfølging av prosjekt om avrenning fra gartnerier.
17

Vannområder Horten-Larvik og Aulivassdraget

Tønsberg kommune
-Befaring ifm. utarbeidelse av ny plan for bruk av statlige landbruksmidler (2. juni).
-Kommunens innspill til regional planstrategi (juni-juli 2020).
-Innspill til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel (juni-juli 2020).
-Prosjektet: Kanalen som byrom (medlem av ressursgruppa).
-Bistand / vurderinger utslippstillatelse kap. 13 avløpsanlegg.
-Vurdering av forurensning fra villfylling.
-Prosjekt bekjempelse av kjempebjørnekjeks langs Rastadelva og Storelva (befaring 9. sept. og
oppfølging).
-Bidrag / vurderinger SMIL-tiltak ved Bjune (befaring + oppfølging).
-Svar til spørsmål fra Utvalg for Miljø, teknikk og næring (des. 2020).
Færder kommune
-Innlegg i møte Utvalg for Miljø, teknikk og næring (23.9.2020).
Larvik kommune
-Presentasjon til møte i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring (29. januar 2020).
-Undersøkelser og vurdering av miljøtilstanden i Staven havn (sept. 2020 – februar 2021).
-Bistand til prosjekt om jordbrukstiltak i Viksfjorden (25.9.2020).
-Dialog med kommune og lokal forening (SFFAL) om forsøpling /forurensning fra eiendom.
-Oppfølging av sak om nydyrking i Istrevassdraget.
-Dialog om dyrking nærmere enn 2 m til vassdrag (Virik).
-Oppvandring av laksefisk i Agnesbekken.
Fylkeskommunen / Vannregionmyndighet
-Innlegg ved Medvirkningsmøte i Vestfold og Telemark vannregion (20.10.2020)
Samarbeid med USN: masteroppgave om Borrevannsvassdraget.
Universitetet i Sørøst-Norge har jevnlig kontakt med vannområdekoordinator om ulike mulig
samarbeidsprosjekter og studieobjekter for bachelor- og masteroppgaver. I 2020 spilte
vannområdekoordinatoren temaet «anadrom laksefisk i Borrevannsvassdraget», og studenten
Mathias Strømmen valgte det som «case» for sin masteroppgave.
Dette er en forvaltningsorientert oppgave som vil utrede potensialet for anadrom laksefisk i vassdraget
dersom man gjør tiltak for å muliggjøre oppvandring. Oppgaven inkluderer bant annet
fiskeundersøkelser i selve Borrevannet samt innløp- og utløpselver. Vannområdekoordinator har
bistått studenten under karlegging av habitatet for fisk i bekkene. Oppgaven forventes ferdigstilt i løpet
av våren 2021.
Deltakelse i prosjektet «Vannforvalter i et endret klima».
Tønsberg og Larvik kommuner har inngått en avtale med Vestland fylkeskommune (prosjektansvarlig)
om deltakelse i prosjektet Vannforvalter i et endret klima (Vannklimrisk). Prosjektet har som formål å
bruke samarbeidskommunene som «case» for å utvikle verktøy vurdering av risiko for spredning av
miljøgifter til vannmiljøet som følge av klimaendringer. Oppstartsmøte var 22. oktober 2020, og
prosjektet vil gå over tre år.
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Vannområdekoordinator vil koordinere deltakelsen av Tønsberg kommune. Deltakelsen av Larvik
kommune i prosjektet koordineres av intern vannkoordinator H. Gulliksen og evt. koordinator for
vannområde Numedalslågen.
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3. Vannovervåking i 2020
3.1.

Vannovervåking i vannområde Aulivassdraget

Elver og bekker
I 2020 ble det innhentet fire vannprøver fra 16 elvelokaliteter i Aulivassdraget. Vannprøvene ble
innhentet av vannområdekoordinator en 8/6, 30/7, 8/9 og 3/11. I tillegg ble det innhentet en
månedlig vannprøve fra Aulielva (stasjon «Broen»). Vannprøvene ble analysert for 14 parametere
som vises i Tabell 6. Analyseresultatene ble lagt inn i databasen vannmiljø
(https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/).
Tabell 6. Parametere som ble analysert i vannprøver fra vannområder Aulivassdraget og HortenLarvik i 2020.
Parameter
Metode
Enhet

Resultatene viser at 15 av de undersøkte lokaliteter har moderat eller dårligere tilstand for total
fosfor og for fosfat (Tabell 7). Klassifiseringen følger klassegrenser for total fosfor leirpåvirkede
vassdrag er basert på en komparativ studie av tilgjengelige data om leirvassdrag utført av
Fylkesmannen i Vestfold i 2018 (lenke):
Moderat = 0,009286 x2 + 0,02714 x + 25
Dårlig = 0,01393 x2 + 0,04071 x + 37,5
Svært dårlig = 0,020089 x2 + 0,06107 x + 56,25
Hvorav x = % leirdekning i nedbørfeltet
Følgende klassegrenser ble benyttet for klassifisering av fosfat:
Moderat: 10 µg/l (Klassifiseringsveileder 02:2018)
Dårlig: 30 µg/l
Svært dårlig: 60 µg/l
Konsentrasjonen av bakterier indikerer at ingen av lokalitetene egner seg til friluftsbad (< 100
TKB/100 ml) eller jordvanning (<20 TKB/100 ml) i henhold til SFT veileder 97:04.
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Tabell 7. Klassifisering av total fosfor, fosfat og bakterier i Aulivassdragets overvåkingslokaliteter.
Total fosfor
Karakterisering
Tiltaksområde

Prøveloklaitet

Merkedamselva Aulesjordbekken
Kollebekken
Vivestadelva
Merkedamselva,
Vivestad (Sjue)
Merkedamselva,
Gravdal
Merkedamselva, Hesby
Borgebekken v. Åmot

Storelva

Bjune og
Undrumsdal
Auli

ID-Vannmiljø
014-83880

Periode (antall
prøver)

Leirdekning
(%)

Tot-P Tilstand
µg/l Tot-P

Fosfat
Orto-P Tilstand
µg/l Orto-P

Bakterier
TKB/E.coli
ant./100 ml

Tilstand
TKB/E.coli

014-53340

2017 - 2019 (9)
2017 - 2020 (13)
2017 - 2020 (13)
2012-2020 (32)

< 20%
<20 %
34 %
30 %

20
23
42
23

God
God
Moderat
God

8
9
16
9

God
God
Moderat
God

420
800
400
135

Dårlig
Dårlig
Dårlig
Moderat

014-85348

2017 - 2020 (13)

37 %

47

Moderat

16

Moderat

1300

Svært dårlig

014-63303

2014-2020 (27)
2012-2020 (40)

41 %
38 %

54
72

Moderat
Dårlig

27
33

Moderat
Dårlig

400
350

Dårlig
Dårlig

2017 - 2020 (13)
2012 / 2017-2020
(15)
2012-2020 (35)
2017 - 2020 (13)

51 %
53 %

81
86

Dårlig
Dårlig

48
46

Dårlig
Dårlig

430
820

Dårlig
Dårlig

55 %
75 %

63
136

Moderat
Dårlig

20
82

Moderat
Svært
dårlig
Dårlig

310
650

Dårlig
Dårlig

370

Dårlig

570
1100

Dårlig
Svært dårlig

350
100
465

Dårlig
Moderat
Dårlig

480

Dårlig

014-83881
014-83883

014-83879

Skåumbekken
Taranrødbekken

014-58216

Storelva, Svinevoll
Bettumelva

014-53336

Vesleelv, Rånerudåsen
og Bakke
Ramneselva
Vallebekken

014-62948 / 01480519

2013-2020 (31)

90 %

76

Moderat

52

014-62946

2013-2020 (31)
2013-2020 (31)

49 %
79 %

76
170

Dårlig
Dårlig

43
106

Storelva, Klopp
Bjune-/Grytnesbekken
Undrumsdal

014-53335

014-53338

2012-2020 (35)
2012-2020 (36)
2012-2020 (35)

65 %
74 %
65 %

81
111
86

Moderat
Moderat
Moderat

37
41
45

Dårlig
Svært
dårlig
Dårlig
Dårlig
Dårlig

Aulielva, Broen

014-53334

2012-2020 (44)

57 %

103

Dårlig

58

Dårlig

014-58212

014-85203

014-62947

014-53337
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Det ble prøvetatt bunndyr fra seks lokaliteter: Merkedamselva Gravdal, Borgebekken v. Åmot,
Ramneselva, Taranrødbekken, Bettumelva og Vallebekken. Prøvene ble innhentet og analysert av
Tronhus Bunndyrundersøkelser. Analyseresultatene vil være tilgjengelige i løpet av våren 2021.
Vannområdekoordinator innhentet og analyserte begroingsalger fra fire lokaliteter: Merkedamselva
Gravdal, Storelva Klopp, Undrumsdal og Aulielva Broen. Samtlige lokaliteter fikk tilstandsklassen
«moderat» for eutrofiindeksen PIT (Tabell 8).
Tabell 8. Resultater fra begroingsalgeundersøkelser i Aulivassdraget 2020.
PIT (eutrofi) PIT tilstand AIP (forsuring) AIP (tilstand)
Merkedamselva Gravdal
19,6
Moderat
7,17
Svært god
Storelva, Klopp
29,1
Moderat
n.a.
Undrumsdal
22,9
Moderat
7,27
Svært god
Aulielva, Broen
27,8
Moderat
7,13
Svært god
Innsjøer
I 2020 ble det overvåket tilstanden i Groruvannet (Sandefjord og Tønsberg kommuner) og
Revovannet (Tønsberg og Holmestrand kommuner). Vannprøvene ble innhentet av
vannområdekoordinator og Statsforvalteren en 19/5, 18/6, 28/7, 18/8 og 12/10. Vannkjemiske og
bakteriologiske analyser ble utført av VestfoldLab (Tabell 6) og planteplanktonanalyser ble utført av
NIVA. Analyseresultatene ble importert til databasen vannmiljø
(https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/). Tilstanden i 2020 var moderat i Grorudvannet og Svært
dårlig i Revovannet, som hadde en kraftig algeoppblomstring av cyanobakterier (Tabeller 9 og 10).

Tabell 9. Planteplanktonanalyser i
Grorudvannet (Sandefjord og
Tønsberg kommuner). Kilde:
Skjelbred 2020.

Tabell 10. Planteplanktonanalyser
i Revovannet (Holmestrand og
Tønsberg kommuner). Kilde:
Skjelbred 2020.
Kommuneoverlegen i
Tønsberg kommune frarådet
å bade i Revovannet
sommeren 2020.
Landbrukskontoret frarådet å
ha dyr på beite ved vannet.
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3.2.

Vannovervåking i vannområde Horten-Larvik

Elver og bekker
I 2020 ble det innhentet fire vannprøver fra 36 elvelokaliteter i vannområde Horten-Larvik (tot. 137
prøver). Vannprøvene ble innhentet av vannområdekoordinator en 15. og 17. juni, 3. og 4. august,
29. september og 8. oktober, og 9. og 11. november. Vannprøvene ble analysert av VestfoldLab for
14 parametere som vises i Tabell 6. Analyseresultatene ble lagret i databasen vannmiljø
(https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/).
Resultatene viser at samtlige lokaliteter har moderat eller dårligere tilstand for total fosfor og for
fosfat, med unntak av Bergselva i Larvik der tilstanden for fosfor er god (Tabell 12). Klassifiseringen
følger klassegrenser for total fosfor angitt i Klassifiseringsveileder 02:2018. For leirpåvirkede vassdrag
følges klassegrenser nedenfor. Disse er basert på en komparativ studie av tilgjengelige data om
leirvassdrag utført av Fylkesmannen i Vestfold i 2018 (lenke):
Moderat = 0,009286 x2 + 0,02714 x + 25
Dårlig = 0,01393 x2 + 0,04071 x + 37,5
Svært dårlig = 0,020089 x2 + 0,06107 x + 56,25
Hvorav x = % leirdekning i nedbørfeltet
Følgende klassegrenser ble benyttet for klassifisering av fosfat:
Moderat: 10 µg/l (Klassifiseringsveileder 02:2018)
Dårlig: 30 µg/l
Svært dårlig: 60 µg/l
Konsentrasjonen av bakterier indikerer at ingen av lokalitetene egner seg til friluftsbad (< 100
TKB/100 ml) eller jordvanning (<20 TKB/100 ml) i henhold til SFT veileder 97:04.
Det ble prøvetatt bunndyr fra fire lokaliteter: Grepan (Tjøme), Hjemsengbekken (Nøtterøy),
Øhrebekken (Nøtterøy) og Storejordbekken (Larvik). Prøvene ble innhentet og analysert av Tronhus
Bunndyrundersøkelser. Analyseresultatene vil være tilgjengelige i løpet av våren 2021.
Vannområdekoordinator innhentet og analyserte begroingsalger fra tre lokaliteter. Resultatene for
Grepan på Tjøme indikerte svært god tilstand for eutrofi (PIT). Dette stemmer ikke godt med
vannkjemien målt i lokaliteten, og må verifiseres med resultatet fra bunndyranalyser når disse
foreligger. Hjemsengbekken og Storejordbekken fikk tilstandsklassen «moderat» (Tabell 11).
Tabell 11. Resultater fra begroingsalgeundersøkelser i vannområde Horten-Larvik 2020.
PIT (eutrofi) PIT tilstand AIP (forsuring) AIP (tilstand)
Grepan (Tjøme)
8,14
Svært god
7,12
Svært god
Hjemsengbekken (Nøtterøy)
21,72
Moderat
7,04
God
Storejordbekken (Larvik)
16,9
Moderat
7,17
Svært god
Innsjøer
I 2020 ble det overvåket tilstanden i Borrevannet (Horten kommuner) og Akersvannet (Tønsberg og
Sandefjord kommuner). Vannprøvene fra Borrevannet ble innhentet av Horten natursenter, mens de
fra Akersvannet ble tatt av vannområdekoordinator og Statsforvalteren en 19/5, 18/6, 28/7, 18/8 og
12/10. Analyser ble utført av VestfoldLab og NIVA, og resultatene er lag inn i databasen vannmiljø.
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Tabell 12. Klassifisering av total fosfor, fosfat og bakterier i vannområde Horten-Larvik.
Karakterisering
Kommune

ID%Leirdekning
vannmiljø

Horten

Sandeelva bekkefelt

013-56999

78 %

Horten

Sandeelva

013-57051 /
013-80520

61 %

Horten

Søndre Semb bekk

013-83884

Hulebakk
(Haugsbekken)
Budalsbekken
(Bekkevika)

014-79458

17

014-79457 /
014-85206

18

Færder

Tokenesbekken

014-62902 /
014-85308

6

Færder

Grepan

014-79483

Færder

Bruabekken samløp

014-56997

Færder

Hjemsengbekken

014-85272

Færder

Øhrebekken

014-101776

Tønsberg

Homannsbekken

014-85798

Tønsberg

Markebobekken

013-57004

12

Tønsberg

T1 Vellebekken

014-57054

41

Færder
Færder

33 %

Periode (ant.
prøver)
2012-2020
(32)
2012-2020
(36)
2017-2020
(14)
2015-2020
(22)
2015-2020
(22)
2013-2020
(29)
2015 / 20192020 (7)
2012-2020
(36)
2017-2020
(14)
2020 (2)
2017-2020
(14)
2012-2020
(31)
2012-2020
(36)

Total fosfor

Fosfat

Bakterier

Tot-P µg/l (snitt)

Orto-P µg/l (snitt)

Ant. TKB/E.coli /100 ml
(median)

62

MODERAT

33

DÅRLIG

400

DÅRLIG

62

MODERAT

38

DÅRLIG

570

DÅRLIG

91

DÅRLIG

74

SVÆRT DÅRLIG

350

DÅRLIG

41

MODERAT

25

MODERAT

130

MODERAT

36

MODERAT

22

MODERAT

740

DÅRLIG

56

MODERAT

29

MODERAT

350

DÅRLIG

79

DÅRLIG

63

SVÆRT DÅRLIG

100

MODERAT

194

SVÆRT DÅRLIG

149

SVÆRT DÅRLIG 1400

SVÆRT DÅRLIG

259

SVÆRT DÅRLIG

210

SVÆRT DÅRLIG 1000

SVÆRT DÅRLIG

690

SVÆRT DÅRLIG

670

SVÆRT DÅRLIG 4500

SVÆRT DÅRLIG

119

SVÆRT DÅRLIG

63

SVÆRT DÅRLIG

390

DÅRLIG

158

SVÆRT DÅRLIG

120

SVÆRT DÅRLIG

610

DÅRLIG

179

SVÆRT DÅRLIG

124

SVÆRT DÅRLIG

890

DÅRLIG
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Kommune

ID%Leirvannmiljø dekning

Tønsberg

Vellebekken vest

014-85270

Tønsberg
Tønsberg/
Sandefjord

Manumbekken

014-101777

Robergbekken

014-63301

Sandefjord Brønnumbekken (SAS)

015-61268

9

Sandefjord

Unnebergbekken,
Mønnerød

014-65015 /
014-83500

19

Sandefjord

Rovebekken

014-61241

16

Sandefjord

Marumbekken (SAS)

015-61266

23

Sandefjord

Frombekken (SAS)

014-81366

11

Sandefjord

Grimestadbekken

014-32082

Sandefjord

Melsombekken

014-57053

Sandefjord

Vårnesbekken
(renseanlegg + nds.)

014-56992 /
014-82804

35 %

Sandefjord Bjønnesbekken nedst.

015-42780

15

Sandefjord

Haslebekken (SAS)

015-61236

17

Sandefjord

Djupsundbekken

015-101803

Sandefjord Haslestadbekken utløp

014-80410

Periode (n
prøver)
2017-2020
(14)
2020 (2)
2014/20172020 (16)
2016-2020
(18)
2013-2020
(32)
2013-2020
(31)
2016-2020
(18)
2016-2020
(19)
2015-2020
(16)
2012-2020
(32)
2012-2020
(37)
2012-2020
(36)
2016-2020
(21)
2020 (1)
2015-2020
(22)

Tot-P µg/l (snitt)

Orto-P µg/l (snitt)

TKB/E.coli ant./100 ml
(median)

353

SVÆRT DÅRLIG

300

SVÆRT DÅRLIG 1100

SVÆRT DÅRLIG

370

SVÆRT DÅRLIG

360

SVÆRT DÅRLIG 4950

SVÆRT DÅRLIG

91

DÅRLIG

68

SVÆRT DÅRLIG

150

MODERAT

36

MODERAT

20

MODERAT

170

MODERAT

48

MODERAT

26

MODERAT

470

DÅRLIG

49

MODERAT

29

MODERAT

215

DÅRLIG

66

DÅRLIG

42

DÅRLIG

335

DÅRLIG

66

DÅRLIG

45

DÅRLIG

400

DÅRLIG

68

DÅRLIG

38

DÅRLIG

215

DÅRLIG

88

DÅRLIG

53

DÅRLIG

95

MODERAT

93

DÅRLIG

66

SVÆRT DÅRLIG

635

DÅRLIG

108

SVÆRT DÅRLIG

81

SVÆRT DÅRLIG

510

DÅRLIG

121

SVÆRT DÅRLIG

89

SVÆRT DÅRLIG 2000

SVÆRT DÅRLIG

150

SVÆRT DÅRLIG

150

SVÆRT DÅRLIG 1300

SVÆRT DÅRLIG

481

SVÆRT DÅRLIG

450

SVÆRT DÅRLIG

25

240

DÅRLIG
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Kommune

ID%Leirvannmiljø dekning

Sandefjord

Virikbekken

015-61265 /
015-83501

18,8

Sandefjord
/Larvik

Istreelva nedst.

015-62899

23

Larvik

Bergselva nedst.

015-57052

2

Larvik

Holtanbekken
(Svinevik)

015-83891

Larvik

Agnesbekken

015-83893

Larvik

Andviksstrandbekken

015-83894

Larvik

Foldvikbekken

015-56990

Larvik

Storejordetbekken

015-85248

Larvik
Larvik

Hovlandbekken
(Viksfjord)
Skisakerbekken
(Viksfjord)

015-83890
015-83889

Periode (n
prøver)
2013-2020
(32)
2013-2020
(32)
2012-2020
(36)
2017-2020
(13)
2017-2020
(14)
2017 (2)
2012-2020
(36)
2018-2020
(12)
2017-2020
(14)
2017-2020
(14)

Tot-P µg/l (snitt)

Orto-P µg/l (snitt)

TKB/E.coli ant./100 ml
(median)

74

DÅRLIG

53

DÅRLIG

500

DÅRLIG

77

DÅRLIG

43

DÅRLIG

300

DÅRLIG

20

GOD

9

GOD

100

MODERAT

40

MODERAT

21

MODERAT

300

DÅRLIG

42

MODERAT

26

MODERAT

530

DÅRLIG

62

DÅRLIG

30

MODERAT

310

DÅRLIG

75

DÅRLIG

56

DÅRLIG

640

DÅRLIG

265

SVÆRT DÅRLIG

220

SVÆRT DÅRLIG

315

DÅRLIG

323

SVÆRT DÅRLIG

165

SVÆRT DÅRLIG

635

DÅRLIG

5283

SVÆRT DÅRLIG

4871

SVÆRT DÅRLIG

950

DÅRLIG
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Tilstanden for planteplanktonet i Borrevannet i 2020 var «moderat» (Tabell 13), mens tilstanden i
Akersvannet var «dårlig» (Tabell 14).
Tabell 13. Planteplanktonanalyser fra Borrevannet (Horten kommune). Kilde: Skjelbred 2020.

Tabell 14. Planteplanktonanalyser fra Akersvannet (Tønsberg og Sandefjord kommuner). Kilde:
Skjelbred 2020.

Kystvann
Vannområdet Horten-Larvik samarbeidet med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark om
bløttbunsfaunaundersøkelser i Byfjorden (Tønsberg/Færder), Vrengen (Færder), Larviksfjorden og
Stavern (Larvik). Lokalitetene ble valgt ut fra behovet for å dekke kunnskapshull. Analyseresultatene
forventes å være tilgjengelige i april 2021.
I tillegg gjennomførte vannområde Horten-Larvik og Larvik kommune miljøgiftundersøkelser i
Stavern havns sedimenter. Disse vil utgjøre kunnskapsgrunnlaget for å kunne utarbeide en
risikovurdering og, ved behov, fortsette med utarbeidelse av en tiltaksplan (Lenke til rapport). I
tillegg ble det initiert kontakten med relevante forskningsinstitutter for å gjøre en vurdering av den
økologiske status i havna. Slike vurderinger vil bli gjort av NIVA i løpet av våren 2021.
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4. Økonomi
4.1.

Regnskap vannområde Aulivassdraget 2020
Regnskap
2019

Regnskap
Budsjett 2020 2020

Inntekter
Refusjon Holmestrand
46 000
Refusjon Re
62 000
Refusjon Horten
Refusjon Tønsberg
62 000
Refusjon Sandefjord
62 000
Andel Vestfold Fylkeskommune
139 000
Statlige midler - Vest Viken vannregion*
180 000
Overvåkingsmidler - Fylkesmannen i
Vestfold og Telemark*
124 000
Midler fra Fylkeskommunen, Borgen
Mølle
Fondsmidler
0
Sum
675 000
Utgifter
Fastlønn
271 008
Pensjon øvrige ansatte KLP 18
47 553
Arbeidsgiveravgift
45 659
Kontorleie, reiseutgifter, møter, kurs,
telefon/data, utstyr
27 280
Vannovervåking - konsulenttjennester
152 871
Årets Vannanalyser VestfoldLab

46 000
0

46 000
0

Budsjett
2021

124 000
62 000
139 000
180 000

124 000
62 000
139 000
180 000

44 000
0
19 000
126 000
63 000
151 500
151 500

80 000

85 000

80 000

0
631 000

100 000
0
736 000

96 000
731 000

303 000
51 000
50 000

306 815
41 784
47 965

303 000
51 000
50 000

20 000
207 000

25 736
111 443

20 000
307 000

54 165

60 200

-

42 711

Årets bunndyranalyser
Årets Miljøgiftanalyser i Vann

20 210

NIVA - Årets Planteplanktonanalyser

37 406

19 900
38574

38 600

Prosjekt sedimentundersøkelser i innsjøer

60 000

Borgen Mølle

100 000

Miljøgiftanalyser i Vann året før

8 530

0

Bunndyr ferskvann året før

1 100

9 000

NIVA - Planteplanktonanalyser innsjøer året før

42 914

Sum
Udisponert eller overforbruk

544 371
130 629

631 000
0
Fond før resultat
2020:
Fond etter resultat
2020:
Estimert fond etter
resultat 2021:
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18704

19 300

533 743
202 257

731 000
0

218569
420 826
324 826
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4.2.

Regnskap vannområde Horten-Larvik 2020
Regnskap Budsjett
2019
2020

Inntekter
Refusjon Horten
50 000
Refusjon Tønsberg
50 000
Refusjon Færder
50 000
Refusjon Sandefjord
50 000
Refusjon Larvik
50 000
Andel Vestfold Fylkeskommune
139 000
Statlige midler - Vest Viken vannregion
180 000
Overvåkingsmidler - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 177 000
Sandefjord kommune - bidrag til problemkartlegging ve
Beinskjæra dumpeområde 2018
80 000
Refusjon fra staten. Konferanse Finland.
16 248
Tilskudd Fylkesmannen - Acricat 2017
30 000
Bidrag Larvik kommune miljøgiftundersøkelser Stavern
Bidrag Larvik kommune bløtbunnsfaunaundersøkelser
Stavern
Bruk av fondsmidler
347 238
1 219
Sum
486
Utgifter
Fastlønn
274 336
Pensjon øvrige ansatte KLP 18
47 790
Arbeidsgiveravgift
45 632
Kontorleie, reiseutgifter, møter, kurs, telefon/data, utstyr
48 874
Årets vannovervåking og konsulenttjennester
130 091

50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
139 000
180 000
90 000

Regnskap Budsjett
2020
2021

50 000 54 320
50 000 54 320
50 000 54 320
50 000 54 320
50 000 54 320
139 000 162 960
180 000 162 960
85 000 90 000

0
0
0

0
0
0

0
0

-

-

52 950

-

-

23 650
96 000

30 000

0

689 000

654 000 860 120

303 000
51 000
50 000
20 000
265 000

301 839 303 000
42 685 51 000
46 766 50 000
27 006 20 000
220 255 362 590

Vannanalyser VestfoldLab

87 000

80 640

91 350

Miljøgiftanalyser i Vann

6 821

3 360

0

NIVA - Planteplanktonanalyser innsjøer

36 270

37420

38 000

El-fiske
Miljøgiftundersøkelser Stavern Havn (2020-2021)

31500
0

30 800

Bløtbunnsfaunaundersøkelser i Stavern (2020-2021)

47 300

Prosjektering Unneberg

7 000

Prosjekt sedimentundersøkelser i innsjøer

Vannovervåking - konsulenttjenester året før

75 100

110 840

672 763

73 210

NIVA- Bløtbunnsfaunaundersøkelser

238 614

50 000

Bunndyr ferskvann

3 354

11 400

4 500

NIVA - Planteplanktonanalyser innsjøer

20 795

18 135

18 710

Miljøgiftundersøkelser i sediment langs Vestfoldkysten

280 000

Agricatkjøring 2017-2019

130 000

1 219
486 689 000
0
0

Sum
Udisponert eller overforbruk
29

638 551 859 800
15 449
320
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Fond før resultat 2020: 132409
Fond etter resultat 2020: 147 858
Estimert fond etter resultat 2021: 52 178

Eget samlet regnskap for prosjekter som har fått tilskudd fra Miljødirektoratet
Restaureringsprosjekter
Regnskap 2020 Budsjett 2021
Inntekter
Tilskudd Mdir Djupsundbekken 2020 (fond)
130 000
(57 051)
Tilskudd Mdir Unnebergvassdraget 2020 (fond)
440 000
(417 980)
Tilskudd Mdir Tokenesbekken 2020 (fond)
420 000
(407 040)
Tilskudd Mdir Holtanbekken 2017 (fond)
0
(252 040)
Sum
990 000
1 134 111
Utgifter
Restaurering - Holtanbekken - prosjektering
12 960
Restaurering - Holtanbekken - gjennomføring
252 040
Restaurering - Djupsundbekken - prosjektering
12 960
Restaurering - Djupsundbekken - anleggsarbeid
59 989
Restaurering - Djupsundbekken - grus
7 377
Restaurering - Djupsundbekken - beplanting
49 674
Restaurering - Unnebergvassdraget - prosjektering
22 020
Restaurering - Unnebergvassdraget - grunnundersøkelser
183 000
Restaurering - Unnebergvassdraget - demning
35 000
Restaurering - Unnebergvassdraget - gjenåpning
199 980
Restaurering – Tokenesbekken (tilbakebetaling)
12 960
407 040
Sum
120 889
1 134 111
Udisponert eller overforbruk
869 111
0
Restaureringstiltak
Fond før resultat 2020: 265 000 (Holtan)
Fond etter resultat 2020: 1 134 111
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Lovlighetskontroll av HK-sak 948/21 - gbnr 217/361 - Grimestadstranda 2 Garasje med oppholdsrom
Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Møtedato
28.04.2021

Saksnummer
094/21

Kommunedirektørens innstilling
1. Lovlighetsklage tas til følge. Vedtak i HK-sak 048/21, av Hovedutvalg for kommunalteknikk
3. mars 2021, anses ikke lovlig fattet og oppheves.
Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen.

Vedlegg:
Gbnr 217/361 - Grimestadstranda 2 - Garasje med oppholdsrom - Krav omn lovlighetskontroll av
vedtak i HK-sak 048/21
Gbnr 217/361 - Grimestadstranda 2 - Garasje med oppholdsrom - klagebehandling
Grunnkart 1:1000
Kommuneplan1:1000
Kommuneplan 1:5000
Reguleringsplan 1:1000
Reguleringsplanbestemmelser
Situasjonskart
Fasade-, snitt- og plantegning
Søknad om dispensasjon
Redegjørelse fra tiltakshaver
Tilleggsinformasjon fra tiltakshaver
Tilleggsinformasjon fra tiltakshaver
Klage på avslått dispensasjonssøknad
Vedtak om avslag
Gbnr 217/361 - Grimestadstranda 2 - Klage på avslått dispensasjonssøknad
Epost
Gbnr 217/361 - Grimestadstranda 2 - Garasje med oppholdsrom - Ettrinnstillatelse og søknad om
dispensasjon
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Saken gjelder lovlighetskontroll av vedtak fattet av Hovedutvalg for kommunalteknikk 3. mars 2021 i
sak HK-048/21. I nevnte sak tok hovedutvalget klage over HK-sak 351/20 til følge og opphevet sitt
tidligere vedtak. Videre vedtok hovedutvalget at det skulle gis dispensasjon på vilkår.
Det ble ikke gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven § 21-4, på tross av at det ble veiledet om dette
i møtet. Videre delegerte heller ikke hovedutvalget denne delen av vedtaket til administrasjonen, slik
praksis er når utvalget gir dispensasjon og samtidig ikke innvilger byggetillatelse.
Den 8. mars sendte tre medlemmer av kommunestyret begjæring om lovlighetskontroll av vedtaket. I
begjæringen anføres det at det kun er klagesaken som skulle vært behandlet. Videre anføres det at
det ikke er anledning til å gi dispensasjon på vilkår av at det sendes inn ny dokumentasjon om endret
plassering av tiltaket. Det vises videre til kommuneloven § 27-3 bokstav a, og det anføres at vedtaket
ikke har et lovlig innhold. Endelig bes det om at det vurderes om lovlighetskontrollen bør gis
oppsettende virkning, slik at tiltakshaver ikke settes i en situasjon der igangsatte arbeider medfører
ulovlighetsoppfølging. Det understrekes i klagen at slik representantene ser det, er ikke vedtaket
lovlig.
Kommunedirektøren mener vedtaket fattet av Hovedutvalget ikke er lovlig fattet. Vedtaket er
beheftet med feil i rettsanvendelsen, da vilkårene for å gi dispensasjon ikke er til stede.
Kommunedirektøren mener derfor at lovlighetsklagen skal tas til følge. Dersom lovlighetsklagen tas
til følge i samsvar med kommunedirektørens innstilling, skal klagesaken tas under ny behandling av
hovedutvalget.
Innledning
Bakgrunn
Ved vedtak av 18. november 2020 avslo Hovedutvalget for kommunalteknikk søknad om
dispensasjon for garasje med oppholdsrom på gbnr. 217/361 – Grimestadstranda 2, fra
reguleringsplanens byggegrense. Videre ble søknad om ettrinnstillatelse som en direkte følge av

avslaget på dispensasjonssøknaden, avslått, jf. pbl. § 21-4. Endelig vedtok hovedutvalget følgende
formulering: «Hovedutvalget for kommunalteknikk kan imøtese en ny søknad der garasjen plasseres
1 meter lenger nord.»
Hovedutvalget mente at vilkårene for å gi dispensasjon i pbl. § 19-2 ikke var til stede, ettersom
hensynene bak byggegrensen i reguleringsplanen ville bli vesentlig tilsidesatt gjennom det omsøkte
tiltaket. Fordelene ved å gi dispensasjon var heller ikke klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Kommunedirektøren viser i denne sammenheng til saksfremstillingen til HK-sak 351/20 og
048/21.
Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver ved klage av 5. januar 2021. Klagen ble så lagt frem for
hovedutvalget til behandling. I møte i Hovedutvalg for kommunalteknikk 3. mars ble klagen tatt til
følge med 6 mot 5 stemmer, se sak 048/21:
«Klage på vedtak i HK-sak 351/20 datert 18.11.2020, om rammetillatelse for garasje med
oppholdsrom på Gbnr. 217/361 – Grimestadstranda 2 tas til følge ved at vedtaket oppheves. I
medhold av PBL §19-2 gis det dispensasjon for garasje med oppholdsrom fra reguleringsplanens
byggegrense. Begrunnelsen er at hensynet bak reguleringsplanens byggegrense ikke settes til side i
vesentlig grad. I tillegg anses fordelene ved å gi dispensasjon som klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering. Dispensasjonen gis med følgende vilkår:
· Garasjens plassering flyttes 2 meter fra nabogrense.
· Det må sendes inn nye illustrasjoner som speiler plassering vedtatt i pkt.1.»
Vedtaket innebærer etter kommunedirektørens oppfatning for det første at det forrige vedtaket,
avslaget, oppheves. Videre oppfatter kommunedirektøren at hovedutvalget mener at vilkårene for å
gi dispensasjon er oppfylt, samt at det gis dispensasjon på vilkår. Endelig kan ikke
kommunedirektøren se at det er gitt byggetillatelse, i dette tilfellet ettrinnstillatelse, til
gjennomføring av vedtaket, til tross for at det ble gitt veiledning om dette i møtet.
Kommunedirektøren kan heller ikke se at hovedutvalget delegerte denne delen av vedtaket til
administrasjonen, slik praksis er når utvalget gir dispensasjon og samtidig ikke innvilger
byggetillatelse.
Lovlighetsklagen
Den 8. mars 2021 fremsatte Reidar Gotteberg (MDG), Tor G. Birkeland (MDG) og Tone E. Kalheim
(Felleslista SV/Rødt) begjæring om lovlighetskontroll av vedtaket.
I lovlighetsklagen er det vist til at representantene mener at vedtaket ikke er gyldig, ettersom det i
det aktuelle møtet skulle behandles en klage og at det kun er klagesaken som skal behandles.
Videre mener klagerne at det ikke er anledning til å sette som vilkår for en dispensasjon at tiltaket
skal gis en annen plassering. Klagerne viser til at det ikke er anledning til dette uten at det er sendt
inn en ny søknad med ny dokumentasjon.
Klagerne viser til kommuneloven § 27-3 bokstav a om at vedtaket ikke har et lovlig innhold.
Endelig bes det om at lovlighetskontrollen gis oppsettende virkning, jf. kommuneloven § 27-3 femte
ledd.
Rammene for lovlighetskontroll
Rammene for lovlighetskontroll følger av kommuneloven kapittel 27.
Etter kommuneloven § 27-1 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret sammen kreve at
departementet kontrollerer om et vedtak er lovlig. Departementet har delegert sin myndighet til
Statsforvalteren.

Krav om lovlighetskontroll må fremmes innen tre uker fra vedtaket ble truffet, og fristen beregnes
etter fristreglene i forvaltningsloven § 30. Kravet skal settes frem for det organet som traff vedtaket.
Hvis organet opprettholder vedtaket, skal saken sendes Statsforvalteren for avgjørelse.
Kommuneloven § 27-2 regulerer hvilke avgjørelser det kan kreves lovlighetskontroll av.
Som ved ordinær klagebehandling bør det organet som har truffet avgjørelsen få anledning til å
vurdere saken på nytt før den sendes Statsforvalteren for lovlighetskontroll. Dersom organet finner
av avgjørelsen er ugyldig, skal organet oppheve sitt eget vedtak som ugyldig. Dersom organet ikke
finner grunnlag for å ta lovlighetsklagen til følge, skal det synliggjøres i protokollen eller
oversendelsen til Statsforvalteren at avgjørelsen er opprettholdt av organet. Dersom Statsforvalteren
finner at avgjørelsen er ugyldig, skal den oppheves.
Dersom avgjørelsen oppheves, innebærer det at saken sendes tilbake til det kommunale organet som
traff avgjørelsen i første omgang til helt eller delvis ny behandling.
Etter kommuneloven § 27-3 skal man ved en lovlighetskontroll ta stilling til om vedtaket lider av
saksbehandlingsfeil ved at det ikke
«a) har et lovlig innhold
b) er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik vedtaket
c) har blitt til på lovlig måte».
Lovlighetskontroll kan likevel begrenses til de anførsler som er tatt opp i saken, jf. § 27-3 annet ledd.
Ikke enhver saksbehandlingsfeil fører til at vedtaket er ugyldig. Dersom vedtaket lider av en
saksbehandlingsfeil, må det derfor tas stilling til hvilken betydning feilen kan ha hatt. En
saksbehandlingsfeil fører som hovedregel ikke til ugyldighet med mindre det er grunn til å regne med
at feilen kan ha virket bestemmende på avgjørelsens innhold, jf. forvaltningsloven § 41. Det vises i
denne sammenheng også til kommuneloven § 27-3 fjerde ledd.
Faktagrunnlag
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 27.
Lov om planlegging og byggesaksbehandling.
Alternative løsninger
For det tilfellet at Hovedutvalget for kommunalteknikk mener at vedtaket er lovlig fattet, skal saken
sendes til Statsforvalter i Vestfold og Telemark for lovlighetskontroll.
Alternativ innstilling:
1. Vedtak i HK-sak 048/21, fattet av Hovedutvalg for kommunalteknikk den 3. mars 2021,
anses lovlig fattet og admodningen om lovlighetskontroll oversendes Statsforvalteren i
Vestfold og Telemark for avgjørelse, jf. kommuneloven § 27-1.
Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen.
Vurderinger
Den aktuelle lovlighetsklagen gjelder et vedtak om å innvilge dispensasjon fattet av Hovedutvalget
for kommunalteknikk ihht. kommunens delegeringsreglement pkt 3.3.3.11. Vedtaket er det endelige
vedtaket i saken og kan derfor lovlighetskontrolleres, jf. kommuneloven § 27-2. Lovlighetsklagen er
fremsatt av tre medlemmer av kommunestyret, og den er fremsatt mindre enn tre uker etter at
vedtaket ble fattet, uansett om man legger til grunn dato for mottatt til journalføring eller selve

klagens datering. Vilkårene for å behandle lovlighetsklagen er til stede og kan tas under behandling.
Den aktuelle klagen gjelder spørsmål om vedtaket har et lovlig innhold, jf. kommuneloven § 27-3
bokstav a. Videre gjelder klagen spørsmål om hovedutvalgets kompetanse i klagesaker, altså om
vedtaket har blitt til på lovlig måte, jf. § 27-3 bokstav b. Det er ikke fremsatt anførsler om at vedtaket
ikke er fattet av riktig organ, jf. § 27-3 bokstav c. Kommunedirektøren mener derfor at
lovlighetskontrollen skal begrenses til vurdering av om vedtaket har et lovlig innhold og om det har
blitt til på lovlig måte, med utgangspunkt i de anførsler som er tatt opp i klagen, jf. § 27-3 annet ledd.
Har vedtaket blitt til på lovlig måte
1. Det er klagesaken som skal behandles
I lovlighetsklagen er det vist til at representantene mener at vedtaket ikke er gyldig, ettersom det i
det aktuelle møtet skulle behandles en klage og at det kun er klagesaken som skal behandles.
Kommunedirektøren mener at klagerne i denne sammenheng peker på de rammer som ligger i
forvaltningsloven § 33 om underinstansens klagebehandling.
Det fremgår av forvaltningsloven § 33 annet ledd at «[u]nderinstansen skal foreta de undersøkelser
klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet (…)».
Kommunedirektøren vil i denne sammenheng vise til note 865 i Norsk lovkommentar til
forvaltningsloven, der det fremgår at omgjøringsadgangen etter § 33 annet ledd annet punktum, bør
brukes med varsomhet. Videre fremgår det at regelen vil være særlig praktisk hvor det viser seg at
det opprinnelige vedtaket åpenbart er galt eller uheldig. Med «åpenbart galt eller uheldig», mener
kommunedirektøren at det må kunne legges til grunn at det ble gjort saksbehandlingsfeil, at det har
dukket opp nye momenter eller at det objektive faktum har endret seg siden førstegangsvedtaket.
Omgjøringsadgangen i klageomgangen bør også etter kommunedirektørens oppfatning brukes med
varsomhet, og det bør være reelle grunner til at oppfatningen er endret.
Imidlertid er det ikke slik at forvaltningsloven § 33 annet ledd hjemler et forbud mot å endre
vedtaket, selv om ikke ovennevnte momenter foreligger. Det kan således være innenfor de rettslige
rammene til forvaltningsloven § 33 annet ledd å endre vedtaket av andre grunner.
Kommunedirektøren mener riktignok at dette er en uheldig praksis, men kan ikke se at det er en
saksbehandlingsfeil.
Vedtaket må derfor samlet sett anses å ha blitt til på en lovlig måte.
Har vedtaket et lovlig innhold
Innledningsvis vil kommunedirektøren bemerke at hovedutvalgets vedtak som nå er gjenstand for
lovlighetskontroll, ikke inneholder en tillatelse etter pbl. kapittel 21. Vedtaket gir kun en
dispensasjonstillatelse etter pbl. § 19-2. Kommunedirektøren vil påpeke at tiltaket ikke kan
gjennomføres uten at slik tillatelse etter pbl kapittel 21 er gitt.
2. Vilkår i dispensasjonsvedtaket om innsending av ny dokumentasjon
Klagerne mener at det ikke er anledning til å sette som vilkår for en dispensasjon at tiltaket skal gis
en annen plassering. Klagerne viser til at det ikke er anledning til dette uten at det er sendt inn en ny
søknad med ny dokumentasjon.
Kommunedirektøren vil først bemerke at det i hovedutvalgsmøtet ble veiledet om at det ikke var
tilstrekkelig at det kun ble innvilget dispensasjon. For at tiltaket skal kunne gjennomføres, må det
også innvilges tillatelse etter pbl. kapittel 21 (i dette tilfellet ettrinnstillatelse). Det fremgår imidlertid
ikke av vedtaket at slik tillatelse er innvilget. I møtet var et slikt punkt en del av et omdiskutert
forslag, men punktet ble tatt ut, slik at det nå kun står igjen et vedtak om dispensasjon.

Kommunedirektøren informerte videre i møtet om at det ikke er adgang til å gi tillatelse til et annet
tiltak enn det omsøkte, for eksempel med en annen plassering, på vilkår av at ny dokumentasjon
sendes inn. Dette ble sagt på et tidspunkt da det fortsatt var inntatt et punkt om ettrinnstillatelse i
forslaget.
Når det nå kun ble innvilget dispensasjon, mener kommunedirektøren at dette ikke er en feil ved
vedtaket. Det er adgang til å gi dispensasjon uten å samtidig innvilge ettrinnstillatelse, og
kommunedirektøren mener også at det er adgang til å gi dispensasjon med vilkår om at det sendes
inn en ny søknad som viser ny plassering. Da kan administrasjonen senere fatte vedtak om
ettrinnstillatelse, forutsatt komplett søknad basert på de forutsetningene som fremgår av
dispensasjonsvedtaket.
Kommunedirektøren vil påpeke at dette er en uheldig praksis, men at det ikke er ulovlig. Når det
fattes dispensasjonsvedtak om et endret tiltak sammenliknet med det omsøkte, er det fare for at
saken ikke er godt nok opplyst på vedtakstidspunktet. Det kan få den konsekvens at det ikke kan gis
tillatelse på tross av at det er gitt dispensasjon, for eksempel ved at det endrede tiltaket er i strid
med andre bestemmelser i plangrunnlaget eller at det betinger større søknadspliktige
terrenginngrep, som det ikke er grunnlag for å innvilge.
Samlet sett mener kommunedirektøren derfor at det forhold at hovedutvalget kun har innvilget en
dispensasjon ikke alene medfører at vedtaket har et ulovlig innhold. Vilkårene i vedtaket er heller
ikke ulovlige, men vedtaket må følges opp med en tillatelse etter pbl. kapittel 21 før tiltaket
eventuelt kan igangsettes.

3. Om vilkårene for dispensasjon er til stede
Klagerne viser til kommuneloven § 27-3 bokstav a om at vedtaket ikke har et lovlig innhold.
Kommunedirektøren antar at klagerne i denne sammenheng også mener at det ikke er grunnlag for å
gi dispensasjon, altså at vilkårene for å gi dispensasjon er ikke til stede.
Kommunedirektøren har både i forbindelse med førstegangsbehandlingen av søknaden og i
forbindelse med klagebehandlingen konkludert med at vilkårene for dispensasjon ikke er til stede.
Det vises i denne sammenheng til saksfremstillingene i sin helhet. Det fremgår her at hensynene bak
byggegrensen anses vesentlig tilsidesatt og det vises i denne sammenheng til
trafikksikkerhetshensyn. Videre har det omsøkte tiltaket en bruk, en høyde og et volum som ligger
utover det som kan forventes av en ordinær garasje. Eiendommen ligger også ved en sving, og det
anses viktig at frisikt opprettholdes.
Kommunedirektøren viser også til at det ikke foreligger en klar overvekt av fordeler ved tiltaket.
Tiltaket vil innebære vesentlig samfunnsmessige ulemper, og kan føre til konsekvenser for frisikt,
trafikksikkerhet, utrykningskjøretøyer, snøbrøytning med videre.
Kommunedirektøren vil avslutningsvis også bemerke at dispensasjon er nødvendig i dette tilfellet,
fordi reguleringsbestemmelsene punkt 2.2 ikke åpner for at garasjer kan plasseres utenfor
byggegrense mot vei, kun mot nabogrense. Videre vil kommunedirektøren påpeke at dersom en
skulle tolke bestemmelsen slik at det også var tillatt å plassere den utenfor byggegrense mot vei, ville
ikke unntaket komme til anvendelse i dette tilfellet. Bakgrunnen for det er at det omsøkte tiltaket
ikke er en ordinær garasje, ettersom den også inneholder rom til varig opphold. Videre har den en
høyde og et volum som er utover det som kan forventes av en ordinær garasje. Kommunedirektøren
vil derfor fremheve at det omsøkte tiltaket krever dispensasjon fra reguleringsplanen.

Lovlighetskontrollen omfatter rettsanvendelsen og rettsanvendelseskjønnet, det vil i denne saken si
om hovedutvalget har tolket og brukt de aktuelle rettsreglene riktig.
Dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 19-2 inneholder både rettsanvendelsesskjønn
(lovbundet skjønn) og fritt skjønn. Bestemmelsen gir utrykk for at kommunen «kan» innvilge
dispensasjon dersom vilkårene i bestemmelsens annet til femte ledd er oppfylt. «Kan» gir uttrykk for
det frie skjønnet, det vil si at kommunen er gitt en viss valgfrihet i spørsmålet om dispensasjons skal
gis. Valgfriheten inntrer imidlertid kun dersom bestemmelsens øvrige kumulative vilkår er oppfylt.
Selv om vurderingen av disse vilkårene også inneholder skjønnsmessige elementer er disse lovbundet
og gjenstand for lovlighetskontroll, jf. kommuneloven § 27-3 første ledd bokstav c.
Kommunedirektøren mener på denne bakgrunn at vedtaket ikke har et lovlig innhold, da vilkårene
for dispensasjon ikke er oppfylt. Dette er et rettsanvendelsesskjønn, ikke et fritt skjønn, og således
innenfor de rammer som omfattes av lovlighetskontrollen.
Utsatt iverksetting
I klagen tas spørsmålet om utsatt iverksetting opp. Det vises i denne sammenheng til at dersom
utsatt iverksetting bestemmes, settes ikke tiltakshaver i en situasjon der igangsatte arbeider senere
medfører ulovlighetsoppfølging.
Det fremgår av kommuneloven § 27-3 femte ledd at organet som traff det opprinnelige vedtaket kan
bestemme at vedtaket ikke skal iverksettes før lovlighetskontrollen er gjennomført, jf.
bestemmelsens bokstav c.
Kommunedirektøren mener at det kan være hensiktsmessig med utsatt iverksetting i dette tilfellet.
For det første er det etter kommunedirektørens oppfatning ikke gitt noen tillatelse etter pbl. § 21-4.
Kommunedirektøren vil i dette tilfellet bemerke at utvalget ble veiledet av kommunedirektøren i det
aktuelle møtet, der det ble redegjort for at det i tillegg til å innvilge dispensasjon var nødvendig å
innvilge også selve byggetillatelsen. Dette ble ikke fulgt opp av utvalget.
Videre er dispensasjonsvedtaket gitt på vilkår av at garasjen flyttes to meter fra nabogrensen, samt
at det må sendes inn «nye illustrasjoner som speiler plassering vedtatt i pkt. 1».
Kommunedirektøren mener at det ikke er nødvendig å gi utsatt iverksetting av vedtaket, ettersom
tiltakshaver uansett ikke kan sette i gang arbeider knyttet til garasjen før det er gitt tillatelse etter
pbl. § 21-4. Ved behandling av søknad om ramme- eller ettrinnstillatelse vil spørsmålet om utsatt
iverksetting måtte vurderes, såfremt lovlighetsklagen ikke er avgjort.
Videre fremdrift
For det tilfellet at Hovedutvalget for kommunalteknikk mener at vedtaket er lovlig fattet, skal saken
sendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for lovlighetskontroll.
Alternativ innstilling:
1. Vedtak i HK-sak 048/21, fattet av Hovedutvalg for kommunalteknikk den 3. mars 2021,
anses lovlig fattet og admodningen om lovlighetskontroll oversendes Statsforvalteren i
Vestfold og Telemark for avgjørelse, jf. kommuneloven § 27-1.
Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen.
Konklusjon
Lovlighetsklagen tas til følge. Vedtak i HK-sak 048/21, fattet av Hovedutvalg for kommunalteknikk
den 3. mars 2021, anses ikke lovlig fattet og oppheves.
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Krav om lovlighetskont ro ll av vedt ak i HK-sak 048/ 21 med hj emmel i komm
u neloven $59

Saken v ar klagebehandling etter et ved tak fatt et 18.11 .2020, HK-sak 351/ 20. Komm un edirekt ore ns
innstilling var at klagen ikke sku lte tas til fø lge, og oversendes Statsforvalt eren for endelig avgjørelse.
1 motet 3.3.21 ble det i HK-sak 04 8/ 21 fr emmet et nytt forslag t il vedtak, der klagen ble tatt til
følge ved at det t idligere vedtaket ble opphevet. Det bfe i tillegg innvilget en dispensasj on
med vilkår om flytting og nye illustrasj oner.

Vi m ener at dett e vedtaket i kke er gyldig. I forbindelse med klagesaker er d et klagesaken so m skal
behandles.
I dett e tilfellet er det formulert et vedtak der det innvilges en dispensasj on, sam tidig som det er satt
vilkår om plasse ring avtiltaket og innse ndelse av dokum ent asj on på endret plasser ing. Dette er det
ikke anledning t il ut en at det er sendt inn en ny søknad med ny d okument asj on .
Vi viser d erfor til 527-3 a; at vedtaket ikke ha r et lovlig in nhold og krever at sak om lovligh etskontr oll
fr em mes så raskt so m mulig.

Vi b er også o m at det vu rderes om lovlighets ko nt ro llen bø r gis op psett end e virkning slik at
t ilt akshaver ikke sett es i en situasjon der igangsatt arbeid er medfr er ulovligh etsop pf l gni ng. Slik vi
se r det er dett e vedtaket ikke lovlig.
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Gbnr 217/ 361 - Grimestadstranda 2 - Garasje med oppholdsrom klagebehandling
Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Møtedato
03.03.2021

Saksnummer
048/21

Kommunedirektørens innstilling
1. Klage på vedtak i HK-sak 351/20 datert 18.11.2020, om rammetillatelse for garasje med
oppholdsrom på gbnr. 217/361 – Grimestadstranda 2, tas ikke til følge.
Klagen tilfører ikke saken nye opplysninger som ikke var kjent under behandlingen av
saken, eller annet som skulle tilsi at vedtaket må endres eller oppheves.
2. Saken oversendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Det vises til den begrunnelse og de vurderinger som fremgår av saksfremlegget under.

Hovedutvalg for kommunalteknikk 03.03.2021:
Behandling:

M. Flatmo (H) fremmet følgende forslag:
Klage på vedtak i HK-sak 351/20 datert 18.11.2020, om rammetillatelse for garasje med oppholdsrom
på Gbnr. 217/361 – Grimestadstranda 2 tas til følge ved at vedtaket oppheves.
I medhold av PBL §19-2 gis det dispensasjon for garasje med oppholdsrom fra reguleringsplanens
byggegrense. Begrunnelsen er at hensynet bak reguleringsplanens byggegrense ikke settes til side i
vesentlig grad. I tillegg anses fordelene ved å gi dispensasjon som klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering.
Dispensasjonen gis med følgende vilkår:
· Garasjens plassering flyttes 2 meter fra nabogrense.
· Det må sendes inn nye illustrasjoner som speiler plassering vedtatt i pkt.1.

Votering
M. Flatmos forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer (Mdg, FRSV, K. Lie (Ap), Frp) avgitt for
kommunedirektørens innstilling.
HFK- 048/21 Vedtak:
1. Klage på vedtak i HK-sak 351/20 datert 18.11.2020, om rammetillatelse for garasje med
oppholdsrom på Gbnr. 217/361 – Grimestadstranda 2 tas til følge ved at vedtaket oppheves.
2. I medhold av PBL §19-2 gis det dispensasjon for garasje med oppholdsrom fra
reguleringsplanens byggegrense. Begrunnelsen er at hensynet bak reguleringsplanens
byggegrense ikke settes til side i vesentlig grad. I tillegg anses fordelene ved å gi dispensasjon
som klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Dispensasjonen gis med følgende vilkår:
·
·

Garasjens plassering flyttes 2 meter fra nabogrense.
Det må sendes inn nye illustrasjoner som speiler plassering vedtatt i pkt.1.

Vedlegg:
Grunnkart 1:1000
Kommuneplan1:1000
Kommuneplan 1:5000
Reguleringsplan 1:1000
Reguleringsplanbestemmelser
Situasjonskart
Fasade-, snitt- og plantegning
Søknad om dispensasjon
Redegjørelse fra tiltakshaver
Tilleggsinformasjon fra tiltakshaver
Tilleggsinformasjon fra tiltakshaver
Klage på avslått dispensasjonssøknad
Vedtak om avslag
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Saken gjelder klage på vedtak i HK-sak 351/20 om avslag på dispensasjon og ettrinnstillatelse for
garasje med oppholdsrom på gbnr. 217/361 – Grimestadstranda 2.
Tiltaket omfatter bygging av dobbeltgarasje med oppholdsrom og bad i andre etasje i strid med
reguleringsplanens byggegrense.
Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra:
· Byggegrensen fastsatt i reguleringsplan.

Klagen er innsendt av tiltakshaver.
Klagens hovedmomenter er:
· Kommunen har lagt til grunn feil tolkning av hensynene bak byggegrensen i
reguleringsplanen som det søkes dispensasjon fra.

Kommunedirektøren kan ikke se at det fremkommer nye opplysninger eller momenter
som ikke var kjent ved behandlingen av saken, eller som av andre grunner tilsier endring
av vedtaket.
Kommunedirektøren anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge, og at saken oversendes
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.
Innledning
Saken gjelder klage over vedtak i HK-sak 351/20, avslag på dispensasjon og
ettrinnstillatelse for garasje med oppholdsrom på gbnr. 217/361 – Grimestadstranda 2 i
strid med reguleringsplanen.
Klager har bedt om at, dersom klagen ikke tas til følge, at det godkjennes garasje med
plassering etter utvalgets anbefaling. Kommunedirektøren viser til at det krever
innsending av ny søknad med etterfølgende godkjenning.
·
·

Tidligere saksgang/historikk:
Den 25.08.2020 ble det søkt om ettrinnstillatelse for garasje med oppholdsrom.
Den 29.09.2020 ble det varslet om mulig avslag på søknaden.

·
·
·
·
·
·
·

Den 09.10.2020 suppleres begrunnelsen for dispensasjonen.
Den 15.10.2020 suppleres søknaden, og søknaden var komplett.
Den 18.11.2020 behandles saken i Hovedutvalget for kommunalteknikk.
Den 20.11.2020 underrettes det om Hovedutvalget for kommunalteknikk sitt vedtak i
saken, avslag.
Den 01.12.2020 mottas henvendelse om utsettelse av klagefrist.
Den 02.12.2020 innvilges utsatt klagefrist, ny frist settes til 11. januar 2021.
Den 06.01.2021 mottas klage på vedtak.

Plangrunnlag:
Eiendommen er avsatt til arealformål boligbebyggelse i kommunedelplankartet for Tjøme, vedtatt
31.01.2018. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel med bestemmelser og
retningslinjer for Færder kommune, vedtatt 31.01.2018.
Eiendommen omfattes også av reguleringsplan nr. 52 - Grimestadstranda , vedtatt 08.10.1997, hvor
den er avsatt til boligbebyggelse.
Det er ikke motstrid mellom kommuneplanen og reguleringsplanen.
Dispensasjon:
Tiltaket er betinget av dispensasjon fra byggegrensen fastsatt i reguleringsplan nr. 52 –
Grimestadstranda. Dispensasjonssøknaden ble avslått av Hovedutvalget for
kommunalteknikk i HK-sak 351/20.
Uttalelse fra andre myndigheter:
Saken har ikke vært oversendt andre myndigheter for uttalelse da det ikke er krav om
dette.
Om tiltaket:
Det søkes om tillatelse til oppføring av garasje med oppholdsrom på gbnr. 217/361 Grimestadstranda 2. Garasjen er omsøkt plassert i eiendommens sørøstlige hjørne på eksisterende
parkeringsareal. Eiendommen består i dag av en enebolig.
Reguleringsplankartet har en byggegrense på ca. 4 meter mot vei. Det søkes om
plassering av garasje med bod, oppholdsrom og wc 1 meter fra nabogrense mot vei, og
det er derfor søkt om dispensasjon fra byggegrensen.
Arealer:
Eiendommens størrelse: 1015 m2.
Eksisterende bebygd areal (BYA): 143 m2.
Nytt bebygd areal (BYA): 51,8 m2.
Nytt bruksareal (BRA): 66,6 m2.
Nytt samlet bebygd areal(BYA): 194,8 m2.
Høyder:
Mønehøyde: 6,13 meter.
Gesimshøyde: 5,24 meter.
Kotehøyde overkant gulv: 15,5 m.o.h.
Utnyttelsesgrad:

Utnyttelsesgrad for eiendommen: 19,19 %.
Avstander:
Nærmeste nabogrense: 1 meter.
Avstand til veimidte: 4 meter.
Nabosamtykke:
Eiere av gbnr. 217/358 (veiarealet) har samtykket til plassering av bygningen med
oppholdsrom 1,0 meter fra nabogrense.
Klagen:
Klagen ble mottatt 06.01.2021.
Klagefristen var etter utsatt frist satt til 11.01.2021. Klagen er rettidig.

·
·
·
·

·

·
·

·

I klagen anføres følgende (utdrag):
Kommunen har lagt til grunn feil tolkning av byggegrensen fastsatt i reguleringsplanen som
det søkes dispensasjon fra.
Det er ikke trafikksikkerhetsmessige hensyn som ligger bak byggegrensen i
reguleringsplanen, men de alminnelige hensyn i plan- og bygningsloven § 29-4.
Det foreligger ulik tolkningspraksis for hensynet bak byggegrensen i reguleringsplanen fra
Tjøme til Færder kommune som fører til en usaklig forskjellsbehandling.
Det er ikke gjort en tilstrekkelig konkret vurdering av hensynet bak byggegrensen satt i
reguleringsplanen knyttet til felles adkomst (privat vei), eller byggegrense og avstand til
nabogrense spesifisert i reguleringsbestemmelsene pkt. 2.
Kommunen har, i kraft av å ha vedtatt reguleringsplanen med bestemmelser, tatt konkret
stilling til plassering av boligbebyggelse innenfor byggeområdet og krav om avstand til
nabo ved bygging av bod og garasje.
Det er gitt tillatelse til øvrig bebyggelse utenfor byggegrensen i området.
Hensynet bak byggegrensen gjør seg ikke gjeldende ved plassering av garasjer og bod som i
henhold til reguleringsplanens bestemmelse pkt. 2.2 kan plasseres inntil 1 meter fra
nabogrense.
Hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir ikke vesentlig tilsidesatt.

Faktagrunnlag
Forvaltningsloven kapittel IV – Klage og omgjøring.
Plan- og bygningslovens § 1-9 – Forholdet til forvaltningsloven og klage.
Plan- og bygningsloven, kapittel 19 – Dispensasjon.
Plan- og bygningsloven, kapittel 20 – Søknadsplikt.
Naturmangfoldloven, kapittel 11 – Alminnelige bestemmelser og bærekraftig bruk.
Kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, vedtatt 31.01.2018
Kommunedelplankart for Tjøme, vedtatt 31.01.2018.
Reguleringsplan nr. 52 for Grimestadstranda, vedtatt 08.10.1997.
Vurderinger
Klagefrist:
Iht. forvaltningsloven (fvl.) § 29 er fristen for å klage 3 uker fra det tidspunkt vedtaket er
kommet frem til parten.
Vedtak i HK-sak 351/20 ble fattet den 18.11.2020. Etter henvendelse fra tiltakshaver om
utsettelse av klagefrist ble frist i brev datert 02.12.2020 satt til 11.01.2021.

Klage ble mottatt 06.01.2021. Klagen er rettidig fremsatt og oppfyller formkravene til
klage. Klager er tiltakshaver og har følgelig rettslig klageinteresse. Klagen tas således
under behandling.
Klagevurderingen:
Kommunedirektøren vurderer i denne saken spørsmålet om hvorvidt klagen bringer inn
nye momenter som ikke var kjent under behandlingen av saken eller om det foreligger
andre grunner som tilsier en endring av vedtaket.
For den videre vurderingen vil klagers anførsler imøtegås punktvis.
·

Tolkning av hensynet bak byggegrensen fastsatt i reguleringsplanen:

Klager anfører at kommunen har lagt til grunn en uriktig forståelse av de hensyn som
ligger til grunn for byggegrensen i reguleringsplanen.
Kommunedirektøren har i saken lagt til grunn at byggegrensen i reguleringsplan bygger på hensynet
til trafikksikkerhet, oversiktlighet og det visuelle knyttet til plassering av byggverk på eiendommene.
Av hensyn til utrykningskjøretøy, renovasjonskjøretøy, snørydding o.l. er det viktig at dagens
veibredde opprettholdes. Ryddige omgivelser rundt veien er videre viktig for å ha oversikt over
eventuelle mennesker, da særlig unge og barn, samt dyr som oppholder seg i og langs veikanten.
Klager anfører at dette er feil forståelse og at det ikke er trafikksikkerhetsmessige hensyn som ligger
bak byggegrensen, men de alminnelige hensyn i pbl. § 29-4.
Pbl. § 29-4 inneholder bestemmelser for byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense.
Av bestemmelsens fremgår det at kommunen plikter å påse at veglovens bestemmelser om
byggegrense og frisikt følges.
Bestemmelser om byggegrense mot vei kan fastsettes i kommuneplanens arealdel og i
planbestemmelsene til reguleringsplan, slik tilfellet er her.
Kommunedirektøren kan ikke se at klagers anførsel kan føre frem. De hensyn som følger
av pbl. § 29-4 med tanke på plassering og avstand står ikke i noe motsetningsforhold til
de hensyn som følger av byggegrensen etter reguleringsplanen i denne saken. Det er
følgelig ikke riktig slik klager anfører at det ikke er trafikksikkerhetsmessige hensyn som
ligger bak byggegrensen. I alminnelighet vil trafikksikkerhetshensyn være et helt sentralt
hensyn ved alle vurderinger om dispensasjon fra byggegrenser som ligger mot vei, også
for private adkomstveier. Trafikale hensyn på stedet, selv om det i den konkrete
vurderingen er lagt betydelig vekt på disse, inngår som ett av flere hensyn kommunen
legger til grunn i sin totalvurdering.
Kommunedirektøren fastholder derfor vurderingen på dette punkt og kan ikke se at
klagers anførsler inneholder nye momenter som ikke var kjent ved behandlingen av
saken. Anførselen må i hovedsak anses som fremført tidligere.
·

Hensynet bak byggegrensen i reguleringsplanen gjør seg ikke gjeldende for plassering av
garasje og bod:

Klager anfører at hensynet bak byggegrensen i reguleringsplanen ikke gjør seg gjeldende
ved plassering av garasjer og bod og viser til reguleringsplanens bestemmelser pkt. 2.2

som grunnlag for anførselen.
Reguleringsplanens bestemmelser pkt. 2.2 lyder:
«2.2. Garasjer og uteboder kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense. Mellom
garasjeport og gjerdelinje (formålsgrense) skal det i utkjøringsretningen være minst en
avstand på 5 meter. Garasjens plassering skal vises på situasjonskartet ved
byggeanmeldelse av boligen.»
Kommunedirektøren mener at bestemmelsen ikke medfører at byggegrensen kan settes
til side, men derimot avstandskravet mot nabo. Bestemmelsen kommer derfor ikke til
anvendelse i denne saken.
På denne bakgrunn finner kommunedirektøren det ikke nødvendig å gå nærmere inn på
de ulike kildene og dokumentasjonen klager har anført som begrunnelse for denne
anførselen. Samtlige av disse viser til avstandskravet mot nabo og ikke byggegrensen.
Det er gjennomgående for klagens begrunnelse at klager ikke skiller mellom byggegrense
og avstandskravet mot nabo.
Videre bemerker kommunedirektøren at omsøkt garasje med tilhørende oppholdsrom
og wc er av en slik dimensjon som klart overskrider det som er vanlig for garasjer
tilpasset alminnelige eneboliger, jfr. kommuneplanens retningslinjer side 24. Det er
derfor høyst sannsynlig at unntaket uansett ikke ville kommet til anvendelse.
I denne forbindelse tas kort klagers anførsel om at kommunen har, i kraft av å ha vedtatt
reguleringsplanen med bestemmelser 08.10.1997, tatt konkret stilling til plassering av
boligbebyggelse innenfor byggeområdet. Igjen viser klager til pkt. 2.2 og unntaket fra avstandskravet
mot nabo for garasjer og boder.
Det er riktig at kommunen gjennom vedtakelsen av reguleringsplanen har tatt stilling til plassering av
bygninger i området. Det er nettopp dette byggegrensen gjør. Det er imidlertid ikke riktig, slik klager
anfører, at pkt. 2.2 overstyrer denne grensen ettersom de gjelder to forskjellige forhold, jfr.
vurderingen ovenfor.
Kommunedirektøren kan derfor ikke se at klagers anførsler inneholder nye momenter
som ikke var kjent ved behandlingen av saken. Anførselen må i hovedsak anses som
fremført tidligere.
·

Manglende opparbeiding gir ikke grunnlag for avslag på byggesøknad:

Klager anfører at kommunen har gitt avslag på bakgrunn av mangelfull opparbeiding etter pbl. § 67
og at dette ikke er grunnlag for slikt avslag.
Til informasjon opplyses det at klager viser til bestemmelser fra tidligere plan- og bygningslov (1985).
Lovteksten som er sitert er imidlertid ikke sammenfallende med 1985-loven, hverken § 67 eller § 47,
så det fremstår som uklart akkurat hvilket lovgrunnlag klager legger til grunn. Uavhengig av dette er
klagers argumenter imøtegått i det følgende.
Som begrunnelse viser klager til rundskriv H-1/06 fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (nå
Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Klager har tatt med et utdrag fra rundskrivet i sin begrunnelse. Utdraget er imidlertid ikke fullstendig
og gir derfor ikke et riktig uttrykk for konklusjonen i rundskrivet. Fullstendig utdrag fra det aktuelle

avsnittet er inntatt under:
«Kan manglende opparbeiding være hjemmel for avslag? Pedersen, Sandvik, Skaaraas, Ness og
Os: «Plan- og bygningsrett» legger på side 509 til grunn at manglende opparbeiding etter § 67
ikke kan gi grunnlag for avslag på søknad om byggetillatelse. Det er etter departementets
mening usikkert om uttalelsen i Ot.prp. nr. 57 (1985-86) kan trekkes så langt at § 67 ikke under
noen omstendighet kan gi grunnlag for avslag på søknad om byggetillatelse, jf. blant annet
uttalelsen i bygningslovkomiteens innstilling, som synes å forutsette at byggetillatelse kan
nektes med mindre tilfredsstillende sikkerhet foreligger.»
Det er kommunaldirektørens vurdering at klager har feiltolket uttalelsen i rundskrivet. Det
fullstendige utdraget gir motsatt slutning enn klager viser til i sin fremstilling. Manglende
opparbeiding kan gi selvstendig grunnlag for avslag.
Vurderingen er uansett ikke av betydning i denne saken ettersom søknaden ikke er avslått under
henvisning til mangelfull opparbeiding. Det er i saksfremlegget vist til at veiens reelle bredde er
mindre enn det planen legger opp til, og at det derfor er viktig at området holdes åpent og
oversiktlig. Det er ikke vist til mangelfull opparbeiding, som knytter seg til krav om utforming av vei,
vann- og avløpsanlegg.
Kommunedirektøren kan derfor ikke se at klagers anførsler på dette punkt er relevante
for vurderingen.
·

Det foreligger praksis for ulik tolkning av hensynene bak byggegrensen som fører til usaklig
forskjellsbehandling:

Klager anfører at det foreligger ulik tolkning av hensynene bak byggegrensene i reguleringsplanen fra
Tjøme til Færder kommune, hvilket fører til usaklig forskjellsbehandling.
En eventuell ulik forståelse av hensynene bak byggegrensen fra tidligere Tjøme kommune og til
Færder kommune (etter sammenslåingen) ville ha gitt et synlig utslag i den faktiske bebyggelsen i
området. Det redegjøres for dette i punktet under og det vises til dette med tilhørende konklusjon.
Kommunedirektøren viser videre til at det å endre praksis, forutsatt at den er i samsvar med lov, ikke
er usaklig forskjellsbehandling. Kun i de tilfeller der det er vilkårlig, at søknader får ulike vedtak uten
grunn, som eksempelvis det å endre praksis kan være, vil kunne være usaklig forskjellsbehandling.
·

Kommunens begrunnelse har ikke holdepunkter i de faktiske forhold på stedet:

Klager anfører at kommunens argumentasjon om fare for presedens og vekting av
trafikksikkerhetsmessige hensyn ikke har holdepunkter i de faktiske forhold på stedet.
Klager begrunner dette med at flere eiendommer i området har bebyggelse utenfor byggegrensen. I
tillegg til en generell henvisning til området har klager presentert to eksempler; En godkjent
byggesøknad for gbnr. 217/361, Grimestranda 2, fra 1999 og en godkjent byggesøknad for gbnr.
217/1, Grimestadstranda 14, fra 1998.
·

Gbnr. 217/361, Grimestadstranda 2: Søknad om oppføring av enebolig med frittliggende
garasje ble innvilget av tidligere Tjøme kommune på delegasjon. Det forelå imidlertid ingen
dispensasjonssøknad ved søknaden selv om dette var påkrevd også da. Problemstillingen
knyttet til byggegrensen var ikke et tema i vurderingen den gang. Det var derfor et resultat
av en mangelfull søknad og mangelfull saksbehandling at tiltaket ble innvilget slik det var
omsøkt. Vedtaket er derfor ikke et uttrykk for riktig oppfølgning av lovens bestemmelser og
reguleringsplanens intensjoner. Den er derfor ikke egnet for å danne presedens for

·

vurderingen i denne saken.
Gbnr. 217/1, Grimestadstranda 14: Det er foretatt samme feil ved saksbehandlingen for
denne saken som sak nevnt over, manglende dispensasjonssøknad og derav ingen
vurdering av hensynet bak byggegrensen i saksbehandlingens vurdering og konklusjon.
Garasjen som er oppført grenser heller ikke mot en vei og det er da ikke de samme hensyn
som gjør seg gjeldende. Den er således ikke egnet til å belyse vurderingen i denne saken.

Kommunedirektøren fastholder derav sin vurdering på dette punkt og kan ikke se at
klagers anførsler inneholder nye momenter som ikke var kjent ved behandlingen av
saken. Anførselen må i hovedsak anses som fremført tidligere.
Kommunedirektøren kan på denne bakgrunn heller ikke se at klagers anførsel om usaklig
forskjellsbehandling kan føre frem. Det bemerkes i denne sammenheng at eventuelle
tidligere saksbehandlingsfeil ikke kan danne grunnlag for nye tillatelser, basert på en
anførsel om usaklig forskjellsbehandling.
·

Garasjen med oppholdsrom og wc innebærer ingen vesentlig tilsidesettelse av hensynene
bak byggegrensen:

Klager anfører at dispensasjon ikke vil medføre at hensynene bak byggegrensen vesentlig
tilsidesettes.
Klager begrunner dette ut fra at kommunen har lagt til grunn feil forståelse av hensynet bak
byggegrensen, slik at klager anfører at tiltaket ikke vil medføre en vesentlig tilsidesettelse av de
hensyn klager selv mener ligger bak pbl. § 29-4. Disse hensyn er opplistet til brannvernhensyn, behov
for luft og lys mellom bygg og en viss avstand mellom nabobebyggelse, samt hensyn til terreng og
omgivelsestilpasning.
Det hensyn kommunen legger avgjørende vekt på, trafikksikkerhetsmessige hensyn bak
byggegrensen i reguleringsplanen, er ikke vurdert i klagers begrunnelse. Klagen inneholder heller
ingen merknader til de øvrige hensyn kommunen har vektlagt, hensynene til oversiktlighet og det
visuelle knyttet til plassering av byggverk på eiendommen.
Klagers anførsel om at det er lagt til grunn en uriktig forståelse av hensynene bak byggeforbudet er
imøtegått over, og det vises til denne.
Kommunedirektøren fastholder derfor sin vurdering på dette punkt og kan ikke se at
klagers anførsler inneholder nye momenter som ikke var kjent ved behandlingen av
saken. Anførselen må i hovedsak anses som fremført tidligere.
Konklusjon
Kommunedirektøren kan ikke se at klagen inneholder momenter som ikke var kjent under
behandlingen av HK-sak 351/20 eller som av andre grunner tilsier at vedtaket bør endres. Klagen
anbefales derfor ikke tatt til følge.
Saken oversendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

20.1.2021

Utskrift

FÆRDER KOMMUNE

Målestokk
1:1000
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REGULERINGSBESTEMMELSERTIL REGULERINGSPLAN FOR
GNR.17,BNR.1 M.FL. - GRIMESTAD - TJØME KOMMUNE.
Datert 7.3.1997.
Revidert 8.10.1997.
§ 1•
Disse bestemmelser
gjelder for det område som på plankartet
er vist med reguleringsgrense.Området
reguleres til:

1. Byggeområder.
2, Trafikkområder
- offentlig.
3. Friområder.
5. Fellesomrader.

S

2.

2. Byggeområder
for boliger (B).
2.1. I byggeområdene
(B) kan oppføres frittliggende
boligbebyggelse med tilhørende anlegg i 2 etasjer.Bebygd
areal,BYA, skal ikke overstige 2O% av tomtens areal.
2.2. Garasjer og uteboder kan plasseres inntil 1 meter fra
nabogrense.Mellom
garasjeport
og gjerdelinje
(formålsgrense) skal det i utkjøringsretningen
være minst en
avstand
på S meter. Garasjens plassering
skal vises på
situasjonskartet
ved byggeanmeldelsen
av boligen.
2.3. Bebyggelsen
2.4. Boligene

skal ha saltak

må sikres

tekket

til eksisterende
vannpå plankartet,skal

trær som er inntegriet

2.7. På tomt 2 skal det avsettes
rettigheter

skal tinglyses

på plankartet,skal

plass for nettstasjon
og
som heftelse på eiendommen.

5 3.
3. Trafikkområder
- offentlige
(KV,GS).
3.1. Trafikkområde
kjørevei (KV) skal nyttes
kjørevei med tilhørende anlegg.
3.2.

takstein.

mot radongassinntrenging.

2.5. Kommunale regler for byggeavstand
og avløpsledninger,som
er markert
overholdes.
2.6. Eksisterende
bevares.

med

til offentlig

I trafikkomr&de
gang- og sykkelvei (GS) skal det anlegges
gang- og sykkelvei med tilhørende anlegg.

3.3. Eksisterende
telefonkiosk
(TLF)
området for gang- og sykkelvei.

skal

beholdes

innenfor

§ 4.

4. Friområder
#.1. Friomradet

(FO).

(FO) skal
nyttes
til
oppholdsareal,sport
og
lek.Det skal være fri passasje,turvei,for
alle over området.
P omr&det skal det anlegges en lokke for ballspill og en

4.2. I friområdet kan det i forbindelse med barns lek,anlegges
lekeapparater,byggelekeplasser
mv. samt oppføres mindre
bygg i tilknytning
til barns lek.
4.3. Eksisterende
ved like.

vegetasjon

og bekk

skal bevares

og holdes

5.
5. Fareområder

(H).

5.1. Hoyspentlinje
(H). Området er byggeforbudsbelte
for
eksisterende
hoyspentlinje.El.verkets
rettigheter
angående vegetasjon gjelder innenfor fareområdet.
Garasjer som blir plassert inn i byggeforbudsbeltet
skal
godkjennes av el.verket.

S 6.
6. Fellesområder
(FA).
6.1.
Felles avkjørsel (FA) skal nyttes
6.2. Regulerte

avkjørselssteder

til avkjørsel

fra tomtene.

er vist på plankartet.

§ 7.

7. Frisiktsoner.
7.1. I området mellom frisiktslinjen
og veiformål (frisiktsoner)
skal det ved kryss,avkjørsler
og kurver være fri sikt i en
høyde av 0,5 meter over tilstøtende veiers plan.
§ 8.

8. Stoytiltak.
8.1. Bebyggelsen
skal tilfredsstille
Miljøverndepartementets
krav til innvendig støynivå (30 dBA).
Uteoppholdsplassene
skal tilfredsstille
krav til utendørs støynivå (55 dBA).
8.2. Stoytiltak skal primert loses i bygningskonstruksjonen
og ved bruk av avskjermede uteplasser.Tiltakene
må være
bestemt og utført før innflytting
i boligene.

Disse reguleringsbestemmelser
Tjome kommunestyre8.10.97,
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UTBYGGINGSAVTALE

Mellom Tjøme kommune, heretterkalt TK
og
Arild Einang, heretter kalt utbygger,
er inngått følgende avtale:
FORUTSETNINGER OG OMFANG
1.

Avtalen har som formål å fastlegge hovedvilkår for utbygging
av eiendommen gnr. 17 bnr. 1 på Tjøme i henhold til
reguleringsplan av 7.03.97, vedtatt 8.10.97
Utbygger skal planlegge og besørge/bekoste opparbeidelse av
veg, vann, avløpsanlegg innen utbyggingsområdet.
TKs areal mellom gnr. 17 bnr. 1 og Grimestadstranda overdras
til gnr. 17 bnr. 1 vederlagsfritt. Utbygger overdrar areal
avsatt til framtidig gang-og sykkelveg til TK vederlagsfritt.
2.

Det i planen avsatte friområde skal opprustes og
tilrettelegges av utbygger samtidig med utbygging av den
første boligen i feltet. Lekeplassen og fotballøkka skal
opparbeides og tilsåes og det skal monteres huskestativ,
sandkasse, bord og benker.
Inngjerding av lekeplassen der det er behov skal bekostes og
utføres av utbygger. TK avgjør behovet.

TEKNISKE ANLEGG
3.

TK's vann og avløpsledninger gjennom området må sikres og
veggliv må ligge min. 4 m fra ledningene. Drifts-og
vedlikeholdsrettigheter må tinglyses som hefte på de tomtene
det gjelder.
Det øvrige ledningsnettet i området blir å regne som private
ledninger som utbygger vil organisere vedlikeholdsavtaler for.
Plass for nettstasjon innenfor området må avsettes og
rettigheter for elverket må tinglyses som heftelse på
eiendommen.
El og tele koordineres for felles kabelgrøfter. Utbygger
forestår dette arbeidet i nært samarbeid med etatene.

Masseteknisk skal alle masser fra private byggegruber og
private veger og grøfter håndteres av utbygger.
ØKONOMISK SAMARBEID
4.

Tomtefeltet forutsettes å være selvfinansierende når det
gjelder opparbeidelse av interne tekniske anlegg dvs.
utbygging av veg, vann og avløp slik at utbyggingen skal skje
uten utgift for kommunen.
Tilknytningsavgift for vann og avløp tilfaller kommunen og
blir belastet hver enkelt tomt/bolig. Forfall i henhold til
kommunens forskrifter.
Årsavgiften beregnes i henhold til kommunens forskrifter.
KOMMUNAL GJENNOMFØRING DERSOM UTBYGGER IKKE OPPFYLLER FRISTER.
SIKKERHET
5.

Før utbyggingsarbeidene igangsettes må utbygger stille
tilfredstillende sikkerhet for gjennomføring og
ferdigstillelse av de arbeider som nevnt i denne avtale og som
skal utfores/bekostes av utbygger.
Garantibeløpet fastsettes i.h.t. gjeldende
kontraktsbestemmelser i anleggsbransjen NS 3430, kap.13 med
garantisum lik 10 % av anleggskostnadene fram til
ferdigstillelse.
Dersom utbygger ikke utfører sine forpliktelser etter denne
avtale har TK rett - men ikke plikt - til å fullføre/
igangsette anleggsarbeidene med dekning i den gitte sikkerhet.
TVISTER
6.

Tvister i anledning avtalen skal som hovedregel forsøkes løst
i minnelighet, dersom dette ikke er mulig løses konflikten
etter rettergangslovens kap.32.
AVTALEEKSEMPLAR
7.

Avtalen er opprettet i 2 eksemplarer hvorav partene beholder
hvert sitt.
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©FÆRDER KOMMUNE

Adresse: Grimestadstranda 2, 3145 TJØME

Dato: 19/6-2020

Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 217/361/0/0

UTM32 Euref89

Tegnforklaring:
Eiendomsgrense,
anslått
-Eiendomsgrense,
nøyaktig
__
Vannledning, uten Vestfold Vann
-_
Overvannsledning
____ Avløp felles
____ Spillvann

Y
G
H

D
i-

D

Mur
jerde

t

Målestokk 1: 500

ekk
Bygg takkant - nøyaktig beliggenhet
Bygg fasadeliv - anslått beliggenhet
Bygg fasadeliv - nøyaktig beliggenhet

Kontroller mJlestokk, rutenettet skal være 10cm x 10cm. Det tas forebehold om eventuelle feil eller mangler i kartet.
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Korrfor TEKI7 TT

DATO

KORR.

Tiltaksh.:

Martin Stinussen Kollstrøm

Adresse:

Grimestadstranda 2
Færder

Kommune:
Gnr:

Dato:

217
12.06.2020

Bnr:
Si .:

361
WH

Tegn.:
Mål:
Kontroll:

Garasje
1:100 i A3

Saksur.:
Si .:

0159

Færderkommune
v/avd. for byggesak

Viser til Deresref.nr 20/43796av 29.09.2020ifbm omsøkttiltak på GBRNR 217/361
Det visestil PBL §19-2
Sitat:… «Dispensasjon
kan ikke gis dersomhensynene
bak bestemmelsen
det dispenseres
fra, eller
hensynene
i lovensformålsbestemmelse,
blir vesentligtilsidesatt.»
Omsøktedispensasjon
gjeldertiltak utenforbyggegrense
somer angitt i reguleringskart.
Hensyntil angittbyggegrense
mot privat vei kan værefølgende:ivaretahensynettil sikkerhet,drift og
vedlikeholdav veien,arealbehovved f.ekssnøbrøytingog miljø foromkringliggendeeiendommer.
Reguleringsbestemmelsenes
§2.2angir at garasjerog uteboderkan plasseresinntil 1meterfra nabogrense.
Omsøktetiltak inneholderbiloppstilling og rom medopphold(hoveddel).Hovedfunksjonenfor tiltaket er
biloppstilling og bod. At tiltaket ikke kan klart defineressomenfrittliggendegarasjeutenhoveddeloppfattes
ikke å tilsidesettehensynene
bak bestemmelsene
somdet søkesdispensasjon
fra.
Videresitat fra PBL§19-2
Sitat:… «I tillegg må fordelenevedå gi dispensasjonværeklart størreennulempeneetteren samlet
vurdering.»
Omsøktetiltak synesikke å ha noenulemperfor allmennheten.Tiltaket vil værei tråd medregulertadkomst
og avstandfra garasjeportog vei. Fordelenesyneså væreat tiltakshaverivaretaregnebehovpå egen
eiendomog at detteikke er til sjenansefor andre.Det foreliggeraktivt nabosamtykke
fra berørtenaboer.
Søknadenom dispensasjon
synesikke å ha noennegativekonsekvenser
for helseog miljø.
Det søkesom dispensasjon
fra regulertbyggegrense.
Omsøktplasseringiht. utarbeidetsituasjonskart.

Sem01.10.2020
Tom Tellefsen

Postadresse:Andebuveien
3, 3170 Sem
Besøksadr.: Andebuveien 3
Org.nr.
980 333 183 MVA
Bank:
1594.16.43520

Tlf:
Mobil

33 34 77 93
Tom T
92 01 29 28 E-post:tom@a-tre.no
Wenche 93 28 41 38
wenche@a-tre.no
firmapost@a-tre.no

Tjøme,02.10.2020
Færderkommune
v/ avd. for byggesak
SaksbehandlerTaleNoer
Ref.20/43796

Redegjørelse
for dispensasjonssøknad
fra tiltakshaver
Det visestil brev datert 29.09.2020vedrørendevarselom mulig avslagpå søknad.Vi som
tiltakshavereønskermed dette å komme med en utvidet redegjørelsefor dispensasjonssøknaden.
Vi
viser ogsåtil redegjørelsefra ansvarligsøkerA-tre konsult AS.
Somnevnt i søknadenønskervi å søkeom å få oppført en garasjemed oppholdsrompå vår eiendom,
gnr. 2017bnr. 361 i Færderkommune.Tiltaket vil inneholdedobbelgarasje,bodplass,toalett og
oppholdsrom. Ønsketom muligheterfor opphold over garasjener begrunnetmed at vi ikke har
gjesteromog ønskerat familie som bor langt unna skalha muligheter til å kommepå besøk.Tiltaket
skalikke benyttessom en egenboenhetog det skalikke oppføreseget kjøkkeni oppholdsrommet.
Det søkesom dispensasjonfra byggegrensefastsatti reguleringsplanfor garasjemed hoveddel.
Under følger en redegjørelsefor hvordanvi som tiltakshaveranservilkårenei reguleringsplanog
plan- og byggningslovens
§19-2som oppfylt.
Forhold til reguleringsbestemmelsene
Tiltakshavervurderer at en garasjemed oppholdsromikke tilsidesetterbestemmelsenei
reguleringsplanen.Selvuten et oppholdsromvil detvære mulig, innenfor reguleringsplanens
bestemmelser,å sette opp en garasjepå tilsvarendestørrelseinntil 1 meter fra nabogrensen.
Naboeiendom,gbnr 217/ 358, er en privat vei som er eiet i fellesskapmed 4 andre naboer(eiere av
gbnr 217/636,gbnr 217/357,gbnr 217/362og gbnr 217/359).At garasjeninneholderet
oppholdsromvil ikke være til hinder for fremkommelighetentil naboeri privat vei.
Plasseringav garasjen1 meter fra nabogrensevil ivaretakraveneom sikt rundt svingog hensynettil
areal og avstandtil vei ved snømåkingog veirydding.Naboeiendommerssol- og lysforhold,rom, og
utsikt vil ikke bli forringet verkenved at det ligger 1 meter fra nabogrense,eller ved at omsøkt
garasjeinneholderet oppholdsrom.Tegningeneviserat det ikke vil være noen vinduer mot naboeri
sør eller øst, slik at et oppholdsromvil ikke være til sjenansefor naboene.
Forhold til plan- og byggningslovens§ 1-1 Lovensformål
Tiltakshaverkan ikke se at søknadom dispensasjonvesentligtilsidesetterlovensformål.
Av hensyntil bådeutnyttelse av arealet på tomten og den estetiskeutformingen av tiltaket, ønskervi
å trekke garasjeninntil 1 meter fra nabogrensemotsør og øst. Dette gjelder særligsørøstlige
hjørnet, da tomtegrensenmot nabo/ privat vei (gbnr 217/358)her er buet. Enslik plasseringvil være
mer hensiktsmessigog gunstigi forhold til areal og ressursdisponering
av tomten. Gjenværendeareal
bak garasjenvil værerelativt lite og har få hensiktsmessige
formål. Dersomgarasjenblir trukket
lenger inn på tomten (4 meter fra nabogrense),vil arealet bak garasjenbli uforholdsmessigstort og
ha lite eller ingen nytte og/eller funksjon.

Tjøme,02.10.2020
Ved annenplasseringblir ogsågarasjenliggenderett foran inngangentil bolighuset,noe som ikke er
hensiktsmessigi dette tilfellet. Enslik plasseringvil forringe solforholdenei tiltakshavershageog
sperrefor sjøutsiktfra eiendommen.Det kan ogsåargumenteresat en slik plasseringi større grad vil
være i strid med plan- og bygningslovensformålsparagrafsom viser til hensynettil barn og unges
oppvekstvilkår.Ved at garasjenvil bli trukket lenger bort fra inngangtil bolighus,vil man skapeen
gårdplassmed mer rom og oversiktfor barn og unge.Denestetiskeutformingen av gårdsplassenvil
ogsåbli betrakteligbedre ved en dispensasjonfra reguleringsplanen.
Endispensasjonvil ikke medførerisiko når det gjelder utkjøring fra tomten og garasjensplasseringvil
ikke få betydningfor trafikksikkerhet,god sikt, oversikteller fremkommelighetpå privat vei (gbnr
217/358).
Engarasjemed god plasstil oppbevaringog oppholdsromover er, sett i et langsiktigperspektiv,en
fordel for bådenåværendeeier og eventuellefremtidige eiere. Plasseringenav garasjenslik det er
søkt om er den beste plasseringenmed tanke på utnyttelse av tomten og den estetiskeutformingen
av tiltaket. Dette vurderestil å være i tråd med plan- og bygningslovensformålsparagraf.

Med vennlighilsen
ElseMuri og Martin S.Kollstrøm

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Else Muri <elsemuri@gmail.com>
mandag 26. oktober 2020 07.46
Tale Noer
Tilleggsinfo - Grimestadstranda 2

Hei Tale,
Jeg vet at du sannsynligvis hadde skrivefrist fredag 23. oktober. Men jeg ønsker likevel å
sende inn noen tilleggsopplysninger som jeg håper vil kunne belyse søknaden vår om
dispensasjon noe.
I henhold til reguleringsplanens punkt 2.2. skal plassering av garasje vises på situasjonskartet
ved byggeanmeldelse av boligen. Vi har funnet gamle situasjonskart hjemme som viser at da
boligen ble byggemeldt i 1999 er garasje tegnet inn på så og si samme sted som vi ønsker
garasjen. Merk særskilt at garasjen her er tegnet utenfor byggegrensen. Jeg mener også at det
tidligere har vært gitt en rammetillatelse til bygging av garasje. Jeg antar at dette finnes i
arkivet for tidligere Tjøme kommune (arkivkode 17/361 - datert 03.09.1999).
Jeg er klar over at vi har søkt om en garasje med opphold, og ikke bare en enkel garasje.
hvilket kan medføre andre vurderinger.
Vennlig hilsen
Else Muri
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05.01.2021
FÆRDER KOMMUNE

postmottak@faerder.kommune.no

KLAGE: SAKSNR: 351/20 – GNR. 217 BNR. 361 – GRIMESTADSTRANDA 2 KLAGE PÅ VEDTAK FRA KOMMUNEN – DISPENSASJON – GARASJE MED
OPPHOLDSROM OG WC

Vi ønsker med dette å klage på avslått dispensasjon for garasje med oppholdsrom på gbnr 217/361 –
Grimestadstanda 2, fra reguleringsplanens byggegrense. Videre ønsker vi å klage på avslått søknad
om ettrinnstillatelse for garasje med opphold.
Klagen begrunnes med feil tolkning av hensynene bak byggegrense i reguleringsplan det søkes
dispensasjon fra.

Bakgrunn for klagen
Administrasjonens vurdering er at byggegrensen det søkes dispensasjon fra er fastsatt ut fra hensyn
til trafikksikkerhet, oversiktlighet og det visuelle knyttet til plassering av byggverk på eiendommene.
I sitt saksfremlegg ved behandling av Gbnr 217/ 361 – Grimestadstranda 2 – Garasje med
oppholdsrom – Ettrinnstillatelse og søknad om dispensasjon, begrunner administrasjonen avslag med
følgende:

Hensyn bak byggegrense:
«Byggegrensen i reguleringsplan bygger på hensyn til trafikksikkerhet, oversiktlighet og det
visuelle knyttet til plassering av byggverk på eiendommene. Av hensyn til utrykningskjøretøy,
snørydding o.l. er det viktig at dagens veibredde opprettholdes. Ryddige omgivelser rundt
veien er også viktig for å ha oversikt over eventuelle barn og dyr som oppholder seg i
veikanten.»

Vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak byggegrensen:
«Garasjens omsøkte plassering er slik at man ved innkjøring på den private veien vil miste
frisikt gjennom svingen og indre del av adkomsten til gbnr 2017/357. Dette øker risiko for
uønskede hendelser i trafikken.
Plassering kun en meter fra veien, vil også kunne føre til at det blir mer krevende å
gjennomføre snøbrøyting.
Bebyggelse i planområdet ligger bak byggegrensen i tråd med plankart. Dette bidrar til
ryddige omgivelser. Omsøkt plassering 1 meter fra vei vil bryte med dette
bebyggelsesmønsteret og skape fare for presedens.»
«Kommunedirektøren mener at reguleringsplanen ikke åpner for at byggegrense settes til
side, kun avstandskravet mot nabo. Unntaket (pkt 2.2.) gjelder derfor ikke i aktuell sak.»

05.01.2021
«Kommunedirektøren vurderer på bakgrunn av dette at hensynene bak bestemmelsene det er
søkt dispensasjon fra, vesentlig settes til side ved å innvilge det omsøkte tiltaket. Det er lagt
avgjørende vekt på trafikksikkerhetsmessige hensyn som frisikt».

Vi mener at det ikke er trafikksikkerhetsmessige hensyn som ligger til grunn for bestemmelsene i
reguleringsplanen, men de alminnelige hensyn i plan- og bygningslovens § 29-4. Videre mener vi at
det foreligger ulik tolkning av hensynene bak byggegrensen i reguleringsplanen fra Tjøme til Færder
kommune, hvilket fører til en usaklig forskjellsbehandling.

Hensyn i reguleringsplan
Behandling av reguleringsplan i tidligere Tjøme kommune, K.sak-17/97, datert 08.10.1997:
Reguleringsplan for gnr 17, bnr 1 – Grimestad (T52) ble vedtatt av kommunestyret i tidligere Tjøme
kommune 08.10.1997. I vedtatt reguleringsplankart er det tegnet inn en byggegrense som går rundt
hele reguleringsområdet. Byggegrensens avstand til naboeiendommer varierer fra 15 til 4 meter. Mot
kommunale vei (Grimestadstranda) er det regulert 5 meters avstand, mens det mot naboeiendom og
landbruksområde i sør er 10 meters avstand mellom byggegrensen og naboeiendom. Deler av
byggegrense mot landbruksområde er på 4 meter. Avstand mot fylkesvei 308 (Østveien) er regulert
til 15 meter. Alle tomter med grense mot felles adkomst (gbnr 217/358) har byggegrense 4 meter fra
nabogrensen. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen ble den oversendt til naboer,
grunneiere, kommunale- og fylkeskommunale og statlige myndigheter, samt Grimestadstranda båt
og velforening til høring. Det kom inn følgende bemerkninger:
«Nøtterøy-Tjøme Energi AS ber om at det avsettes plass til nettstasjon vest for dagens
høyspentlinje, samt at det må avsettes 5 meter byggeavstand til stasjonen.
Fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingen ber om at det avsettes en buffersone på 10
meter mot landbruksarealet og at det forutsettes beplantet med robuste lavtvoksende
busker»
Det er ikke gjort noen egne eller konkrete vurderinger av hensynet bak byggegrensen satt i
reguleringsplankartet knyttet til felles adkomst (privat vei), eller byggegrense og avstand til
nabogrense spesifisert i reguleringsbestemmelsene punkt 2. Verken administrasjonen i sin
saksfremstilling, eller høringssvar, gjør noen vurderinger av hvilke hensyn som ligger til grunn bak
regulert byggegrense for området (se vedlagt behandling i kommunestyre med vedtak).
Den regulerte byggegrensen mot felles vei tilsvarer den generelle avstandsbestemmelsen i plan- og
bygningsloven § 29-4. Det må derfor legges til grunn at det i planen ikke er ment å gi
avstandsbestemmelsen et sterkere vern, og at formålet bak den regulerte grensen ikke er annerledes
enn formålet bak den generelle avstandsbestemmelsen.

Plan og byggningslovens § 29-4
Det vises til Rundskriv H-8/15 til plan- og bygningsloven § 29-4. Byggverks plassering, høyde og
avstand fra nabogrense, datert 26-06.2015, hvor departementet sier følgende om hensynene bak
bestemmelsen:
«Formålet bak plan- og bygningsloven § 29-4 er bl.a. brannvernhensyn og behovet for å sikre
lys og luft mellom bygg og en viss avstand mellom nabobebyggelse, samt hensyn til terreng
og omgivelsestilpasning. Kommunen skal anvende bestemmelsen slik at en oppnår en
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arealdisponering, som på en god måte ivaretar både utbyggers interesser og ønsker,
offentlige interesser samt hensyn til naboer slik at de beholder/kan få tilsvarende kvaliteter.
Bestemmelsen er dermed en viktig styringshjemmel for kommunene.»
Videre sier departementet i rundskrivet:
«Skal det bygges nærmere enn 4 meter fra nabogrensen, må det søkes om dispensasjon etter
plan- og bygningsloven § 19-2. Dersom arealplanen oppstiller andre avstandskrav enn plan og
bygningsloven § 29-4, går dette foran kravene loven.»
«Der kommunen gjennom plan allerede har tatt konkret stilling til byggverkets avstand til
nabogrense og byggverkets høyde, vil dette gå foran kravene i plan- og bygningsloven § 29-4.
Det vil da normalt ikke være rom for ytterligere vurdering etter plan- og bygningsloven § 294.»
Med plan menes både kommuneplanens arealdel og reguleringsplan.

Reguleringplan gnr. 17 bnr.1 Grimestad
Reguleringplan gnr. 17 bnr.1 Grimestad har 2 konkrete bestemmelser knyttet til byggeområder for
boliger:
2.1 I byggeområdene (B) kan oppføres frittliggende boligbebyggelse med tilhørende anlegg i
2 etg. Bebygd areal, BYA, skal ikke overstige 20% av tomtens areal.
2.2. Garasjer og uteboder kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense. Mellom garasjeport og
gjerdelinje (formålsgrense) skal det i utkjøringsretning være minst en avstand på 5 meter.
Garasjens plassering skal vises på situasjonskartet ved byggeanmeldelsen av boligen.
Vi mener derfor at kommunen, i kraft av å ha vedtatt reguleringsplanen med bestemmelser
08.10.1997, har tatt konkret stilling til plassering av boligbebyggelse innenfor byggeområdet (ref pkt
2.1 og reguleringsplankartet) og krav om avstand til nabo ved bygging av bod og garasje (pkt 2.2).

Annen bebyggelse og godkjente søknad innenfor reguleringsområdet
To eksempler innenfor samme reguleringsplanområde som understøtter dette argumentet er:
-

Godkjent byggesøknad for Grimestadstanda 2, gbnr 217/361, datert 07.09.99 (ref 99/013932)
Godkjent byggesøknad for Grimestadstranda 14, gbnr 217/1, datert 22.07.98 (ref 442/98)

Begge byggesøknadene viser plassering av garasje, ihht reguleringsplan pkt 2.2, som ligger utenfor
byggegrense i reguleringsplankartet. Tjøme kommune godkjente denne plasseringen utenfor
byggegrensen. Byggesøknad for Grimestadstranda 14, gbnr 217/1, viser også at garasjens plassering
er 1 meter fra nabogrense. Innsendt byggesøknad viser videre at garasjen har oppholdsrom og
toalett. Det foreligger ingen dispensasjonssøknad her.
I sin begrunnelse til avslått dispensasjonssøknad, skriver administrasjonen at:
«Bebyggelse i planområdet ligger bak byggegrense i tråd med plankartet. Dette bidrar til
ryddige omgivelser. Omsøkt plassering 1 meter fra vei vil bryte med dette
bebyggelsesmønsteret og skape fare for presedens».
Overnevnte eksempler, og en utskrift av reguleringsplankartet, viser at dette er feil. Foruten
bebyggelse på Grimestadstranda 14, har også flere naboer bebyggelse utenfor byggegrensen – dette
være seg mindre tiltak som garasje, bod eller terrasse. Vi mener derfor at argumentasjon om fare for
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presedens og ryddige omgivelser innenfor byggegrense ikke har holdepunkter i de faktiske forhold på
stedet. Vi mener også at hensynet bak regulert byggegrense ikke gjør seg gjeldende ved plassering av
garasjer og bod, som i henhold til reguleringsplanens pkt 2.2 kan plasseres inntil 1 meter fra
nabogrense.
Rundskriv H-8/15:
«Plan- og bygningsloven er en ja-lov. Dette innebærer at tiltakshaver som et generelt
utgangspunkt har rettskrav på å få innvilget søknad om tiltak som er i tråd med regelverket,
herunder også plan.»
Vi har imidlertid søkt om garasje med varig opphold (anneks). Til dette skrive rundskriv H-8/15:
«Der det omsøkte tiltaket er i strid med den arealbruken, høyde eller avstand med mer som
fremgår av arealplan vedtatt i medhold av plan- og bygningsloven, må det søkes om
dispensasjon fra denne.»
Kommunen kan etter pbl. 19-2 dispensere fra avstandskravet til nabogrense i pbl. § 29-4, 2. ledd,
dersom hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt.
Pbl. § 29-4 er en videreføring av § 70 i bygningsloven av 1975, og tidligere plan- og bygningslov fra
1985. I Ot.prp.nr.27 (1982-2983) s. 19 er det uttalt følgende om hvilke hensyn bestemmelsen er ment
å ivareta:
«Vedrørende bygningsrådets behandling av bygningens plassering og høyde vil departementet
generelt bemerke at byggherrens ønsker bør følges innen lovens rammer så langt det er forenelig
med tilbørlig hensyn til naboens interesser og de formål bygningslovgivningen ellers skal ivareta.
Bygningsrådet bør under behandling av søknaden se til at bebyggelsen sikres tilfredsstillende
brannsikring og lysforhold, samt ivareta at trivsel-og miljømessige forhold ikke blir vesentlig
skadelidende..
… Bygningsrådet vil også kunne gjøre godkjenning betinget av at det på eiendommen iverksettes
tiltak som begrenser eller helt utelukker de ulemper som tiltaket ellers ville gi»
I vår dispensasjonssøknad viser vi til pkt 2.2. i reguleringsbestemmelsene som åpner for at bod og
garasje kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense. Vi har i henhold til plan- og bygningsloven § 29-4
tredje ledd, bokstav a, innhentet aktivt nabosamtykke fra samtlige naboer som gir oss tillatelse til å
bygge garasje med opphold (anneks) inntil 1 meter fra nabogrense.
Det vises til rundskriv H8-15 hvor det står:
«Dersom naboen har gitt skriftlig samtykke etter plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd
bokstav a, vil dette inngå som et vektig moment for å kunne gi tillatelse til ønsket plassering.
Kommunen må likevel se til at naboene beholder tilsvarende kvaliteter som den eiendom som
det skal bygges på, så som lys, luft med mer.»

Felles adkomst
Naboeiendommen hvor det er innhentet aktivt nabosamtykke er regulert til felles adkomst for 5
boliger innenfor reguleringsplanområdet (gbnr 217/358). I henhold til reguleringskartet er det en
byggegrense på 4 meter fra felles adkomst.

05.01.2021
Tiltakshaver eier også 1/5 av felles adkomst. Felles adkomst er regulert i plankart med en veibredde
på 6 meter og 4 meter til byggegrense på de 6 tomtene som har grense mot felles adkomst. Felles
adkomst er imidlertid ikke opparbeidet med mer enn ca 5 meters veibredde.
Plan- og bygningsloven av 1985 lå til grunn ved utarbeidelse og vedtak om reguleringsplan for gnr 17
bnr 1 Grimestad. § 67 sa følgende om Vedtekt om atkomst, vann og avløpsanlegg i regulert strøk
§ 67. Vedtekt om atkomst, vann og avløpsanlegg i regulert strøk
Ved vedtekt kan det bestemmes at tomt i regulert strøk bare kan deles eller bebygges dersom
a. opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.
Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i §
47 nr. 1 første ledd.
§ 47 viser til en veibredde på 6 meter.
I rundskriv H-1/06 fra departementet vises det til Pedersen, Sandvik, Skaaraas, Ness og Os: ”Plan- og
bygningsrett”, hvor det legges til grunn at manglende opparbeiding etter PBL (1985) § 67 ikke kan gi
grunnlag for avslag på søknad om byggetillatelse
(https://www.regjeringen.no/contentassets/c6add8258bdd4500a3a95ebbbbd4a4f2/rundskriv_h_1_
06_jnr_06_573.pdf)
Administrasjonen argumenterer i avslått dispensasjonssøknad at veiens reelle bredde i dag er ca 5
meter og at det er viktig at arealene rundt veien holdes åpne, ryddige og oversiktlige. Videre mener
administrasjonen av omsøkt tiltak vil motvirke dette.
Med bakgrunn i de vurderingene som er gjort i rundskriv H-1/06 mener vi at kommunen ikke har
anledning til å avslå byggesøknad på grunn av manglende opparbeiding etter § 67.

Garasjen med oppholdsrom og WC innebærer ingen vesentlig tilsidesettelse av
hensynene bak byggegrensen
Vi mener at administrasjonens avslag på dispensasjonssøknad bygger på feil rettsanvendelse i form
av feil tolkning av hensyn bak regulert byggegrense. Etter vår mening er hensyn bak byggegrensen de
samme som ligger i plan- og bygningslovens § 29-4, nemlig brannvernhensyn og behovet for å sikre
lys og luft mellom bygg og en viss avstand mellom nabobebyggelse, samt hensyn til terreng og
omgivelsestilpasning.
I dette tilfellet vil garasjen ligge ca 11 meter fra nærmeste nabobebyggelse på gnr. 217 bnr. 362.
Eiendommen er omkranset av en høy hekk og mange av eiendommene i området har tilsvarende
garasjebebyggelse med tilrettelegging for beboelse. Tiltaket gir derfor ingen tiltettende virkning av
området og medfører ingen økt fare for brannsmitte. Det må også i dispensasjonsvurderingen særlig
vektlegges at samtlige naboer har gitt aktivt nabosamtykke til tiltaket. Videre er verken vi eller
naboene av den oppfatning at garasjens plassering vil føre til at trafikksikkerheten svekkes i
nevneverdig grad. Endelig må det vektlegges at kommunen godkjente plassering av garasje utenfor
byggegrense mot felles vei i byggesøknaden for eiendommen i 1999. Effektiv arealutnyttelse av
eksisterende boligeiendommer er også i samsvar med de statlige retningslinjer om fortetting.
I henhold til reguleringsbestemmelsenes pkt 2.2 kan garasje og bod plasseres inntil 1 meter fra
nabogrense. Basert på dokumentasjon og argumenter over, mener vi at bestemmelsen må tolkes slik
at avstandskravet på 1 meter mot nabogrense også gjelder utenfor regulert byggegrense. Vedtatt og
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godkjent byggesøknad knyttet til Grimestadstranda 14, gbnr 217/1, viser at også tidligere Tjøme
kommune har tolket reguleringsbestemmelsene på denne måten.
Når det gjelder dispensasjon for å kunne bygge garasje med oppholdsrom, vil tiltakets
primærfunksjon fortsatt være garasje. Vi mener at et oppholdsrom over garasjen ikke vil vesentlig
tilsidesette hensyn i reguleringsbestemmelsene. At tiltaket inneholder et oppholdsrom vil ikke føre til
endringer for naboer med tanke på å sikre lys og luft mellom bygg. Krav i byggtekniske forskrifter til
brannsikkerhet ivaretar også disse hensynene.

Mulig løsning – endret plassering
Selv om hensyn i reguleringsbestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt, kan vi som tiltakshaver
imøtekomme ønske fra utvalgets flertall om å flytte garasjens plassering 2 meter fra nabogrense.
Ifølge rundskriv H-8/15 må spørsmål om endret plassering, høyde eller utforming etter plan- og
bygningsloven § 29-4 andre ledd avgjøres etter en interesseavveining der de ulemper tiltaket påfører
omgivelsene skal avveies mot tiltakshavers fordeler ved å få plassert tiltaket som omsøkt. Denne
avveiningen vil imidlertid først bli aktuell hvis tiltaket innebærer en kvalifisert ulempe for nabo.
Vi kan ikke se at en flytting av garasjen 2 meter fra nabogrense vil være til ulempe for naboer og
stiller oss positive til en slik endret plassering i forhold til omsøkt plassering.
På denne bakgrunn ber vi at kommunen gir dispensasjon som omsøkt i saken, alternativt med endret
plassering av tiltaket 2 meter fra nabogrense.

Vennlig hilsen
Else Muri og Martin S. Kollstrøm
Grimestadstranda 2
3145 Tjøme
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Gbnr 217/361 - Grimestadstranda2 - Garasjemed oppholdsromEttrinnstillatelse og søknadom dispensasjon
Utvalg
Hovedutvalgfor kommunalteknikk

Møtedato
18.11.2020

Saksnummer
351/20

Kommunedirektørensinnstilling
1. I medholdav plan- og bygningsloven§ 19-2 avlåsdispensasjonfor garasjemed
oppholdsrompå gbnr. 217/361 - Grimestadstranda2, fra reguleringsplanens
byggegrense.
2. I medholdav plan- og bygningsloven§ 21-4 avslåssøknadom ettrinnstillatelsefor garasje
med oppholdsrom.

Vedtaketer basertpå dokumentasjonmottatt den 25.08.2020,09.10.2020og 15.10.2020.
Det visestil de vurderingerog begrunnelsersom fremkommeri saksutredningen.
Hovedutvalgfor kommunalteknikk18.11.2020:
Behandling:
E-postfra tiltakshaverdatert 12.11.20kl 11:32ble referert i møte.
VirksomhetslederA.M. RustanAasholdt en digital orientering i saken.
G. Fredriksen(Frp)fremmet på vegneav Frp, H og Spfølgendeforslagtil nytt punkt 3:
Hovedutvalgetfor kommunalteknikkkan imøteseen ny søknadder garasjenplasseres1 meter lenger
nord.
Votering
Kommunedirektørensinnstilling punkt 1 vedtatt med 10 mot 1 stemme(M. Fladmo(H)).
Kommunedirektørensinnstilling punkt 2 vedtatt med 10 mot 1 stemme(M. Fladmo(H)).
G. Fredriksensforslagtil nytt punkt 3 vedtatt med 6 mot 5 stemmer(Ap, Mdg, FRSV).
HFK-351/20 Vedtak:
1. I medholdav plan- og bygningsloven§ 19-2 avslåsdispensasjonfor garasjemed

oppholdsrom på gbnr. 217/361 - Grimestadstranda 2, fra reguleringsplanens byggegrense.
2. I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 avslås søknad om ettrinnstillatelse for garasje
med oppholdsrom.
3. Hovedutvalget for kommunalteknikk kan imøtese en ny søknad der garasjen plasseres 1
meter lenger nord.

Vedtaket er basert på dokumentasjon mottatt den 25.08.2020, 09.10.2020 og 15.10.2020.
Det vises til de vurderinger og begrunnelser som fremkommer i saksutredningen.

Vedlegg:
Situasjonskart
Reguleringsplan 1:1000
Kommuneplan 1:5000
Fasade-, snitt- og plantegning
Reguleringsplanbestemmelser
Søknad om dispensasjon
Redegjørelse fra tiltakshaver
Tilleggsinformasjon fra tiltakshaver
Tilleggsinformasjon fra tiltakshaver
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Saken gjelder dispensasjon og ettrinnstillatelse for garasje med oppholdsrom på gbnr. 217/361 Grimestadstranda 2.
Tiltaket omfatter bygging av dobbeltgarasje med oppholdsrom og bad i andre etasje utenfor
reguleringsplanens byggegrense.
Tiltaket betinger dispensasjon fra:
· Reguleringsplankartets byggegrense.

Det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.
Kommunedirektøren er av den oppfatning at dispensasjon ikke bør innvilges og at det ikke bør gis
ettrinnstillatelse som omsøkt. Dispensasjonsvilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 anses ikke som
oppfylt.
Innledning
Det søkes om oppføring av garasje med oppholdsrom på gbnr. 217/361 - Grimestadstranda 2.
Tidligere saksgang:
· Den 25.08.2020 ble det søkt om ettrinnstillatelse for garasje med oppholdsrom.
· Den 29.09.2020 ble det varslet om mulig avslag på søknaden.
· Den 09.10.2020 suppleres redegjørelsen for dispensasjon.
· Den 15.10.2020 suppleres søknaden, og søknaden var komplett.

Planstatus:
Eiendommen er avsatt til boligbebyggelse i kommunedelplankartet for Tjøme, vedtatt 31.01.2018.
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer for Færder
kommune, vedtatt 31.01.2018.
Eiendommen omfattes også av reguleringsplan nr. 52 - Grimestadstranda , vedtatt 08.10.1997, hvor
den er avsatt til boligbebyggelse.
Det er ikke motstrid mellom kommuneplanen og reguleringsplanen.
Dispensasjoner:
· Reguleringsplankartets byggegrense.

Dispensasjonssøknaden begrunnes med følgende (utdrag):
· Tiltaket er ikke til sjenanse eller hinder for andre.
· Tiltaket har ikke negative konsekvenser for helse og miljø.
· Garasjens plassering nær vei optimaliserer arealet omkring.

Om tiltaket:
Det søkes om tillatelse til oppføring av garasje med oppholdsrom på gbnr. 217/361 Grimestadstranda 2. Garasjen er omsøkt plassert i eiendommens sørøstlige hjørne på eksisterende
parkeringsareal. Eiendommen består i dag av en enebolig.
Reguleringsplankartet har en byggegrense på ca. 4 meter mot vei. Det søkes her om plassering av
garasje med bod, oppholdsrom og wc 1 meter fra nabogrense mot vei, og det er derfor søkt om
dispensasjon fra byggegrensen.
Arealer:
Eiendommens størrelse: 1015 m2
Eksisterende bebygd areal (BYA): 143 m2
Nytt bebygd areal (BYA): 51,8 m2
Nytt bruksareal (BRA): 66,6 m2
Høyder:
Mønehøyde: 6,13 meter.
Gesimshøyde: 5,24 meter.
Kotehøyde overkant gulv: 15,5 m.o.h.
Utnyttelsesgrad:
Utnyttelsesgrad for eiendommen: 19,19 % .
Avstander:
Nærmeste nabogrense: 1 meter.
Avstand til veimidte: 4 meter.
Nabosamtykke:
Eiere av gbnr. 217/358 (veiarealet) har gitt samtykke til plassering av bygningen med oppholdsrom
1,0 meter fra nabogrense.
Faktagrunnlag
Plan- og bygningsloven, kapittel 19 – Dispensasjon.
Plan- og bygningsloven, kapittel 20 – Søknadsplikt.
Kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, vedtatt 31.01.2018
Kommunedelplankart for Tjøme, vedtatt 31.01.2018.
Reguleringsplan nr. 52 for Grimestadstranda, vedtatt 08.10.1997.
Naturmangfoldloven, kapittel 11 – Alminnelige bestemmelser og bærekraftig bruk.
Vurderinger
Nabomerknader:
Det foreligger ikke nabomerknader til tiltaket.
Forholdet til naturmangfoldloven (nml):
Naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved behandling av byggesaker.
Det er ikke registrert utvalgte eller andre viktige naturtyper, rødlistearter eller kulturminner i det

aktuelle området jf. Naturbasen og artsdatabankens artskart. Dermed er det heller ikke påvist
negative konsekvenser for naturmangfoldet. Kravet i § 8 er dermed oppfylt og det anses ikke som
nødvendig med en vurdering knyttet til §§ 9-12. Hensynet til naturmangfoldloven anses som
ivaretatt.
Estetikk og arkitektur:
Garasjen er prosjektert med vertikalt panel, takstein og vinduer med sprosser. Fra oppholdsrom i
andre etasje er det planlagt utvendig trapp til terreng. Bygningen er både høyere og større enn det
som er anbefalt i kommuneplanens retningslinjer for fortetting for garasjer, med mønehøyde på 6,13
meter og grunnflate på 51,8 m2. Oppholdsrommet i andre etasje øker garasjens høyde, og
takopplettet bidrar til å forsterke høyden, i tillegg til utvendig trappeløsning/atkomst til oppholdsrom
og bad i 2. etasje. Bygningen kan sies å ha arkitektoniske kvaliteter i seg selv, men i forhold til
hovedfunksjon som er garasje, kan den oppleves utfordrende på grunn av størrelsen, høyde,
takopplett, og utvendig trappeatkomst, i tillegg til at plasseringen såpass nær vei og i utkanten av
tomten kan oppleves som ruvende i omgivelsene.
Dispensasjon etter plan- og bygningsloven (pbl):
Dispensasjon etter plan- og bygningsloven krever grunngitt søknad. Kommunen kan gi dispensasjon
hvis hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må
fordelene ved å innvilge dispensasjon være klart større enn ulempene etter en helhetsvurdering.
Begge vilkårene i pbl. § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjoner kan innvilges.
Det blir vektlagt om det foreligger negativ uttalelse fra statlig eller regional fagmyndighet,
dispensasjonens eventuelle konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, og nasjonale
rammer og mål.
Hensynene bak byggegrensen
Byggegrensen i reguleringsplan bygger på hensynet til trafikksikkerhet, oversiktlighet og det visuelle
knyttet til plassering av byggverk på eiendommene. Av hensyn til utrykningskjøretøy, snørydding o.l.
er det viktig at dagens veibredde opprettholdes. Ryddige omgivelser rundt veien er også viktig for å
ha oversikt over eventuelle barn og dyr som oppholder seg i veikanten.
Vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak byggegrensen
Garasjen er omsøkt plassert ved svingens innerkant med en meters avstand til vei. Garasjens
omsøkte plassering er slik at man ved innkjøring på den private veien vil miste frisikten gjennom
svingen og indre del av adkomstveien ved gbnr. 217/357. Dette øker risikoen for uønskede hendelser
i trafikken.
Veien er i reguleringsplan inntegnet med en bredde på 6 meter. Måler man på nyere flyfoto, ser man
at veiens reelle bredde i dag er ca. 5. Det er derfor svært viktig at arealene rundt veien holdes åpne,
ryddige og oversiktlige. Å innvilge omsøkt tiltak vil motvirke dette. Plasseringen kun én meter fra
veien, vil også kunne føre til at det blir mer krevende å gjennomføre snøbrøyting.
Bebyggelsen i planområdet ligger bak byggegrensen i tråd med plankartet. Dette bidrar til ryddige
omgivelser. Omsøkt plassering 1 meter fra vei vil bryte med dette bebyggelsesmønsteret og skaper
fare for presedens.
Ansvarlig søker trekker i sin redegjørelse fram at reguleringsplanen § 2.2 åpner for plassering av bod
og garasje inntil 1 meter fra nabogrense. Garasjen er ment plassert en meter fra naboeiendommen
gbnr. 217/357, som består av reguleringsområdets felles vei, og at unntaket derfor kommer til
anvendelse. Kommunedirektøren mener at reguleringsplanen ikke åpner for at byggegrensen settes
til side, kun avstandskravet mot nabo. Unntaket gjelder derfor ikke i aktuell sak.
Kommunedirektørens viser videre til at omsøkte garasje med oppholdsrom, bad og utvending trapp,
har en høyde og et volum ut over det som er vanlig for garasjer tilpasset alminnelige eneboliger, jf

kommuneplanens retningslinjer.
Kommunedirektøren vurderer på bakgrunn av dette at hensynene bak bestemmelsen det er søkt
dispensasjon fra, vesentlig settes til side ved å innvilge det omsøkte tiltaket. Det er lagt avgjørende
vekt på trafikksikkerhetsmessige hensyn som frisikt.
Lovens formålsbestemmelse
Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd første punktum at heller ikke hensynene bak
formålsbestemmelsen i § 1-1 kan bli vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsen lovfester formålet til å
fremme «bærekraftig utvikling for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner», og hvor
planlegging og vedtak skal «sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser
og myndigheter».
Omsøkte tiltak vil kunne forringe trafikksikkerheten i nabolaget. Dette vil ikke bidra til å ivareta barn
og unges oppvekstsvilkår. Tiltaket vil heller ikke ivareta den estetiske utformingen av omgivelsene.
Ved eventuelt senere søknader om dispensasjon fra byggegrense for andre eiendommer innenfor
reguleringsplanen, vil det være utfordrende å ikke i møte komme disse dersom det innvilges
dispensasjon i foreliggende sak.
Kommunedirektøren mener hensynene i formålsparagrafen vesentlig tilsidesettes gjennom den
omsøkte dispensasjonen.
Fordelene er klart større enn ulempene
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene for at kommunen skal kunne
innvilge dispensasjon jfr. pbl. § 19-2 annet ledd annet punktum.
Etter bestemmelsens ordlyd skal det foretas en helhetlig vurdering hvor alle relevante fordeler og
ulemper skal vurderes. Bestemmelsen gir liten veiledning om hva som er en «fordel» eller «ulempe».
Forarbeidene påpeker at hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra er relevant for
vurderingen jfr. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242.
Departementet forutsatte ved vedtakelsen av bestemmelsen at dispensasjonsvilkåret skal «vurderes
i forhold til de hensyn som ligger bak planen» jfr. Rt-2007-257 (42) jfr. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s.
242. Dette innebærer at de hensynene som gjør seg gjeldende i plangrunnlaget for det konkrete
arealet, også er de hensyn som er avgjørende for hva som er fordeler og ulemper i den helhetlige
vurderingen. Dette underbygges også av hovedformålet med plan- og bygningsretten om en
planstyrt arealforvaltning.
Den konkrete vurderingen av fordeler og ulemper
Fordelene ved tiltaket berører kun eierne av eiendommen. Tiltaket har ingen fordeler for naboer
eller samfunnet som helhet. Eiendommen er såpass stor at kommunedirektøren mener at det er
mulig å etablere det omsøkte tiltaket innenfor reguleringsplanens byggegrenser ellers på
eiendommen.
Tiltaket innebærer i prinsippet oppføring av garasje der deler av bygningen er et anneks. Dette er i
utgangspunktet ikke kurant, og kommunedirektøren viser til at dette også har en side til plan- og
bygningsloven § 29-4. Avstandskravet for bygning med rom for varig opphold er 4 meter fra
eiendomsgrense. Avstanden kan være mindre dersom eier av naboeiendom samtykker til tiltaket.
Selv om det foreligger nabosamtykke for det omsøkte tiltaket er kommunedirektøren av den
oppfatning at hensynene bak avstandsbestemmelsen ikke er ivaretatt. I dette tilfellet er hensynene
bak § 29-4 og regulert byggegrense mot vei i stor grad sammenfallende. Tiltaket kan, som beskrevet
over, føre til uønskede konsekvenser for frisikt, trafikksikkerhet, utrykningskjøretøy, snøbrøyting o.l. I
tillegg vil tiltakets plassering innebære ulemper i form av støy, støv etc. i anneksdelen/rom for varig
opphold.

Kommunedirektøren er derfor av den oppfatning av at ulempene ved å innvilge dispensasjon fra
reguleringsplan ikke er klart større enn fordelene etter en samlet vurdering.
Konklusjon
Begge dispensasjonsvilkårene må være innvilget for at det skal kunne innvilges dispensasjon. I dette
tilfellet vurderer kommunedirektøren at ingen av vilkårene er oppfylt. På bakgrunn av overnevnte
anbefaler kommunedirektøren at det ikke innvilges dispensasjon fra reguleringsplanens byggegrense
for garasje med oppholdsrom på gbnr. 217/361, i henhold til innsendt søknad.
Gebyr:
Gebyret er beregnet ut fra kommunens gebyrregulativ for 2020:
Pkt.
§ 3-2
§ 3-10
§ 3-11
Sum

Beskrivelse
Grunngebyr
Dispensasjon, grunnsats
Garasje

Sats
4080
9790
3265

Antall
1
1
1

Samlet saksbehandlingsgebyr er beregnet til 17 135,- og vil bli sendt tiltakshaver.

Totalt
4080
9790
3265
17 135
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KLAGE: SAKSNR: 351/20 – GNR. 217 BNR. 361 – GRIMESTADSTRANDA 2 KLAGE PÅ VEDTAK FRA KOMMUNEN – DISPENSASJON – GARASJE MED
OPPHOLDSROM OG WC

Vi ønsker med dette å klage på avslått dispensasjon for garasje med oppholdsrom på gbnr 217/361 –
Grimestadstanda 2, fra reguleringsplanens byggegrense. Videre ønsker vi å klage på avslått søknad
om ettrinnstillatelse for garasje med opphold.
Klagen begrunnes med feil tolkning av hensynene bak byggegrense i reguleringsplan det søkes
dispensasjon fra.

Bakgrunn for klagen
Administrasjonens vurdering er at byggegrensen det søkes dispensasjon fra er fastsatt ut fra hensyn
til trafikksikkerhet, oversiktlighet og det visuelle knyttet til plassering av byggverk på eiendommene.
I sitt saksfremlegg ved behandling av Gbnr 217/ 361 – Grimestadstranda 2 – Garasje med
oppholdsrom – Ettrinnstillatelse og søknad om dispensasjon, begrunner administrasjonen avslag med
følgende:

Hensyn bak byggegrense:
«Byggegrensen i reguleringsplan bygger på hensyn til trafikksikkerhet, oversiktlighet og det
visuelle knyttet til plassering av byggverk på eiendommene. Av hensyn til utrykningskjøretøy,
snørydding o.l. er det viktig at dagens veibredde opprettholdes. Ryddige omgivelser rundt
veien er også viktig for å ha oversikt over eventuelle barn og dyr som oppholder seg i
veikanten.»

Vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak byggegrensen:
«Garasjens omsøkte plassering er slik at man ved innkjøring på den private veien vil miste
frisikt gjennom svingen og indre del av adkomsten til gbnr 2017/357. Dette øker risiko for
uønskede hendelser i trafikken.
Plassering kun en meter fra veien, vil også kunne føre til at det blir mer krevende å
gjennomføre snøbrøyting.
Bebyggelse i planområdet ligger bak byggegrensen i tråd med plankart. Dette bidrar til
ryddige omgivelser. Omsøkt plassering 1 meter fra vei vil bryte med dette
bebyggelsesmønsteret og skape fare for presedens.»
«Kommunedirektøren mener at reguleringsplanen ikke åpner for at byggegrense settes til
side, kun avstandskravet mot nabo. Unntaket (pkt 2.2.) gjelder derfor ikke i aktuell sak.»
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«Kommunedirektøren vurderer på bakgrunn av dette at hensynene bak bestemmelsene det er
søkt dispensasjon fra, vesentlig settes til side ved å innvilge det omsøkte tiltaket. Det er lagt
avgjørende vekt på trafikksikkerhetsmessige hensyn som frisikt».

Vi mener at det ikke er trafikksikkerhetsmessige hensyn som ligger til grunn for bestemmelsene i
reguleringsplanen, men de alminnelige hensyn i plan- og bygningslovens § 29-4. Videre mener vi at
det foreligger ulik tolkning av hensynene bak byggegrensen i reguleringsplanen fra Tjøme til Færder
kommune, hvilket fører til en usaklig forskjellsbehandling.

Hensyn i reguleringsplan
Behandling av reguleringsplan i tidligere Tjøme kommune, K.sak-17/97, datert 08.10.1997:
Reguleringsplan for gnr 17, bnr 1 – Grimestad (T52) ble vedtatt av kommunestyret i tidligere Tjøme
kommune 08.10.1997. I vedtatt reguleringsplankart er det tegnet inn en byggegrense som går rundt
hele reguleringsområdet. Byggegrensens avstand til naboeiendommer varierer fra 15 til 4 meter. Mot
kommunale vei (Grimestadstranda) er det regulert 5 meters avstand, mens det mot naboeiendom og
landbruksområde i sør er 10 meters avstand mellom byggegrensen og naboeiendom. Deler av
byggegrense mot landbruksområde er på 4 meter. Avstand mot fylkesvei 308 (Østveien) er regulert
til 15 meter. Alle tomter med grense mot felles adkomst (gbnr 217/358) har byggegrense 4 meter fra
nabogrensen. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen ble den oversendt til naboer,
grunneiere, kommunale- og fylkeskommunale og statlige myndigheter, samt Grimestadstranda båt
og velforening til høring. Det kom inn følgende bemerkninger:
«Nøtterøy-Tjøme Energi AS ber om at det avsettes plass til nettstasjon vest for dagens
høyspentlinje, samt at det må avsettes 5 meter byggeavstand til stasjonen.
Fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingen ber om at det avsettes en buffersone på 10
meter mot landbruksarealet og at det forutsettes beplantet med robuste lavtvoksende
busker»
Det er ikke gjort noen egne eller konkrete vurderinger av hensynet bak byggegrensen satt i
reguleringsplankartet knyttet til felles adkomst (privat vei), eller byggegrense og avstand til
nabogrense spesifisert i reguleringsbestemmelsene punkt 2. Verken administrasjonen i sin
saksfremstilling, eller høringssvar, gjør noen vurderinger av hvilke hensyn som ligger til grunn bak
regulert byggegrense for området (se vedlagt behandling i kommunestyre med vedtak).
Den regulerte byggegrensen mot felles vei tilsvarer den generelle avstandsbestemmelsen i plan- og
bygningsloven § 29-4. Det må derfor legges til grunn at det i planen ikke er ment å gi
avstandsbestemmelsen et sterkere vern, og at formålet bak den regulerte grensen ikke er annerledes
enn formålet bak den generelle avstandsbestemmelsen.

Plan og byggningslovens § 29-4
Det vises til Rundskriv H-8/15 til plan- og bygningsloven § 29-4. Byggverks plassering, høyde og
avstand fra nabogrense, datert 26-06.2015, hvor departementet sier følgende om hensynene bak
bestemmelsen:
«Formålet bak plan- og bygningsloven § 29-4 er bl.a. brannvernhensyn og behovet for å sikre
lys og luft mellom bygg og en viss avstand mellom nabobebyggelse, samt hensyn til terreng
og omgivelsestilpasning. Kommunen skal anvende bestemmelsen slik at en oppnår en
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arealdisponering, som på en god måte ivaretar både utbyggers interesser og ønsker,
offentlige interesser samt hensyn til naboer slik at de beholder/kan få tilsvarende kvaliteter.
Bestemmelsen er dermed en viktig styringshjemmel for kommunene.»
Videre sier departementet i rundskrivet:
«Skal det bygges nærmere enn 4 meter fra nabogrensen, må det søkes om dispensasjon etter
plan- og bygningsloven § 19-2. Dersom arealplanen oppstiller andre avstandskrav enn plan og
bygningsloven § 29-4, går dette foran kravene loven.»
«Der kommunen gjennom plan allerede har tatt konkret stilling til byggverkets avstand til
nabogrense og byggverkets høyde, vil dette gå foran kravene i plan- og bygningsloven § 29-4.
Det vil da normalt ikke være rom for ytterligere vurdering etter plan- og bygningsloven § 294.»
Med plan menes både kommuneplanens arealdel og reguleringsplan.

Reguleringplan gnr. 17 bnr.1 Grimestad
Reguleringplan gnr. 17 bnr.1 Grimestad har 2 konkrete bestemmelser knyttet til byggeområder for
boliger:
2.1 I byggeområdene (B) kan oppføres frittliggende boligbebyggelse med tilhørende anlegg i
2 etg. Bebygd areal, BYA, skal ikke overstige 20% av tomtens areal.
2.2. Garasjer og uteboder kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense. Mellom garasjeport og
gjerdelinje (formålsgrense) skal det i utkjøringsretning være minst en avstand på 5 meter.
Garasjens plassering skal vises på situasjonskartet ved byggeanmeldelsen av boligen.
Vi mener derfor at kommunen, i kraft av å ha vedtatt reguleringsplanen med bestemmelser
08.10.1997, har tatt konkret stilling til plassering av boligbebyggelse innenfor byggeområdet (ref pkt
2.1 og reguleringsplankartet) og krav om avstand til nabo ved bygging av bod og garasje (pkt 2.2).

Annen bebyggelse og godkjente søknad innenfor reguleringsområdet
To eksempler innenfor samme reguleringsplanområde som understøtter dette argumentet er:
-

Godkjent byggesøknad for Grimestadstanda 2, gbnr 217/361, datert 07.09.99 (ref 99/013932)
Godkjent byggesøknad for Grimestadstranda 14, gbnr 217/1, datert 22.07.98 (ref 442/98)

Begge byggesøknadene viser plassering av garasje, ihht reguleringsplan pkt 2.2, som ligger utenfor
byggegrense i reguleringsplankartet. Tjøme kommune godkjente denne plasseringen utenfor
byggegrensen. Byggesøknad for Grimestadstranda 14, gbnr 217/1, viser også at garasjens plassering
er 1 meter fra nabogrense. Innsendt byggesøknad viser videre at garasjen har oppholdsrom og
toalett. Det foreligger ingen dispensasjonssøknad her.
I sin begrunnelse til avslått dispensasjonssøknad, skriver administrasjonen at:
«Bebyggelse i planområdet ligger bak byggegrense i tråd med plankartet. Dette bidrar til
ryddige omgivelser. Omsøkt plassering 1 meter fra vei vil bryte med dette
bebyggelsesmønsteret og skape fare for presedens».
Overnevnte eksempler, og en utskrift av reguleringsplankartet, viser at dette er feil. Foruten
bebyggelse på Grimestadstranda 14, har også flere naboer bebyggelse utenfor byggegrensen – dette
være seg mindre tiltak som garasje, bod eller terrasse. Vi mener derfor at argumentasjon om fare for
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presedens og ryddige omgivelser innenfor byggegrense ikke har holdepunkter i de faktiske forhold på
stedet. Vi mener også at hensynet bak regulert byggegrense ikke gjør seg gjeldende ved plassering av
garasjer og bod, som i henhold til reguleringsplanens pkt 2.2 kan plasseres inntil 1 meter fra
nabogrense.
Rundskriv H-8/15:
«Plan- og bygningsloven er en ja-lov. Dette innebærer at tiltakshaver som et generelt
utgangspunkt har rettskrav på å få innvilget søknad om tiltak som er i tråd med regelverket,
herunder også plan.»
Vi har imidlertid søkt om garasje med varig opphold (anneks). Til dette skrive rundskriv H-8/15:
«Der det omsøkte tiltaket er i strid med den arealbruken, høyde eller avstand med mer som
fremgår av arealplan vedtatt i medhold av plan- og bygningsloven, må det søkes om
dispensasjon fra denne.»
Kommunen kan etter pbl. 19-2 dispensere fra avstandskravet til nabogrense i pbl. § 29-4, 2. ledd,
dersom hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt.
Pbl. § 29-4 er en videreføring av § 70 i bygningsloven av 1975, og tidligere plan- og bygningslov fra
1985. I Ot.prp.nr.27 (1982-2983) s. 19 er det uttalt følgende om hvilke hensyn bestemmelsen er ment
å ivareta:
«Vedrørende bygningsrådets behandling av bygningens plassering og høyde vil departementet
generelt bemerke at byggherrens ønsker bør følges innen lovens rammer så langt det er forenelig
med tilbørlig hensyn til naboens interesser og de formål bygningslovgivningen ellers skal ivareta.
Bygningsrådet bør under behandling av søknaden se til at bebyggelsen sikres tilfredsstillende
brannsikring og lysforhold, samt ivareta at trivsel-og miljømessige forhold ikke blir vesentlig
skadelidende..
… Bygningsrådet vil også kunne gjøre godkjenning betinget av at det på eiendommen iverksettes
tiltak som begrenser eller helt utelukker de ulemper som tiltaket ellers ville gi»
I vår dispensasjonssøknad viser vi til pkt 2.2. i reguleringsbestemmelsene som åpner for at bod og
garasje kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense. Vi har i henhold til plan- og bygningsloven § 29-4
tredje ledd, bokstav a, innhentet aktivt nabosamtykke fra samtlige naboer som gir oss tillatelse til å
bygge garasje med opphold (anneks) inntil 1 meter fra nabogrense.
Det vises til rundskriv H8-15 hvor det står:
«Dersom naboen har gitt skriftlig samtykke etter plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd
bokstav a, vil dette inngå som et vektig moment for å kunne gi tillatelse til ønsket plassering.
Kommunen må likevel se til at naboene beholder tilsvarende kvaliteter som den eiendom som
det skal bygges på, så som lys, luft med mer.»

Felles adkomst
Naboeiendommen hvor det er innhentet aktivt nabosamtykke er regulert til felles adkomst for 5
boliger innenfor reguleringsplanområdet (gbnr 217/358). I henhold til reguleringskartet er det en
byggegrense på 4 meter fra felles adkomst.
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Tiltakshaver eier også 1/5 av felles adkomst. Felles adkomst er regulert i plankart med en veibredde
på 6 meter og 4 meter til byggegrense på de 6 tomtene som har grense mot felles adkomst. Felles
adkomst er imidlertid ikke opparbeidet med mer enn ca 5 meters veibredde.
Plan- og bygningsloven av 1985 lå til grunn ved utarbeidelse og vedtak om reguleringsplan for gnr 17
bnr 1 Grimestad. § 67 sa følgende om Vedtekt om atkomst, vann og avløpsanlegg i regulert strøk
§ 67. Vedtekt om atkomst, vann og avløpsanlegg i regulert strøk
Ved vedtekt kan det bestemmes at tomt i regulert strøk bare kan deles eller bebygges dersom
a. opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.
Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i §
47 nr. 1 første ledd.
§ 47 viser til en veibredde på 6 meter.
I rundskriv H-1/06 fra departementet vises det til Pedersen, Sandvik, Skaaraas, Ness og Os: ”Plan- og
bygningsrett”, hvor det legges til grunn at manglende opparbeiding etter PBL (1985) § 67 ikke kan gi
grunnlag for avslag på søknad om byggetillatelse
(https://www.regjeringen.no/contentassets/c6add8258bdd4500a3a95ebbbbd4a4f2/rundskriv_h_1_
06_jnr_06_573.pdf)
Administrasjonen argumenterer i avslått dispensasjonssøknad at veiens reelle bredde i dag er ca 5
meter og at det er viktig at arealene rundt veien holdes åpne, ryddige og oversiktlige. Videre mener
administrasjonen av omsøkt tiltak vil motvirke dette.
Med bakgrunn i de vurderingene som er gjort i rundskriv H-1/06 mener vi at kommunen ikke har
anledning til å avslå byggesøknad på grunn av manglende opparbeiding etter § 67.

Garasjen med oppholdsrom og WC innebærer ingen vesentlig tilsidesettelse av
hensynene bak byggegrensen
Vi mener at administrasjonens avslag på dispensasjonssøknad bygger på feil rettsanvendelse i form
av feil tolkning av hensyn bak regulert byggegrense. Etter vår mening er hensyn bak byggegrensen de
samme som ligger i plan- og bygningslovens § 29-4, nemlig brannvernhensyn og behovet for å sikre
lys og luft mellom bygg og en viss avstand mellom nabobebyggelse, samt hensyn til terreng og
omgivelsestilpasning.
I dette tilfellet vil garasjen ligge ca 11 meter fra nærmeste nabobebyggelse på gnr. 217 bnr. 362.
Eiendommen er omkranset av en høy hekk og mange av eiendommene i området har tilsvarende
garasjebebyggelse med tilrettelegging for beboelse. Tiltaket gir derfor ingen tiltettende virkning av
området og medfører ingen økt fare for brannsmitte. Det må også i dispensasjonsvurderingen særlig
vektlegges at samtlige naboer har gitt aktivt nabosamtykke til tiltaket. Videre er verken vi eller
naboene av den oppfatning at garasjens plassering vil føre til at trafikksikkerheten svekkes i
nevneverdig grad. Endelig må det vektlegges at kommunen godkjente plassering av garasje utenfor
byggegrense mot felles vei i byggesøknaden for eiendommen i 1999. Effektiv arealutnyttelse av
eksisterende boligeiendommer er også i samsvar med de statlige retningslinjer om fortetting.
I henhold til reguleringsbestemmelsenes pkt 2.2 kan garasje og bod plasseres inntil 1 meter fra
nabogrense. Basert på dokumentasjon og argumenter over, mener vi at bestemmelsen må tolkes slik
at avstandskravet på 1 meter mot nabogrense også gjelder utenfor regulert byggegrense. Vedtatt og
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godkjent byggesøknad knyttet til Grimestadstranda 14, gbnr 217/1, viser at også tidligere Tjøme
kommune har tolket reguleringsbestemmelsene på denne måten.
Når det gjelder dispensasjon for å kunne bygge garasje med oppholdsrom, vil tiltakets
primærfunksjon fortsatt være garasje. Vi mener at et oppholdsrom over garasjen ikke vil vesentlig
tilsidesette hensyn i reguleringsbestemmelsene. At tiltaket inneholder et oppholdsrom vil ikke føre til
endringer for naboer med tanke på å sikre lys og luft mellom bygg. Krav i byggtekniske forskrifter til
brannsikkerhet ivaretar også disse hensynene.

Mulig løsning – endret plassering
Selv om hensyn i reguleringsbestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt, kan vi som tiltakshaver
imøtekomme ønske fra utvalgets flertall om å flytte garasjens plassering 2 meter fra nabogrense.
Ifølge rundskriv H-8/15 må spørsmål om endret plassering, høyde eller utforming etter plan- og
bygningsloven § 29-4 andre ledd avgjøres etter en interesseavveining der de ulemper tiltaket påfører
omgivelsene skal avveies mot tiltakshavers fordeler ved å få plassert tiltaket som omsøkt. Denne
avveiningen vil imidlertid først bli aktuell hvis tiltaket innebærer en kvalifisert ulempe for nabo.
Vi kan ikke se at en flytting av garasjen 2 meter fra nabogrense vil være til ulempe for naboer og
stiller oss positive til en slik endret plassering i forhold til omsøkt plassering.
På denne bakgrunn ber vi at kommunen gir dispensasjon som omsøkt i saken, alternativt med endret
plassering av tiltaket 2 meter fra nabogrense.

Vennlig hilsen
Else Muri og Martin S. Kollstrøm
Grimestadstranda 2
3145 Tjøme
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Hei igjen,

viser til innsendt klage knyttet til Grimestadstranda 2. Det står feil adresse i tittel på klagen.
Dette er rettet i vedlagt dokument.

Vennlig hilsen
Else Muri
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Gbnr 217/361 - Grimestadstranda2 - Garasjemed oppholdsromEttrinnstillatelse og søknadom dispensasjon
Utvalg
Hovedutvalgfor kommunalteknikk

Møtedato
18.11.2020

Saksnummer
351/20

Kommunedirektørensinnstilling
1. I medholdav plan- og bygningsloven§ 19-2 avlåsdispensasjonfor garasjemed
oppholdsrompå gbnr. 217/361 - Grimestadstranda2, fra reguleringsplanens
byggegrense.
2. I medholdav plan- og bygningsloven§ 21-4 avslåssøknadom ettrinnstillatelsefor garasje
med oppholdsrom.

Vedtaketer basertpå dokumentasjonmottatt den 25.08.2020,09.10.2020og 15.10.2020.
Det visestil de vurderingerog begrunnelsersom fremkommeri saksutredningen.
Hovedutvalgfor kommunalteknikk18.11.2020:
Behandling:
E-postfra tiltakshaverdatert 12.11.20kl 11:32ble referert i møte.
VirksomhetslederA.M. RustanAasholdt en digital orientering i saken.
G. Fredriksen(Frp)fremmet på vegneav Frp, H og Spfølgendeforslagtil nytt punkt 3:
Hovedutvalgetfor kommunalteknikkkan imøteseen ny søknadder garasjenplasseres1 meter lenger
nord.
Votering
Kommunedirektørensinnstilling punkt 1 vedtatt med 10 mot 1 stemme(M. Fladmo(H)).
Kommunedirektørensinnstilling punkt 2 vedtatt med 10 mot 1 stemme(M. Fladmo(H)).
G. Fredriksensforslagtil nytt punkt 3 vedtatt med 6 mot 5 stemmer(Ap, Mdg, FRSV).
HFK-351/20 Vedtak:
1. I medholdav plan- og bygningsloven§ 19-2 avslåsdispensasjonfor garasjemed

oppholdsrom på gbnr. 217/361 - Grimestadstranda 2, fra reguleringsplanens byggegrense.
2. I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 avslås søknad om ettrinnstillatelse for garasje
med oppholdsrom.
3. Hovedutvalget for kommunalteknikk kan imøtese en ny søknad der garasjen plasseres 1
meter lenger nord.

Vedtaket er basert på dokumentasjon mottatt den 25.08.2020, 09.10.2020 og 15.10.2020.
Det vises til de vurderinger og begrunnelser som fremkommer i saksutredningen.

Vedlegg:
Situasjonskart
Reguleringsplan 1:1000
Kommuneplan 1:5000
Fasade-, snitt- og plantegning
Reguleringsplanbestemmelser
Søknad om dispensasjon
Redegjørelse fra tiltakshaver
Tilleggsinformasjon fra tiltakshaver
Tilleggsinformasjon fra tiltakshaver
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Saken gjelder dispensasjon og ettrinnstillatelse for garasje med oppholdsrom på gbnr. 217/361 Grimestadstranda 2.
Tiltaket omfatter bygging av dobbeltgarasje med oppholdsrom og bad i andre etasje utenfor
reguleringsplanens byggegrense.
Tiltaket betinger dispensasjon fra:
· Reguleringsplankartets byggegrense.

Det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.
Kommunedirektøren er av den oppfatning at dispensasjon ikke bør innvilges og at det ikke bør gis
ettrinnstillatelse som omsøkt. Dispensasjonsvilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 anses ikke som
oppfylt.
Innledning
Det søkes om oppføring av garasje med oppholdsrom på gbnr. 217/361 - Grimestadstranda 2.
Tidligere saksgang:
· Den 25.08.2020 ble det søkt om ettrinnstillatelse for garasje med oppholdsrom.
· Den 29.09.2020 ble det varslet om mulig avslag på søknaden.
· Den 09.10.2020 suppleres redegjørelsen for dispensasjon.
· Den 15.10.2020 suppleres søknaden, og søknaden var komplett.

Planstatus:
Eiendommen er avsatt til boligbebyggelse i kommunedelplankartet for Tjøme, vedtatt 31.01.2018.
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer for Færder
kommune, vedtatt 31.01.2018.
Eiendommen omfattes også av reguleringsplan nr. 52 - Grimestadstranda , vedtatt 08.10.1997, hvor
den er avsatt til boligbebyggelse.
Det er ikke motstrid mellom kommuneplanen og reguleringsplanen.
Dispensasjoner:
· Reguleringsplankartets byggegrense.

Dispensasjonssøknaden begrunnes med følgende (utdrag):
· Tiltaket er ikke til sjenanse eller hinder for andre.
· Tiltaket har ikke negative konsekvenser for helse og miljø.
· Garasjens plassering nær vei optimaliserer arealet omkring.

Om tiltaket:
Det søkes om tillatelse til oppføring av garasje med oppholdsrom på gbnr. 217/361 Grimestadstranda 2. Garasjen er omsøkt plassert i eiendommens sørøstlige hjørne på eksisterende
parkeringsareal. Eiendommen består i dag av en enebolig.
Reguleringsplankartet har en byggegrense på ca. 4 meter mot vei. Det søkes her om plassering av
garasje med bod, oppholdsrom og wc 1 meter fra nabogrense mot vei, og det er derfor søkt om
dispensasjon fra byggegrensen.
Arealer:
Eiendommens størrelse: 1015 m2
Eksisterende bebygd areal (BYA): 143 m2
Nytt bebygd areal (BYA): 51,8 m2
Nytt bruksareal (BRA): 66,6 m2
Høyder:
Mønehøyde: 6,13 meter.
Gesimshøyde: 5,24 meter.
Kotehøyde overkant gulv: 15,5 m.o.h.
Utnyttelsesgrad:
Utnyttelsesgrad for eiendommen: 19,19 % .
Avstander:
Nærmeste nabogrense: 1 meter.
Avstand til veimidte: 4 meter.
Nabosamtykke:
Eiere av gbnr. 217/358 (veiarealet) har gitt samtykke til plassering av bygningen med oppholdsrom
1,0 meter fra nabogrense.
Faktagrunnlag
Plan- og bygningsloven, kapittel 19 – Dispensasjon.
Plan- og bygningsloven, kapittel 20 – Søknadsplikt.
Kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, vedtatt 31.01.2018
Kommunedelplankart for Tjøme, vedtatt 31.01.2018.
Reguleringsplan nr. 52 for Grimestadstranda, vedtatt 08.10.1997.
Naturmangfoldloven, kapittel 11 – Alminnelige bestemmelser og bærekraftig bruk.
Vurderinger
Nabomerknader:
Det foreligger ikke nabomerknader til tiltaket.
Forholdet til naturmangfoldloven (nml):
Naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved behandling av byggesaker.
Det er ikke registrert utvalgte eller andre viktige naturtyper, rødlistearter eller kulturminner i det

aktuelle området jf. Naturbasen og artsdatabankens artskart. Dermed er det heller ikke påvist
negative konsekvenser for naturmangfoldet. Kravet i § 8 er dermed oppfylt og det anses ikke som
nødvendig med en vurdering knyttet til §§ 9-12. Hensynet til naturmangfoldloven anses som
ivaretatt.
Estetikk og arkitektur:
Garasjen er prosjektert med vertikalt panel, takstein og vinduer med sprosser. Fra oppholdsrom i
andre etasje er det planlagt utvendig trapp til terreng. Bygningen er både høyere og større enn det
som er anbefalt i kommuneplanens retningslinjer for fortetting for garasjer, med mønehøyde på 6,13
meter og grunnflate på 51,8 m2. Oppholdsrommet i andre etasje øker garasjens høyde, og
takopplettet bidrar til å forsterke høyden, i tillegg til utvendig trappeløsning/atkomst til oppholdsrom
og bad i 2. etasje. Bygningen kan sies å ha arkitektoniske kvaliteter i seg selv, men i forhold til
hovedfunksjon som er garasje, kan den oppleves utfordrende på grunn av størrelsen, høyde,
takopplett, og utvendig trappeatkomst, i tillegg til at plasseringen såpass nær vei og i utkanten av
tomten kan oppleves som ruvende i omgivelsene.
Dispensasjon etter plan- og bygningsloven (pbl):
Dispensasjon etter plan- og bygningsloven krever grunngitt søknad. Kommunen kan gi dispensasjon
hvis hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må
fordelene ved å innvilge dispensasjon være klart større enn ulempene etter en helhetsvurdering.
Begge vilkårene i pbl. § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjoner kan innvilges.
Det blir vektlagt om det foreligger negativ uttalelse fra statlig eller regional fagmyndighet,
dispensasjonens eventuelle konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, og nasjonale
rammer og mål.
Hensynene bak byggegrensen
Byggegrensen i reguleringsplan bygger på hensynet til trafikksikkerhet, oversiktlighet og det visuelle
knyttet til plassering av byggverk på eiendommene. Av hensyn til utrykningskjøretøy, snørydding o.l.
er det viktig at dagens veibredde opprettholdes. Ryddige omgivelser rundt veien er også viktig for å
ha oversikt over eventuelle barn og dyr som oppholder seg i veikanten.
Vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak byggegrensen
Garasjen er omsøkt plassert ved svingens innerkant med en meters avstand til vei. Garasjens
omsøkte plassering er slik at man ved innkjøring på den private veien vil miste frisikten gjennom
svingen og indre del av adkomstveien ved gbnr. 217/357. Dette øker risikoen for uønskede hendelser
i trafikken.
Veien er i reguleringsplan inntegnet med en bredde på 6 meter. Måler man på nyere flyfoto, ser man
at veiens reelle bredde i dag er ca. 5. Det er derfor svært viktig at arealene rundt veien holdes åpne,
ryddige og oversiktlige. Å innvilge omsøkt tiltak vil motvirke dette. Plasseringen kun én meter fra
veien, vil også kunne føre til at det blir mer krevende å gjennomføre snøbrøyting.
Bebyggelsen i planområdet ligger bak byggegrensen i tråd med plankartet. Dette bidrar til ryddige
omgivelser. Omsøkt plassering 1 meter fra vei vil bryte med dette bebyggelsesmønsteret og skaper
fare for presedens.
Ansvarlig søker trekker i sin redegjørelse fram at reguleringsplanen § 2.2 åpner for plassering av bod
og garasje inntil 1 meter fra nabogrense. Garasjen er ment plassert en meter fra naboeiendommen
gbnr. 217/357, som består av reguleringsområdets felles vei, og at unntaket derfor kommer til
anvendelse. Kommunedirektøren mener at reguleringsplanen ikke åpner for at byggegrensen settes
til side, kun avstandskravet mot nabo. Unntaket gjelder derfor ikke i aktuell sak.
Kommunedirektørens viser videre til at omsøkte garasje med oppholdsrom, bad og utvending trapp,
har en høyde og et volum ut over det som er vanlig for garasjer tilpasset alminnelige eneboliger, jf

kommuneplanens retningslinjer.
Kommunedirektøren vurderer på bakgrunn av dette at hensynene bak bestemmelsen det er søkt
dispensasjon fra, vesentlig settes til side ved å innvilge det omsøkte tiltaket. Det er lagt avgjørende
vekt på trafikksikkerhetsmessige hensyn som frisikt.
Lovens formålsbestemmelse
Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd første punktum at heller ikke hensynene bak
formålsbestemmelsen i § 1-1 kan bli vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsen lovfester formålet til å
fremme «bærekraftig utvikling for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner», og hvor
planlegging og vedtak skal «sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser
og myndigheter».
Omsøkte tiltak vil kunne forringe trafikksikkerheten i nabolaget. Dette vil ikke bidra til å ivareta barn
og unges oppvekstsvilkår. Tiltaket vil heller ikke ivareta den estetiske utformingen av omgivelsene.
Ved eventuelt senere søknader om dispensasjon fra byggegrense for andre eiendommer innenfor
reguleringsplanen, vil det være utfordrende å ikke i møte komme disse dersom det innvilges
dispensasjon i foreliggende sak.
Kommunedirektøren mener hensynene i formålsparagrafen vesentlig tilsidesettes gjennom den
omsøkte dispensasjonen.
Fordelene er klart større enn ulempene
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene for at kommunen skal kunne
innvilge dispensasjon jfr. pbl. § 19-2 annet ledd annet punktum.
Etter bestemmelsens ordlyd skal det foretas en helhetlig vurdering hvor alle relevante fordeler og
ulemper skal vurderes. Bestemmelsen gir liten veiledning om hva som er en «fordel» eller «ulempe».
Forarbeidene påpeker at hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra er relevant for
vurderingen jfr. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242.
Departementet forutsatte ved vedtakelsen av bestemmelsen at dispensasjonsvilkåret skal «vurderes
i forhold til de hensyn som ligger bak planen» jfr. Rt-2007-257 (42) jfr. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s.
242. Dette innebærer at de hensynene som gjør seg gjeldende i plangrunnlaget for det konkrete
arealet, også er de hensyn som er avgjørende for hva som er fordeler og ulemper i den helhetlige
vurderingen. Dette underbygges også av hovedformålet med plan- og bygningsretten om en
planstyrt arealforvaltning.
Den konkrete vurderingen av fordeler og ulemper
Fordelene ved tiltaket berører kun eierne av eiendommen. Tiltaket har ingen fordeler for naboer
eller samfunnet som helhet. Eiendommen er såpass stor at kommunedirektøren mener at det er
mulig å etablere det omsøkte tiltaket innenfor reguleringsplanens byggegrenser ellers på
eiendommen.
Tiltaket innebærer i prinsippet oppføring av garasje der deler av bygningen er et anneks. Dette er i
utgangspunktet ikke kurant, og kommunedirektøren viser til at dette også har en side til plan- og
bygningsloven § 29-4. Avstandskravet for bygning med rom for varig opphold er 4 meter fra
eiendomsgrense. Avstanden kan være mindre dersom eier av naboeiendom samtykker til tiltaket.
Selv om det foreligger nabosamtykke for det omsøkte tiltaket er kommunedirektøren av den
oppfatning at hensynene bak avstandsbestemmelsen ikke er ivaretatt. I dette tilfellet er hensynene
bak § 29-4 og regulert byggegrense mot vei i stor grad sammenfallende. Tiltaket kan, som beskrevet
over, føre til uønskede konsekvenser for frisikt, trafikksikkerhet, utrykningskjøretøy, snøbrøyting o.l. I
tillegg vil tiltakets plassering innebære ulemper i form av støy, støv etc. i anneksdelen/rom for varig
opphold.

Kommunedirektøren er derfor av den oppfatning av at ulempene ved å innvilge dispensasjon fra
reguleringsplan ikke er klart større enn fordelene etter en samlet vurdering.
Konklusjon
Begge dispensasjonsvilkårene må være innvilget for at det skal kunne innvilges dispensasjon. I dette
tilfellet vurderer kommunedirektøren at ingen av vilkårene er oppfylt. På bakgrunn av overnevnte
anbefaler kommunedirektøren at det ikke innvilges dispensasjon fra reguleringsplanens byggegrense
for garasje med oppholdsrom på gbnr. 217/361, i henhold til innsendt søknad.
Gebyr:
Gebyret er beregnet ut fra kommunens gebyrregulativ for 2020:
Pkt.
§ 3-2
§ 3-10
§ 3-11
Sum

Beskrivelse
Grunngebyr
Dispensasjon, grunnsats
Garasje

Sats
4080
9790
3265

Antall
1
1
1

Samlet saksbehandlingsgebyr er beregnet til 17 135,- og vil bli sendt tiltakshaver.

Totalt
4080
9790
3265
17 135

JournalpostID: 21/15141
Arkiv: GBNR-2/351, FA-L42
Saksbehandler: Kjell Inge Bakkeland Sandvik
Telefon: 95193511
Byggesak og Geodata

Gbnr 2/351 - Engveien 8 B - Behandling av søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan og ett-trinnssøknad om tilbygg til bolig
Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Møtedato
28.04.2021

Saksnummer
095/21

Kommunedirektørens innstilling
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for Rosanes,
plannr. 101-E3, for oppføring av garasjetilbygg til bolig utenfor regulert byggegrense på
eiendommen
2/351
–
Engveien
8
B.
Dispensasjon gis med vilkår om forskriftsmessig brannsikring av bygningsdeler nærmere nabogrense
enn
4,0
meter.
Hensynet bak den regulerte byggegrense settes ikke vesentlig til side. I tillegg synes fordelene være
større
enn
ulempene
etter
en
samlet
vurdering.
2. I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse for
garasjetilbygg til bolig. Godkjenningen er basert på dokumentasjon mottatt 06.10.2020.

Det vises til de vurderinger og begrunnelser som fremkommer i saksutredningen.

Vedlegg:
Oversiktskart
Reguleringsplan
Situasjonsplan
Søknad om dispensasjon
Uttalelse fra Fortidsminneforeningen Vestfold
Fasadetegninger
Plantegning
Snittegning
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.

Kortversjon
Saken gjelder dispensasjon fra byggegrense i reguleringplan nr. 101-E3 for Rosanes, samt
ettrinnstillatelse for garasjetilbygg til bolig på eiendommen gbnr. 2/351 – Engveien 8 B.
Tiltaket betinger dispensasjon fra byggegrense i reguleringsplan for Rosanes nr. 101-E3.
Planendringen er vedtatt 15.05.2019.
Kommunedirektøren er av den oppfatning at dispensasjon bør innvilges og at det bør gis
ettrinnstillatelse som omsøkt. Dispensasjonsvilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 anses som
oppfylte.
Det foreligger ingen nabomerknader.
Innledning
Det søkes om oppføring av garasjetilbygg til bolig på eiendommen gbnr. 2/351 – Engveien 8 B.
Planstatus:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Rosanes med endringer nr. 101-E3, vedtatt 15.05.2019,
hvor den er avsatt til boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse.
Det er ikke motstrid mellom kommuneplanen og reguleringsplanen.
Dispensasjoner:
Tilbygget skal oppføres over regulert byggegrense mot vest, og er således betinget av dispensasjon
fra reguleringsplan for Rosanes med endringer nr. 101-E3.
Dispensasjonssøknaden begrunnes med følgende (utdrag):
· Det tillates frittstående garasjer utenfor byggegrensen. I dette tilfellet vil en løsrevet garasje
medføre at det blir svært trangt mellom eiendommene og dermed fremstå som mer utbygget.
· Ved å bygge garasjen inntil boligen oppnår man mer luft mellom eiendommene, samt at det
estetiske uttrykket videreføres i området.
· Fortidsminneforeningen Vestfold har uttalt seg positivt.
Historikk:
Det ble gitt ett-trinnstillatelse til oppføring av bolig i sak D-514/19 den 12.06.2019. Midlertidig
brukstillatelse ble gitt 15.02.2020 og ferdigattest den 05.02.2021.
Det ble parallelt med ferdigstillelsen av boligen fremmet søknad om oppføring av garasje som tilbygg
til boligen på dens vestre fasade, samt søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen da den
omsøkte plasseringen av tilbygget stred mot regulert byggegrense. Søknaden ble mottatt 06.10.2020.

Om tiltaket:
Det søkes om oppføring av garasje som tilbygg til bolig på eiendommen gbnr. 1/351 – Engveien 8 B.
Arealer:
Bebygd areal (BYA):
Bruksareal (BRA):

49 m²
44 m²

Utnyttelsesgrad:
Tiltaket gir en samlet utnyttelsesgrad på %-BYA = 28% for eiendommen.
Høyder:
Mønehøyde:
Gesimshøyde:

4,57 meter.
3,39 meter.

Faktagrunnlag
Plan- og bygningsloven, kapittel 19 – Dispensasjon.
Plan- og bygningsloven, kapittel 20 – Søknadsplikt.
Reguleringsplan nr. 101-E3 for Rosanes, vedtatt 15.05.2019.
Vurderinger
Dispensasjon etter plan- og bygningsloven krever grunngitt søknad. Kommunen kan gi
dispensasjon hvis hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å innvilge dispensasjon
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Begge kravene i § 19-2 må være oppfylt
for at dispensasjon skal kunne innvilges.
Det blir vektlagt om det foreligger negativ uttalelse fra statlig eller regional fagmyndighet,
dispensasjonens eventuelle konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, og nasjonale
rammer og mål.
Dispensasjon fra arealplaner reiser særlige spørsmål. Det fremheves i Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s.
242 at:
[d]e ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er
vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler
dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan.
Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag.
Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at
endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om
kommuneplanlegging og reguleringsplaner.
Det må derfor utvises varsomhet ved vurdering av om dispensasjon skal gis – spesielt gjelder dette
dispensasjon fra nylige vedtatte planer. I slike tilfeller bør det heller vurderes å endre selve planen.
Kommunen har i dette tilfellet mottatt søknad om dispensasjon og må således også behandle saken
som dispensasjon etter plan- og bygningsloven kap. 19.
Vurdering av hensynet bak regulerte byggegrenser
Byggegrenser i reguleringsplan settes hovedsakelig for å sikre at det opprettholdes nødvendig
avstand mellom bebyggelse og mot vei.
Byggegrensene i dette tilfellet samsvarer med plan- og bygningsloven § 29-4 om minsteavstand fra
bebyggelse til nabogrenser (4,0 meter), og må således oppfattes i realiteten å medføre en noe
høyere terskel for å kunne fravike minsteavstanden enn hva ellers ville vært tilfellet uten

byggegrenser. Det skal med andre ord ikke være like «kurant» å fravike minimumsavstanden på 4,0
meter.
Vurderingen bak hensynet kan langt på vei bli tilnærmet samme vurdering man må foreta ved
plassering av et tiltak nærmere enn 4,0 meter i uregulerte område – dvs. hvor det kun er plan- og
bygningslovens avstandsbestemmelser som gjelder, selv om avstandsbestemmelser/byggegrenser
satt i plan går foran kravene i plan- og bygningsloven, jf. rundskriv H-8/15 datert 26.06.2015 fra
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Det er vanskelig å gi en uttømmende liste over hvilke vurderingsmomenter som kan ligge til grunn
ved vurdering av en bygnings plassering, men som eksempler kan nevnes: skape gode
oppholdsarealer i det fri for beboerne, utsyn og gode lysforhold på egen tomt, hensyn til
naboeiendommer slik at de også kan få eller beholde tilsvarende kvaliteter, brannsikkerhet, hensyn
til anlegg i grunnen, støy osv. I tillegg vil det i enkelte tilfeller, som her, være forhold omkring visuelle
kvaliteter jf. plan- og bygningsloven
§ 29-2.
Det må foretas en vurdering av tiltakshavers ønske opp mot offentligrettslige hensyn og hensynet til
nabo, samtidig som de øvrige generelle hensyn under plan- og bygningsloven formål også må
ivaretas.
Kommunedirektøren mener at hensynet bak de regulerte byggegrenser i dette tilfellet er å ivareta
områdets særpreg og luft og lys mellom bygningene. I dette tilfellet vil det plasseres bygningsmasse
utenfor byggegrensen, som samlet sett er mindre enn det kunne vært med en frittstående garasje.
Kommunedirektøren mener derfor at hensynet bak byggegrensen synes derfor ikke å bli vesentlig
tilsidesatt.
Vurdering om fordelene er større enn ulempene
Reguleringsplaner har blitt til gjennom en omstendelig prosess og det skal derfor ikke være kurant å
fravike planer. Å dispensere fra en plan vil nesten alltid medføre en viss ulempe for nabo – som
kanskje har ervervet eiendommen med bakgrunn i vedtatt plan og de bestemmelser som er tilknyttet
den.
Selv om det i regelverket ikke er gitt en klar definisjon av når et tilbygg blir frittstående, dvs. hvor stor
avstand som kreves mellom deler av et bygg før en del blir løsrevet/frittstående, er
kommunedirektøren av den oppfatning at avstanden fra naboens eiendom og til tilbygget det nå er
søkt om, vil være større enn om garasjen skulle være frittstående. Forutsatt at bygget gis
forskriftsmessig brannsikring for de delene som er nærmere nabogrense enn 4,0 meter så kan man
ikke si at nabo påføres en urimelig ulempe. Det skal her også vektlegges at garasjens høyde er relativt
beskjeden i en lengre avstand fra nabogrense enn hva en boligbygning kunne ha vært og da kun 4,0
meter fra grense. Ulempen med tap av sol, skyggevirkning og innsyn til naboeiendommen kan derfor
vanskelig vektlegges.
Det er vanskelig å påvise klare ulemper både for nabo og for omkringliggende bebyggelse i dette
tilfellet.
Garasjer sammenbygd med boligene synes å være mer en hovedregel enn et unntak i området som
omfattes av reguleringsplanen for Rosanes. En evt. dispensasjon vil vanskelig kunne hevdes å
tilsidesette kravet om gode visuelle kvaliteter sett opp mot øvrig bebyggelse på naboeiendommene,
jf. plan- og bygningsloven § 29-2. Uttalelse fra Fortinnsminneforeningen Vestfold vektlegges.
Kommunedirektøren mener at fordelene er større enn ulempene.
Konklusjon

Etter en samlet vurdering anbefaler kommunedirektøren at det innvilges dispensasjon fra
reguleringsplan for Rosanes nr. 101-E3 for oppføring av garajsetilbygg til bolig i henhold til innsendt
søknad. Dispensasjon foreslås gitt med pålegg om forskriftsmessig brannsikring av de bygningsdeler
som kommer nærmere nabogrense enn 4,0 meter
--- oOoOo --Ett-trinnstillatelse til oppføring av garasjetilbygg til bolig
Tiltaket
Søknaden gjelder garasjetilbygg til bolig.
Tillatelse til tiltak
Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 06.10.2020. Behandlingsklar søknad forelå s.d..
Tiltaket er betinget av dispensasjon fra regulert byggegrense.
Minste avstand til nabogrense godkjennes til 1,0 meter mot gbnr. 2/350 (felles veiareal), og 2,7
meter mot gbnr. 2/355, jfr. nabosamtykke datert 16.09.2020.
Det forutsettes at bygningsdeler nærmere nabogrense enn 4,0 meter brannsikres jf. TEK17 kap. 11.
Før tiltaket iverksettes må det være sendt inn revidert gjennomføringsplan og resterende
ansvarserklæringer.
Generelt om tillatelsen
Ansvarlige foretak er ansvarlige for at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lovverk.
Arbeidene kan starte. Tillatelsen har en gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Er arbeidene ikke satt i gang
innen 3 år faller tillatelsen bort. Ønskes tiltaket endret, må endringene være godkjent før de kan
starte.
Tillatelsen kan bli omgjort som følge av en klage eller annen overprøving. Kommunen er ikke
ansvarlig for tap ved en slik omgjøring. Arbeid som igangsettes før klagefristen er ute eller
klage/overprøving er avgjort, skjer for tiltakshavers egen risiko.
Tillatelsen er gitt iht. plan- og bygningsloven og gir ingen rettighet til å bygge etter annet lovverk og
innebærer heller ingen avgjørelse av eventuelle private rettsforhold.
Ansvar og kontroll
Følgende foretak har erklært ansvarsrett i denne sak:
Foretak
Tønsberg Byggteknikk A/S
Org. nr. 922 163 324
*) TK = Tiltaksklasse

Fagområde
SØK

TK*

PRO – Trekonstruksjoner

1

Ansvarlig søker er ansvarlig for at gjennomføringsplanen til enhver tid er oppdatert i forhold til
ansvarlige foretak, fagområder og tiltaksklasser. Ved endringer skal det innsendes erklæringer og

dokumentasjon til kommunen før arbeidene igangsettes.
Beskrivelse av tiltaket
Det er den 06.10.2020 innkommet ett-trinnssøknad iht. plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd
bokstav a), jf. § 20-3, om oppføring av garasjetilbygg til bolig på eiendommen gbnr. 2/351 – Engveien
8 B.
Arealer:
Bebygd areal (BYA):
Bruksareal (BRA):

49 m²
44 m²

Utnyttelsesgrad:
Tiltaket gir en samlet utnyttelsesgrad på %-BYA = 28% for eiendommen.
Høyder:
Mønehøyde:
Gesimshøyde:

4,57 meter
3,39 meter

Minste avstand til nabogrense (veiareal) blir 1,0 meter.
Minste avstand til nabogrense (boligtomt) blir 2,7 meter.
Det foreligger nabosamtykke.
Fritak fra byggteknisk forskrift
Det er ikke bedt om fritak fra krav i gjeldende byggtekniske forskrift (TEK17). Tiltaket forutsettes
derfor gjennomført iht. TEK17 i sin helhet.
Plangrunnlag
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Rosanes med endringer nr. 101-E3, vedtatt 15.05.2019,
hvor den er avsatt til boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse.
Det er ikke motstrid mellom kommuneplanen og reguleringsplanen.
Tilbygget skal oppføres over regulert byggegrense mot vest, og er derfor avhengig av dispensasjon
fra reguleringplanen. Det vise til egen vurdering ovenfor.
Plassering og avstander
Minste avstand til nabogrense (veiareal) blir 1,0 meter.
Minste avstand til nabogrense (boligtomt) blir 2,7 meter.
Det foreligger nabosamtykke datert 16.09.2020
Toleransegrensen er 0.1 m i vertikalplanet, 0.1 m i horisontalplanet. Ingen toleransegrense ved
kritiske avstander (f. eks. minimumsavstand til grense, vei, annen bygning).
Estetikk og arkitektur
Tiltaket viderefører uttrykket fra tidligere godkjent bolig på eiendommen.
I hovedtrekk legges garasjer som et tilbygg til boligen innenfor planavgrensningen, og tiltaket
medfører således etter kommunedirektørens syn et avvik på etablert arkitektur i området og at
tiltaket derfor har tilstrekkelig god arkitektonisk utforming, og gode visuelle kvaliteter i seg selv og i
forhold til sin funksjon, bygde og naturlige omgivelser og plassering.
Miljø- og grunnforhold
Det opplyses i søknaden at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som
følge av flom, skred eller andre natur- og miljøforhold.

Graving
Gravetillatelse må være gitt av grunneier. Før graving må det avklares om det finnes strøm-, telefon-,
fiber- eller andre kabler og ledninger i nærheten. Mer informasjon finnes på www.gravemelding.no.
Nabomerknader
Det foreligger ikke nabomerknader til tiltaket.
Dispensasjoner
Tiltaket krever dispensasjon fra reguleringsplan for Rosanes nr. 101-E3 fordi tilbygget plasseres uten
for regulert byggegrense mot vest. Det vises til egen vurdering ovenfor.
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
Tiltaket kan ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
Ved søknad om midlertidig brukstillatelse, skal søker dokumentere gjenstående arbeider, bekrefte at
bygningen har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse.
Ved søknad om ferdigattest skal søker bekrefte at tilstrekkelig dokumentasjon er overlevert byggets
eier.
Dersom det er foretatt endringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, skal søker
senest ved søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende oppdatert dokumentasjon.
Endelig gjennomføringsplan og komplett sett med ansvarserklæringer må foreligge før det kan gis
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.
Lovgrunnlag (listen er ikke uttømmende)
Plan- og bygningsloven, kapittel 12 – Reguleringsplan
Plan- og bygningsloven, kapittel 20 – Søknadsplikt
Plan- og bygningsloven, kapittel 21 – Krav til innhold og behandling av søknader
Plan- og bygningsloven, kapittel 23 – Ansvar i byggesaker
Plan- og bygningsloven, kapittel 28 – Krav til byggetomta og ubebygd areal
Plan- og bygningsloven, kapittel 29 – Krav til tiltaket
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold. Eventuell klage over vedtaket må sendes inn
skriftlig til kommunen innen 3 uker etter at du har mottatt vedtaket. Søksmål eller erstatningskrav
kan ikke reises uten at klageadgangen er benyttet. Se vedlagt skjema for mer informasjon.
Gebyr
Det tas ikke gebyr i saken pga. for lang saksbehandlingstid, jf. plan- og bygningsloven § 21-7 første
ledd og SAK10 § 7-6.
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Richard
garasjeplassering

Byggmester Richard Abell

Fortidsminneforeningen Vestfold har vurdert foreliggende planer for oppføring av
garasje Engveien 8, Færder kommune.
Vi ser av tegning datert 24.4. at den beste løsningen for garasjebyggets utforming og plassering er å
legge den helt inn til hovedbygningen.
Dette er også den vanligste løsningen i strøket. Der garasjen er bygget separat fra hovedbygningen,
gir det en uheldig plassering og skjemmer totalbildet i området.
Vennlig hilsen
Dyveke Bast, Fortidsminneforeningen Vestfold
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Gbnr 2/37 - Ørsnesalleen 13 - Garasje - Dispensasjon og tillatelse til tiltak
uten ansvarsrett
Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Møtedato
28.04.2021

Saksnummer
096/21

Kommunedirektørens innstilling
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon for garasje på gbnr. 2/37
- Ørsnesalleen 13. Det dispenseres fra kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt.
25.8.2 c) – krav om avstand på minimum 2 meter til veiformål.
2. I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse for
garasje.
Vedtaket er basert på dokumentasjon mottatt den 07.12.2020 og 12.03.2021.
Det vises til de vurderinger og begrunnelser som fremkommer i saksutredningen.

Vedlegg:
Grunnkart 1:1000
Situasjonsplan 1:1000
Situasjonsplan 1:5000
Reguleringsplankart 1:1000
Situasjonskart med tiltak
Redegjørelse for dispensasjon
Følgebrev
Fasade-, snitt- og plantegning
Illustrasjon
Vedlegg:
Grunnkart 1:1000
Situasjonsplan 1:1000
Situasjonsplan 1:5000
Reguleringsplankart 1:1000
Situasjonskart med tiltak
Redegjørelse for dispensasjon
Følgebrev
Fasade-, snitt- og plantegning
Illustrasjon
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Saken gjelder dispensasjon og ettrinnstillatelse for garasje.
Tiltaket omfatter oppføring av garasje.
Tiltaket betinger dispensasjon fra:
· Kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 25.8.2 c) – krav om avstand på minimum 2
meter til veiformål.
Det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.
Kommunedirektøren mener at saken er tilstrekkelig opplyst jfr. forvaltningslovens § 17.
Kommunedirektøren er av den oppfatning at dispensasjon bør innvilges og at det bør gis
ettrinnstillatelse som omsøkt. Dispensasjonsvilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 anses som
oppfylt.
Innledning
Det søkes om oppføring av garasje.
Tidligere saksgang:
· Den 07.12.2020 ble det søkt om ettrinnstillatelse for garasje.
· Den 22.02.2021 bes det om supplerende dispensasjonssøknad.
· Den 12.03.2021 suppleres søknaden, og søknaden var fullstendig.
Planstatus:

Eiendommen er uregulert og avsatt til boligbebyggelse i kommunedelplankartet for Nøtterøy, vedtatt
31.01.2018. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel med bestemmelser og
retningslinjer for Færder kommune, vedtatt 31.01.2018.
Deler av eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 109 – Ørsnesveien, vedtatt 03.03.1972, der
den er avsatt til offentlig trafikkområde.
Eiendommen omfattes av Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE) for Teie, der den inngår i delområde
1 - Ørsnesalleen.
Dispensasjoner:
· Kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 25.8.2 c) – krav om avstand på minimum 2 meter til
veiformål.
Dispensasjonssøknaden begrunnes med følgende (utdrag):
· Det foreligger ingen aktuelle planer for at reguleringsplanen skal realiseres.
· Det er etablert gang- og sykkelsti på motsatt side av Ørsnesalleen.
· Vanligvis ligger formålsgrensen i eiendomsgrensen. Garasjens plassering blir over 4 meter fra
eiendomsgrensen.
Uttalelse fra andre myndigheter:
Den kommunale veimyndigheten har ingen innvendinger mot omsøkt tiltak.
Om tiltaket:
Det søkes om tillatelse til oppføring av frittliggende garasje. Garasjen vil plasseres øst på
eiendommen mellom eiendommens enebolig og Ørsnesalleen. Garasjen vil ha utkjørsel mot nord,
vindu mot øst, og en dør og et vindu mot vest. Garasjen har ytre mål på 6,8 x 6,2 meter. På kortsiden
vil taket ha en vinkel på 38o. På langsiden vil taket ha en vinkel på 22o. Tiltaket innebærer ingen
terrenginngrep.
Arealer:
Eiendommens størrelse: 1051,6 m2
Eksisterende bebygd areal (BYA): 138,4 m2
Eksisterende bruksareal (BRA): 328 m2
Nytt bebygd areal (BYA): 43,5 m2
Nytt bruksareal (BRA): 39,7 m2
Høyder:
Mønehøyde: 4,18 meter.
Gesimshøyde: 2,91 meter.
Utnyttelsesgrad:
Utnyttelsesgrad for eiendommen: 17,3%.
Avstander:
Nærmeste nabogrense: 4,0 meter.
Nærmeste bygning: 4,0 meter.
Avstand til veimidte: 9,44 meter.
Nabosamtykke:

Ikke aktuelt.
Nabomerknader:
Det foreligger ikke nabomerknader til tiltaket.
Faktagrunnlag
Plan- og bygningsloven, kapittel 19 – Dispensasjon.
Plan- og bygningsloven, kapittel 20 – Søknadsplikt.
Kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, vedtatt 31.01.2018
Kommunedelplankart for Nøtterøy, vedtatt 31.01.2018.
Naturmangfoldloven, kapittel 11 – Alminnelige bestemmelser og bærekraftig bruk.
DIVE kulturhistorisk stedsanalyse.
Vurderinger
Forholdet til naturmangfoldloven (nml):
Naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved behandling av byggesaker.
Det er ikke registrert utvalgte eller andre viktige naturtyper, rødlistearter eller kulturminner i det
aktuelle området jf. Naturbasen og artsdatabankens artskart. Dermed er det heller ikke påvist
negative konsekvenser for naturmangfoldet. Kravet i § 8 er dermed oppfylt og det anses ikke som
nødvendig med en vurdering knyttet til §§ 9-12. Hensynet til naturmangfoldloven anses som
ivaretatt.
Estetikk og arkitektur:
Formålet med plan- og bygningslovens §§ 29-1 og 29-2 er å ivareta god byggeskikk og sikre at
estetiske hensyn av et byggetiltak blir vurdert i saksbehandlingen. Bestemmelsene legger opp til en
estetisk kvalitetssikring av det omsøkte tiltaket.
Kommuneplanens utfyllende bestemmelser punkt 13 setter krav til estetikken ved nye tiltak.
Bestemmelsen slår fast at tiltak skal utformes i samspill med omgivelsenes karakter og form. Tiltak
skal tilpasses omkringliggende bebyggelse med tanke på volum, materialer og farger, men kan
samtidig gis en moderne utforming. Bestemmelsen fastslår også at skjæringer og vesentlige
terrenginngrep skal unngås så langt det lar seg gjøre og at tiltak skal tilpasses naturgitte forhold på
stedet.
Tiltaket skal ikke bare ha gode visuelle kvaliteter «i seg selv», og i forhold til sin funksjon, men også
gode visuelle kvaliteter i forhold til sine «bebygde og naturlige omgivelser og plassering». Dette vil si
at selv om et tiltak har gode visuelle kvaliteter i seg selv, er det ikke sikkert det kan plasseres i alle
typer omgivelser. I omgivelser inngår naturgitte omgivelser som eksisterende terreng, landskap og
tomtestruktur. I bygde omgivelser inngår volum, form, plassering, materialer og farger.
Eiendommen omfattes av Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE) for Teie, der den inngår i delområde 1
Ørsnesalleen. Dette er et delområde med stor verdi, stor sårbarhet, og et restriktivt handlingsrom
som åpner for liten grad av utvikling. Analysen skriver mer konkret om handlingsrommet at man bør
bevare dagens struktur, bebyggelse og grønne kvaliteter. Handlingsrommet åpner dog for mindre
tiltak som ikke endrer områdets preg og identitet.
Omsøkt garasje er prosjektert med sort valmtak og hvitt horisontalt panel, i likhet med eiendommens
enebolig. Møneretningen vil også være den samme. Garasjen vil derfor gli naturlig inn sammen med
boligen. Garasjen medfører ingen endringer i innkjørselen eller Ørsnesalleens gateløp. Ettersom
eiendommen fortsatt vil gå inn under småhusbebyggelse og tiltaket ikke medfører fortetting i form
av nye boenheter eller nye tomter, vurderes det at den ikke vil føre til at området endrer identitet
eller preg. Man kan også se det slik at en garasje naturlig hører til i et område som preges av
eneboliger og småhusbebyggelse på større tomter. Garasjen er plassert slik mellom boligen og veien
at den ikke vil påvirke eneboligens uteoppholdsareal mot sør. Dermed ivaretas det grønne preget på

eiendommen og i omgivelsene. Eiendommen vil fortsatt ha en utnyttelsesgrad som er godt innenfor
kommuneplanens begrensninger. Det vurderes derfor at tiltaket er i tråd med DIVE-analysens
handlingsrom, og at det går inn under de mindre tiltakene som handlingsrommet åpner opp for.
Kommunedirektøren mener tiltaket har tilstrekkelig god arkitektonisk utforming, og gode visuelle
kvaliteter i seg selv og i forhold til sin funksjon, bygde og naturlige omgivelser og plassering.
Dispensasjon etter plan- og bygningsloven (pbl):
Plan- og bygningsloven skal sikre at man gjennom åpne og demokratiske prosesser har en planstyrt
arealforvaltning. Hvor nye tiltak ikke skal være i strid med ønsket arealutvikling, vedtatt gjennom
planer. I loven er det likevel en dispensasjonsbestemmelse som åpner for å fravike vedtatte planer.
Dispensasjonsbestemmelsen er tatt inn i loven for å være en sikkerhetsventil, ettersom det vil oppstå
situasjoner hvor det er ønskelig å kunne fravike planen uten å måtte endre selve planen, for
eksempel ved utilsiktede virkninger av planen.
Kommunen kan innvilge dispensasjon hvis hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir
vesentlig tilsidesatt og fordelene ved å innvilge dispensasjon være klart større enn ulempene etter en
helhetsvurdering jfr. pbl. § 19-2. I denne vurderingen blir vektlagt om det foreligger negativ uttalelse
fra statlig eller regional fagmyndighet, dispensasjonens eventuelle konsekvenser for helse, miljø,
sikkerhet og tilgjengelighet, og nasjonale rammer og mål.
Før det vurderes om vilkårene for dispensasjon er oppfylt, vil det redegjøres for hensynet bak
bestemmelsene det dispenseres fra.
Hensynene bak kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 25.8.2 c)
Kommunedirektøren mener at hensynet bak avstandskravet til veiformålet er å ivareta sikkerhet
blant trafikanter og frisiktlinjene på veien. På generelt grunnlag vurderes det som uheldig å ha
bebyggelse i nærhet til veibanen.
Vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 25.8.2 c)
Hvis tiltakene vesentlig tilsidesetter hensynene bak pkt. 25.8.2 c) kan ikke kommunen innvilge
dispensasjon jfr. pbl. § 19-2 annet ledd første punktum.
Plan- og bygningslovens § 19-2 peker på at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke
kan være «vesentlig tilsidesatt». Det er følgelig en viss terskel før vilkåret er oppfylt, og kommunen er
avskåret fra å kunne innvilge dispensasjon.
Garasjen er omsøkt plassert ca. 7 meter fra den faktiske veibanen, men 0,5 meter fra det regulerte
veiformålet. Veiformålet i reguleringsplanen går ca. 3,5 meter inn på eiendommen forbi
eiendomsgrensen. Veibanen går i en rett linje forbi eiendommen, og garasjen vil derfor ikke påvirke
sikkerheten eller frisiktslinjene på veien. Mellom veibanen og garasjens plassering er det både gjerde
og vegetasjon, som gjør at garasjen ikke vil påvirke forholdene på veien.
Årsaken til at veiformålet i reguleringsplanen går over eiendomsgrensen, er at planen tilrettelegger
for å opparbeide gang- og sykkelvei på begge sider av veibanen. Det er i dag opparbeidet gang- og
sykkelvei på motsatt side av veibanen. Det aktuelle området inngår videre i DIVE-analysen, og det
anbefales ikke utvikling som går på bekostning av eiendommene og hagearealene. Etter
kommunedirektørens oppfatning anses det som lite sannsynlig at gang- og sykkelveien på denne
siden av Ørsnes alleen vil bli opparbeidet.
Lovens formålsbestemmelse
Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd første punktum at heller ikke hensynene bak
formålsbestemmelsen i § 1-1 kan bli vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsen lovfester formålet til å
fremme «bærekraftig utvikling for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner», og hvor

planlegging og vedtak skal «sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser
og myndigheter».
Kommunedirektøren mener hensynene i formålsparagrafen ikke er vesentlig tilsidesatt gjennom den
omsøkte dispensasjonen.
Fordelene er klart større enn ulempene
Fordelene ved å innvilge dispensasjon må være klart større enn ulempene for at kommunen skal
kunne innvilge dispensasjon jfr. pbl. § 19-2 annet ledd annet punktum.
Etter bestemmelsens ordlyd skal det foretas en helhetlig vurdering hvor alle relevante fordeler og
ulemper skal vurderes. I denne vurderingen er det ressurs- og arealdisponeringshensyn som er det
styrende for hva som er relevante fordeler og ulemper. Dette innebærer at de hensynene som gjør
seg gjeldende i plangrunnlaget for det konkrete arealet, er de hensyn som er avgjørende for hva som
er fordeler og ulemper. Det må følgelig tas en konkret vurdering av hva som er planens intensjon.
Tiltak i samsvar med planens intensjon vil i utgangspunktet være fordeler, og tiltak i strid med
planens intensjon vil være ulemper.
I juridisk teori og kommunes praksis er det likevel lagt til grunn at ekstraordinære forhold kan trekkes
inn i dispensasjonsvurderingen jfr. Plan- og bygningsrett av Pedersen m.fl. (3. utg.) del 2 s. 223 og
Plan- og bygningsloven av Zimmermann og Innjord s. 557.
Det er i vurderingen i utgangspunktet ikke adgang til å vektlegge rent personlige fordeler.
Bestemmelsen, åpner likevel helt unntaksvis, for at det i saker hvor det foreligger helt spesielle
sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn, kan slike hensyn tillegges vekt. At det ikke er
adgang til å vektlegge rent personlige fordeler, må ikke forveksles med å vektlegge at eiendommen
generelt får en mer hensiktsmessig arealutnyttelse som følge av tiltaket. En slik generell privat fordel
er det adgang til å vektlegge. Vekten av den private fordelen vil avhenge av plangrunnlaget.
Den konkrete vurderingen av fordeler og ulemper
Omsøkt tiltak vil ikke medføre ulemper for trafikanters sikkerhet på veien eller for frisiktlinjene.
Ettersom det anses som lite sannsynlig at gang- og sykkelveien på denne siden av Ørsnesalleen
kommer til å bli realisert, vurderer kommunedirektøren at omsøkt tiltak heller ikke vil medføre
ulemper for reguleringsplanen. Det tillegges avgjørende vekt at den kommunale veimyndigheten ikke
har noe negative merknader til tiltaket. Kommunedirektøren kan heller ikke se at tiltaket vil medføre
ulemper for allmennheten ellers.
Ved fravær av ulemper, eller ved ulemper med liten vekt, skal det mindre til for å etablere en klar
overvekt av fordeler ved å innvilge dispensasjon. Det påpekes her at garasjen ikke vurderes å ville
medføre noen klare fordeler for allmennheten som sådan, men vil gi fordeler til tiltakshaver i form av
at den får bruke og bebygge eiendommen som den selv ønsker. Det må også kunne vurderes at
muligheten for innendørs parkering på eiendommen vil være en klar fordel både for nåværende og
fremtidige eiere. Dette vurderes å være i tråd med ønsket om forutsigbarhet og langsiktige løsninger
som er nedfelt i plan- og bygningslovens formålsparagraf.
På bakgrunn av at veimyndigheten ikke har merknader til tiltaket og fraværet av ulemper, er
kommunedirektøren av den oppfatning av at fordelene ved å innvilge dispensasjon fra kravet om
avstand til veiformål i pkt. 24.8.2 er klart større enn ulempene.
Konklusjon
På bakgrunn av overnevnte anbefaler kommunedirektøren at det innvilges dispensasjon fra
kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 25.8.2 c) – krav om avstand på minimum 2 meter til
veiformål for garasje på gbnr. 2/37, i henhold til innsendt søknad.

-----------------------------------------------------------------------ettrinnstillatelse
Tillatelse til tiltak
Søknad om ettrinnstillatelse for garasje godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 07.12.2020, og utfyllende dokumentasjon mottatt
12.03.2021. Komplett søknad forelå 12.03.2021.
Generelt om tillatelsen:
Ansvarlige foretak er ansvarlige for at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lovverk.
En ettrinnstillatelse har en gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Er arbeidene ikke satt i gang innen 3 år
faller tillatelsen bort. Ønskes tiltaket endret, må endringene være godkjent før de kan starte.
Tillatelsen kan bli omgjort som følge av en klage eller annen overprøving. Kommunen er ikke
ansvarlig for tap ved en slik omgjøring. Arbeid som igangsettes før klagefristen er ute eller
klage/overprøving er avgjort, skjer for tiltakshavers egen risiko.
Tillatelsen er gitt iht. plan- og bygningsloven og gir ingen rettighet til å bygge etter annet lovverk og
innebærer heller ingen avgjørelse av eventuelle private rettsforhold.
Beskrivelse av tiltaket:
Om tiltaket:
Det søkes om tillatelse til oppføring av frittliggende garasje. Garasjen vil plasseres øst på
eiendommen mellom eiendommens enebolig og Ørsnesalleen. Garasjen vil ha utkjørsel mot nord,
vindu mot øst, og en dør og et vindu mot vest. Garasjen har ytre mål på 6,8 x 6,2 meter. På kortsiden
vil taket ha en vinkel på 38o. På langsiden vil taket ha en vinkel på 22o. Tiltaket innebærer ingen
terrenginngrep.
Arealer:
Eiendommens størrelse: 1051,6 m2
Eksisterende bebygd areal (BYA): 138,4 m2
Eksisterende bruksareal (BRA): 328 m2
Nytt bebygd areal (BYA): 43,5 m2
Nytt bruksareal (BRA): 39,7 m2
Høyder:
Mønehøyde: 4,18 meter
Gesimshøyde: 2,91 meter
Utnyttelsesgrad:
Utnyttelsesgrad for eiendommen: 17,3 %
Avstander:
Nærmeste nabogrense: 4,0 meter
Nærmeste bygning: 4,0 meter

Avstand til veimidte: 9,44 meter
Nabosamtykke
Ikke aktuelt.
Byggteknisk forskrift:
Tiltak skal følge de krav som er stilt i byggteknisk forskrift (Tek 17).
Kommunen kan gi fritak fra byggteknisk forskrift (Tek17) for tiltak på eksisterende byggverk når det
ikke er mulig å oppfylle gjeldende tekniske krav uten uforholdsmessige store kostnader. En viktig
forutsetning er at tiltaket er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Det skal også
legges vekt på helse-, miljø- og sikkerhet.
Plangrunnlag:
Eiendommen er uregulert og avsatt til boligbebyggelse i kommunedelplankartet for Tjøme, vedtatt
31.01.2018. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel med bestemmelser og
retningslinjer for Færder kommune, vedtatt 31.01.2018.
Deler av eiendommen omfattes av reguleingsplan nr. 109 – Ørsnesveien, vedtatt 03.03.1972, der den
er avsatt til offentlig trafikkområde.
Eiendommen omfattes av Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE) for Teie, der den inngår i delområde
1 - Ørsnesalleen.
Plassering og avstander:
Minste avstand til nabogrense blir 0 meter.
Toleransegrensen er 0.1 m i vertikalplanet, 0.1 m i horisontalplanet. Ingen toleransegrense ved
kritiske avstander (f. eks. minimumsavstand til grense, vei, annen bygning m.v.).
Miljø- og grunnforhold:
Det opplyses i søknaden at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som
følge av flom, skred eller andre natur- og miljøforhold.
Vei, vann og avløp:
Avkjørselen må opparbeides i henhold til kommunens veinorm.
Graving:
Gravetillatelse må være gitt av grunneier. Før graving må det avklares om det finnes strøm-, telefon-,
fiber- eller andre kabler og ledninger i nærheten. Mer informasjon finnes på www.gravemelding.no.
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest:
Tiltaket kan ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
Ved søknad om midlertidig brukstillatelse, skal søker dokumentere gjenstående arbeider, bekrefte at
bygningen har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse.
Ved søknad om ferdigattest skal søker bekrefte at tilstrekkelig dokumentasjon er overlevert byggets
eier.
Dersom det er foretatt endringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, skal søker
senest ved søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende oppdatert dokumentasjon.
Lovgrunnlag (listen er ikke uttømmende):

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Plan- og bygningsloven, kapittel 11 – Kommuneplan.
Plan- og bygningsloven, kapittel 18 – Opparbeidelsesplikt mm.
Plan- og bygningsloven, kapittel 19 – Dispensasjon.
Plan- og bygningsloven, kapittel 20 – Søknadsplikt.
Plan- og bygningsloven, kapittel 21 – Krav til innhold og behandling av søknader.
Plan- og bygningsloven, kapittel 23 – Ansvar i byggesaker.
Plan- og bygningsloven, kapittel 27 – Tilknytning til infrastruktur.
Plan- og bygningsloven, kapittel 28 – Krav til byggetomta og ubebygd areal.
Plan- og bygningsloven, kapittel 29 – Krav til tiltaket.
Plan- og bygningsloven, kapittel 31 – Krav til eksisterende byggverk.
Naturmangfoldloven, kapittel 11 – Alminnelige bestemmelser og bærekraftig bruk.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Eventuell klage over vedtaket må
sendes inn skriftlig til kommunen innen 3 uker etter at du har mottatt vedtaket. Søksmål eller
erstatningskrav kan ikke reises uten at klageadgangen er benyttet.
Gebyr:
Gebyret er beregnet ut fra kommunens gebyrregulativ for 2020:
Pkt.
§ 3-2
§ 3-3
§ 3-11 a.
§ 3-10
Sum

Beskrivelse
Grunngebyr
Registreringsgebyr
Garasje
Dispensasjon, grunngebyr

Sats
4080
820
3265
9790

Antall
1
1
1
1

Samlet saksbehandlingsgebyr er beregnet til 17 955,- og vil bli sendt tiltakshaver.

Totalt
4080
820
3265
9790
17 955
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GBNR. 2/37 – Ørsnesalleen 13 – søknad om tillatelse til tiltak uten
ansvarsrett
Viser til mottatt brev med behov for supplerende dokumentasjon.
Sender på vegne av tiltakshaver Isabel Veglo Hamer inn supplerende dokumentasjon, med
dispensasjonssøknad fra kommuneplanens pkt 25.8.2 bokstav c.
Dispensasjonssøknad.
Ørsnesalleen er regulert i reguleringsplannr.109 - Ørsnesveien, og veiformålet i
reguleringsplanen går ca.3,5 meter inn på søkers eiendom. Garasjen er planlagt med en
avstand på 4 meter fra grensen. Avstanden til regulert veiformål blir på ca.0,5m. Det søkes
derfor dispensasjon for det forholdet.
Normalt så pleier veiformålet å ligge i felles grense mellom kommunal veigrunn og boligtomt.
Ved et normalt forhold kan bygge en garasje som ligger parallelt med veien i en avstand på 2
meter. Jamfør kommuneplanen pkt 25.8.2 bokstav c. Her er avstanden til tomtegrensen 4
meter, men bare 0,5 til veiformålet. Vi mener derfor at ikke tiltaket bryter nevneverdig med
planens intensjon.
Reguleringsplanen er ganske gammel, og det er ikke noen planer om at veiformålet skal bli
benyttet til veiformål. Det er også gang og sykkelsti på motsatt side. Vi mener derfor at
hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt.
Viser også til at det ligger en garasje i Ørsnesalleen 11 A som ligger omtrent i grensen mot
veiformålet. Antar at de som har søkt her har fått dispensasjon for den plasseringen. Vi anser
derfor at fordelen er i klar overvekt i forhold til ulempene.
Usikre grenser
Når det gjelder de usikre grensene så har undertegnede vært i dialog med geodataavdelingen.
De kunne gå god for grensene selv om de ikke på kartet er usikre. Jeg var i dialog med Cecilie
Helstad. Ta kontakt med henne hvis det skulle være noen spørsmål rundt dette.
Nabovarsling
Tiltaket er nabovarslet på nytt med dispensasjon og det er ikke innkommet noen merknader
til tiltaket.
Ser frem til behandlingen av søknaden. Om det skulle være noen
spørsmål så ta kontakt med undertegnede på 986 25 496, eller lars.jacob@vaardal.as.
Vårdal Arkitekter AS
Åslyveien 19 3170 SEM
Tlf: 33 06 10 80 | Fax: 33 06 10 81
Mob: 928 64 923 | E-post: post@vaardal.as
Bank giro: 2470.24.58486 | Org.nr: 983 047 572 www.vaardal.as

Som nevnt innledningsvis så sender vi denne søknaden på vegne av tiltakshaver så vi ønsker
at vedtak sendes oss også selv om dette er innsendt som søknad uten ansvarsrett.

Med vennlig hilsen

…………………………………..
Vårdal Arkitekter AS

Vårdal Arkitekter AS
Åslyveien 19 3170 SEM
Tlf: 33 06 10 80 | Fax: 33 06 10 81
Mob: 928 64 923 | E-post: post@vaardal.as
Bank giro: 2470.24.58486 | Org.nr: 983 047 572 www.vaardal.as

Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Vår ref.
22058

Kontakt
LJK

Dato
07.12.20

Deres ref.
-

GBNR. 2/37 – Ørsnesalleen 13 – søknad om tillatelse til tiltak uten
ansvarsrett
På vegne av tiltakshaver Isabel Veglo Hamer så sender vi inn søknad om tillatelse til tiltak uten
ansvarsrett.
Det søkes om oppføring av garasje i henhold til vedlagte tegninger og situasjonsplan. Garasjen
får valmet tak og tar opp noe av takformen på eksisterende bebyggelse og passer fint inn til
omkringliggende bebyggelse.
Bebyggelsen:
Eks. Bolig: 138,4 m²
Garasje: 43,5 m2
Parkering: 0,0 m²
Sum: 181,9 m²
Tomtestørrelse: 1051,6 m²
BYA Utnyttelse: 17,3 %
Nabovarsling
Tiltaket er nabovarslet og det er ikke innkommet noen merknader tilt tiltaket.
Ser frem til behandlingen av søknaden. Om det skulle være noen
spørsmål så ta kontakt med undertegnede på 986 25 496, eller lars.jacob@vaardal.as.
Som nevnt innledningsvis så sender vi denne søknaden på vegne av tiltakshaver så vi ønsker
at vedtak sendes oss også selv om dette er innsendt som søknad uten ansvarsrett.

Med vennlig hilsen

…………………………………..
Vårdal Arkitekter AS
Vårdal Arkitekter AS
Åslyveien 19 3170 SEM
Tlf: 33 06 10 80 | Fax: 33 06 10 81
Mob: 928 64 923 | E-post: post@vaardal.as
Bank giro: 2470.24.58486 | Org.nr: 983 047 572 www.vaardal.as
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Gbnr 14/48 - Munkerekkveien 131 - Dispensasjon for støttemur
Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Møtedato
28.04.2021

Saksnummer
097/21

Kommunedirektørens innstilling
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 avslås dispensasjon for støttemurer på gbnr.
14/48 – Munkerekkveien 131, fra byggegrense langs sjø i kommunedelplankartet for
Nøtterøy, jf. kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 16.
Vedtaket er basert på dokumentasjon mottatt den 26.05.2017, 02.03.2020 og 10.03.2021.
Det vises til de vurderinger og begrunnelser som fremkommer i saksutredningen.

Vedlegg:
Situasjonskart - kommuneplan - 1-000
Situasjonskart - kommuneplan - 1-5000
Situasjonskart - grunnkart - 1-1000
Situasjonskart - inntegnet tiltak
Plantegning - eksisterende situasjon
Plantegning - ny situasjon
Tegninger med inntegnet brygge - eksisterende situasjon
Tegninger med inntegnet brygge - ny situasjon
Dispensasjonsssøknad - revidert
Dispensasjonssøknad
Følgebrev med foto
Fotodokumentasjon
Historiske foto
Tilsvar til varsel om avslag
Vedtak fra 1995
Situasjonskart - 1995
Vedtak klagesak 1995
Vedlegg:
Situasjonskart - kommuneplan - 1-000
Situasjonskart - kommuneplan - 1-5000
Situasjonskart - grunnkart - 1-1000
Situasjonskart - inntegnet tiltak
Plantegning - eksisterende situasjon
Plantegning - ny situasjon
Tegninger med inntegnet brygge - eksisterende situasjon
Tegninger med inntegnet brygge - ny situasjon
Dispensasjonsssøknad - revidert
Dispensasjonssøknad
Følgebrev med foto
Fotodokumentasjon
Historiske foto
Tilsvar til varsel om avslag
Vedtak fra 1995
Situasjonskart - 1995
Vedtak klagesak 1995
Dokumentoversikt:
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Saken gjelder dispensasjon for støttemurer på eiendommen gbnr. 14/48, Munkerekkveien 131.
Tiltaket omfatter riving av dagens støttemur mot sjøen, oppføring av en ny og høyere
erstatningsmur, samt oppføring av en ny mur i bakkant av erstatningsmuren.
Søknaden betinger dispensasjon fra:
· Byggegrense langs sjø i kommunedelplankartet, jf. kommuneplanens bestemmelse pkt. 16.

Oppsummering av sakshistorikk:
Kommunen har varslet om mulig avslag på søknaden, og mottatt tilbakemelding på at søknaden
ønskes realitetsbehandlet.
Søknaden inneholder også riving og gjenoppføring av bryggen på eiendommen. Det er også varslet
avslag for bryggen. Tiltakshaver ønsker at den delen av søknaden som omhandler brygge trekkes ut,
for å kunne komme frem til en akseptabel løsning. Denne saken omhandler derfor kun murene.
Tidligere søknader på eiendommen:
Det ble i 1995 søkt om ombygging av muren på eiendommen. Det ble søkt om å øke muren med 30
cm. Søknaden var avhengig av dispensasjon. Søknaden ble avslått og vedtaket ble påklaget. Tidligere
Fylkesmann i Vestfold tok i ikke klagen til følge. Et tilsvarende tiltak har derav vært avslått tidligere og
avslaget endelig stadfestet av overordnet myndighet.
Faglig uttalelse:
Søknaden har ikke vært oversendt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark på bakgrunn av
kommunedirektørens negative innstilling. Dersom Hovedutvalget for kommunalteknikk kommer til at
vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon er tilstede, må saken utsettes og søknaden oversendes
Statsforvalteren for faglig uttalelse før tillatelse kan gis.
Kommunedirektøren mener at saken er tilstrekkelig opplyst jf. forvaltningslovens § 17.
Kommunedirektøren anbefaler at søknad om dispensasjon bør avslås. Dispensasjonsvilkårene i planog bygningsloven § 19-2 anses ikke som oppfylt.
Kommunedirektøren er av den oppfatning at det bør kunne finnes alternative løsninger og
plasseringsmuligheter for murene for å kunne sikre eiendommen mot naturskade, og som samtidig
ivaretar allmennhetens ferdselsmuligheter og er mindre synlig i landskapet enn omsøkte tiltak.
Innledning
Det søkes om riving og gjenoppføring av en støttemur, samt oppføring av ny støttemur.
Tidligere saksgang:
Kommunen mottok søknaden 26.05.2017. Søknaden omhandlet brygge og støttemur. I etterkant av
søknaden var det korrespondanse mellom kommunen og tiltakshaver angående blant annet
bryggens lovlighet, før mangelbrev ble sendt 20.06.2018. Resterende dokumentasjon ble innsendt
02.02.2020.
Kommunen varslet mulig avslag for samtlige tiltak 02.02.2021. Kommunen opprettholdt varselet om
avslag i e-post av 02.03.2021. Den 10.03.2021 mottok kommunen tilsvar til varselet, og samtidig
anmodning om realitetsbehandling av den delen av søknaden som gjelder støttemurer. Den delen av
søknaden som gjelder riving og gjenoppføring av brygge ble trukket ut av søknaden, da tiltakshaver
ønsker å gå i dialog for å kunne finne en akseptabel løsning.
Tidligere søknader på eiendommen:
Det ble i 1995 søkt om ombygging av muren på eiendommen. Det ble blant annet søkt om å øke
muren med 30 cm. Søknaden var avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens tidligere
bestemmelse om forbud mot fritidsbebyggelse i strandsonen og i LNF-områder.
Dispensasjonssøknaden ble behandlet i sak 173/95 i møte for Hovedutvalget for kommunalteknikk i
juni 1995. Søknaden ble avslått. Følgende ble vedtatt:
«Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk vil ikke dispensere fra kommuneplanens arealdel,
utfyllende bestemmelser pkt. 4, jfr. plan- og bygningslovens § 20-6, for høyere mur mot sjøen da

utvidelsen vil virke dominerende og skjemmende i terrenget. Hovedutvalget anser utvidelsen som
vesentlig i relasjon til kommuneplanens intensjoner. Eksisterende mur anses som tilstrekkelig
avgrensning mot LNF-sonen.
Tiltaket kommer ytterligere i strid med planen, jfr. plan- og bygningslovens § 87. Det henvises også til
de rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordområdet».
Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver/søker. Tidligere Fylkesmann i Vestfold tok i mars 1996 ikke
klagen til følge. Utdrag fra vedtaket i klagesaken:
«Fylkesmannen er enig med bygningsrådet i at en høyere mur vil endre strandbildet og virke
dominerende og skjemmende i terrenget selv om den skulle bli beplantet. Vi kan derfor ikke se at det
er påvist eller at det foreligger slike særlige grunner som tilsier at det blir gitt dispensasjon fra
ovennevnte regelverk.
Fylkesmannen stadfester Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk sitt vedtak i sak 173/95.
Klagene er ikke tatt til følge».
Planstatus:
Eiendommen er uregulert og avsatt til boligformål i kommunedelplankartet for Nøtterøy, vedtatt
31.01.2018. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel med bestemmelser og
retningslinjer for Færder kommune, vedtatt 31.01.2018. Murene ligger utenfor byggegrense langs sjø
i kommunedelplankartet.
Tiltakene ligger innenfor 100-metersbeltet hvor det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser jfr. pbl. § 1-8.
Dispensasjoner:
· Byggegrense langs sjø i kommunedelplankartet, jf. kommuneplanens bestemmelse pkt. 16.
Dispensasjonssøknaden begrunnes med følgende (utdrag):
· Det er behov for støttemurer for å unngå ytterligere erosjonsskader på eiendommen ved
ekstremvær, storm, bølgepåvirkning og stormflo
· Erosjonsskader vil true dagens svømmebasseng.
· Tiltaket vil ikke påvirke naboers muligheter til utnyttelse av sine eiendommer.
· Den nye muren i granitt vil gi et visuelt bedre uttrykk enn eksisterende betongmur.
· Det planlagte tiltaket vil kunne gi marginalt økt synlighet på nært hold fra sjøen, ettersom
støttemuren vil bli høyere.
· Tiltaket anses ikke å ha konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
· Eiers behov for å sikre eiendommen mot ekstremvær, unngå betydelig verditap og store utgifter
oppveier meget klart den mulige marginale ulempe tiltaket måtte medføre for andre.
· Tiltaket gir ingen endring i forhold til natur- og miljøforhold.
· Støttemuren danner i dag overgang mellom plen og strand og skal hindre utvasking av jordsmonnet.
Grunnet endret klima fyller den ikke lenger sin funksjon.
· Tiltaket gir ingen endring i forhold til allmenhetens tilgang til strandsonen. Hus/hage ligger
umiddelbart på stranden og tiltaket ligger ut fra alle kriterier klart innenfor den hel-private sfære.
· Tiltaket gir marginal utseendemessig endring i forhold til slik det har vært i generasjoner.
· Naboer sjeneres ikke av tiltaket og har gitt sin aksept, ref. tidligere godkjenning.
Uttalelse fra andre myndigheter:
Søknaden har ikke vært oversendt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark på bakgrunn av
kommunedirektørens negative innstilling. Dersom Hovedutvalget for kommunalteknikk finner at de

kumulative vilkårene for dispensasjon er tilstede, må saken utsettes og søknaden oversendes
Statsforvalter for faglig uttalelse før tillatelse kan gis.
Om tiltaket:
Det søkes om tillatelse til riving og gjenoppføring av en støttemur, samt oppføring av ny støttemur.
Det finnes i dag en mur utenfor byggegrensen langs sjø. Dagens mur har en høyde mellom 20 cm –
40 cm. Muren har en lengde på 20,7 meter mot sjøen i sør, 4,7 meter mot vest og 5 meter mot øst.
Dagens mur er oppført i betong. Muren er lovlig etablert.
Det søkes om å erstatte dagens mur med en ny mur med en høyde på ca. 70 cm, altså en økning på
30 cm ut over dagens mur. Murens lengde forblir som i dag.
Det søkes i tillegg om etablering av en ny mur høyere i terrenget bak dagens mur. Den nye muren får
en høyde på ca. 50 cm. Den nye muren får en lengde på 18,3 meter mot sjøen i sør, 4 meter mot vest
og 2 meter mot øst.
De nye murene oppføres i granittblokker. Det planlegges ikke påfylling av masser.
Nabosamtykke:
Eiere av gbnr. 14/15 har gitt samtykke til plassering av støttemuren 20 cm fra felles eiendomsgrense.
Nabomerknader:
Det foreligger en nabomerknad angående bryggen. Merknadene omhandler ikke støttemurene, og
gjengis derfor ikke her.
Faktagrunnlag
Plan- og bygningsloven, kapittel 19 – Dispensasjon.
Plan- og bygningsloven, kapittel 20 – Søknadsplikt.
Kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, vedtatt 31.01.2018
Kommunedelplankart for Nøtterøy, vedtatt 31.01.2018.
Naturmangfoldloven, kapittel 11 – Alminnelige bestemmelser og bærekraftig bruk.
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning i strandsonen (SPR) av 25.mars 2011.
Vurderinger
Forholdet til naturmangfoldloven (nml):
Naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved behandling av byggesaker.
Det er ikke registrert utvalgte eller andre viktige naturtyper, rødlistearter eller kulturminner i det
aktuelle området jf. Naturbasen og artsdatabankens artskart. Dermed er det heller ikke påvist
negative konsekvenser for naturmangfoldet. Kravet i § 8 er dermed oppfylt og det anses ikke som
nødvendig med en vurdering knyttet til §§ 9-12. Hensynet til naturmangfoldloven anses som
ivaretatt.
Dispensasjon etter plan- og bygningsloven (pbl):
Plan- og bygningsloven skal sikre at man gjennom åpne og demokratiske prosesser har en planstyrt
arealforvaltning. Hvor nye tiltak ikke skal være i strid med ønsket arealutvikling, vedtatt gjennom
planer. I loven er det likevel en dispensasjonsbestemmelse som åpner for å fravike vedtatte planer.
Dispensasjonsbestemmelsen er tatt inn i loven for å være en sikkerhetsventil, ettersom det vil oppstå
situasjoner hvor det er ønskelig å kunne fravike planen uten å måtte endre selve planen, for
eksempel ved utilsiktede virkninger av planen.
Kommunen kan innvilge dispensasjon hvis hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir
vesentlig tilsidesatt og fordelene ved å innvilge dispensasjon være klart større enn ulempene etter en
helhetsvurdering jfr. pbl. § 19-2. I denne vurderingen blir vektlagt om det foreligger negativ uttalelse

fra statlig eller regional fagmyndighet, dispensasjonens eventuelle konsekvenser for helse, miljø,
sikkerhet og tilgjengelighet, og nasjonale rammer og mål.
Før det vurderes om vilkårene for dispensasjon er oppfylt, vil det redegjøres for hensynet bak
bestemmelsene det dispenseres fra.
Hensynene bak byggegrensen langs sjø
Byggegrensen langs sjø går ca. 5 meter fra boligens veggliv. I området mellom sjøen og byggegrensen
(byggeforbudssonen) er arbeid og tiltak etter § 1-6, ikke tillatt. Dette omfatter også tiltak som nevnt i
§§ 20-1 til 20-4.
Byggegrensen langs sjø gjelder foran byggeforbudet i § plan- og bygningsloven 1-8, annet ledd. Selv
om tiltakene ikke krever dispensasjon fra byggeforbudet § 1-8 andre ledd, kommer bestemmelsens
første ledd til anvendelse. Det følger av første ledd at det i 100-metersbeltet langs sjø skal tas «særlig
hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser».
Byggeforbudet er ment å markere at 100-metersbeltet langs sjøen er av nasjonal interesse, og at
strandsonen i utgangspunktet skal holdes fri for bebyggelse. Dispensasjoner fører til en uheldig
utvikling av strandsonen. Arealer tas i stadig større grad i bruk til hytteformål og annen privat
utbygging, samtidig som det skjer en utvikling av eksisterende hytter i form av tilbygg og andre
mindre tiltak jfr. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008).
Det skal svært mye til før dispensasjon kan gis, spesielt i strandsonen hvor det er stort
utbyggingspress og store naturverdier. Av Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av
strandsonen langs sjø av 25.03.2011 (SPR), fremgår det i punkt 5.1 at Færder kommune hører til
kategorien «sentrale områder med særlig stort press på arealene».
Hovedhensynet bak byggegrensen langs sjø er å holde området fri for bebyggelse, unngå
terrenginngrep, tap av naturmangfold og uheldige landskapsvirkninger. Hensynet er også å ivareta
allmenne interesser, unngå uheldig utbygging og privatisering i strandsonen.
Vesentlig tilsidesettelse av byggegrensen langs sjø
Hvis tiltakene vesentlig tilsidesetter strandsonehensynene kan ikke kommunen innvilge dispensasjon
jf. pbl. § 19-2 annet ledd første punktum. Plan- og bygningslovens § 19-2 peker på at hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra ikke kan være «vesentlig tilsidesatt». Det er følgelig en viss terskel
før vilkåret er oppfylt, og kommunen er avskåret fra å kunne innvilge dispensasjon. Det skal derfor
lite til før hensynene bak byggegrensen langs sjø blir vesentlig tilsidesatt.
Kommunedirektøren er av den oppfatning at forstøtningsmurene som omsøkt her, i seg selv
innebærer at hensynene vesentlig tilsidesettes.
Eiendommen ligger sjønært og eksponert i landskapet. Dette særlig sett fra sør, sørvest og sørøst.
Kommer man med båt mot nord er eiendommen særlig godt synlig. Kommunedirektøren er av den
oppfatning at murene vil synes ytterligere, og virke mer dominerende i landskapet enn det dagens
mur gjør. Murene vil samlet sett innebære en betydelig økning som vil innebære negative
landskapsvirkninger.
Området er en del av et område langs strandlinjen som i dag benyttes som tur- og
rekreasjonsområde. Dette gjelder både som nærfriområde og som en del av kyststien langs
Vestfjorden. Området grenser til et LNF-område langs strandkanten som fører videre til friområdet
ved Skogro. Området er derfor en del av et større område som innehar samlet sett store
friluftsverdier for allmennheten.
Kommunedirektøren er av den oppfatning at murene som omsøkt vil føre til at eiendommen

privatiseres ytterligere. Videre at murene vil føre til negative konsekvenser for allmennhetens
ferdselsmuligheter og opplevelse av strandsonen.
Det vektlegges også at en søknad om høydeøkning av dagens mur ble avslått i 1995. Den nye
søknaden innebærer en tilsvarende økning, i tillegg til en ny mur i bakkant av dagens mur. Altså et
større tiltak enn det som ble omsøkt i 1995. Selv om tiltaket i 1995 var avhengig en annen
dispensasjon i dag, gjør flere av hensynene seg også gjeldende i dag med omsøkt dispensasjon. Det
samme gjelder vurderingene om fordeler og ulemper. Videre er byggeforbudet i strandsonen
ytterligere forsterket og praktiseres strengere enn på 1990-tallet. Søknaden skal behandles etter
gjeldende regelverk og plangrunnlag som i dag praktiseres strengt. Det vektlegges også at vedtaket
om avslag ble påklaget, og at klagen ikke ble tatt til følge av fylkesmannen.
Delkonklusjon
Kommunedirektøren er av den oppfatning at hensynet bak byggegrensen langs sjø blir vesentlig
tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon.
Lovens formålsbestemmelse
Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd første punktum at heller ikke hensynene bak
formålsbestemmelsen i § 1-1 kan bli vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsen lovfester formålet til å
fremme «bærekraftig utvikling for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner», og hvor
planlegging og vedtak skal «sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser
og myndigheter».
Kommunedirektøren mener hensynene i formålsparagrafen er vesentlig tilsidesatt gjennom den
omsøkte dispensasjonen.
Fordelene er klart større enn ulempene
Fordelene ved å innvilge dispensasjon må være klart større enn ulempene for at kommunen skal
kunne innvilge dispensasjon jfr. pbl. § 19-2 annet ledd annet punktum.
Etter bestemmelsens ordlyd skal det foretas en helhetlig vurdering hvor alle relevante fordeler og
ulemper skal vurderes. I denne vurderingen er det ressurs- og arealdisponeringshensyn som er det
styrende for hva som er relevante fordeler og ulemper. Dette innebærer at de hensynene som gjør
seg gjeldende i plangrunnlaget for det konkrete arealet, er de hensyn som er avgjørende for hva som
er fordeler og ulemper. Det må følgelig tas en konkret vurdering av hva som er planens intensjon.
Tiltak i samsvar med planens intensjon vil i utgangspunktet være fordeler, og tiltak i strid med
planens intensjon vil være ulemper.
I juridisk teori og kommunes praksis er det likevel lagt til grunn at ekstraordinære forhold kan trekkes
inn i dispensasjonsvurderingen jfr. Plan- og bygningsrett av Pedersen m.fl. (3. utg.) del 2 s. 223 og
Plan- og bygningsloven av Zimmermann og Innjord s. 557.
Det er i vurderingen i utgangspunktet ikke adgang til å vektlegge rent personlige fordeler.
Bestemmelsen, åpner likevel helt unntaksvis, for at det i saker hvor det foreligger helt spesielle
sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn, kan slike hensyn tillegges vekt. At det ikke er
adgang til å vektlegge rent personlige fordeler, må ikke forveksles med å vektlegge at eiendommen
generelt får en mer hensiktsmessig arealutnyttelse som følge av tiltaket. En slik generell privat fordel
er det adgang til å vektlegge. Vekten av den private fordelen vil avhenge av plangrunnlaget.
Den konkrete vurderingen av fordeler og ulemper
Dispensasjonssøknaden begrunnes i hovedsak med fordelene ved å kunne sikre eiendommen mot
naturskade, samt å forhindre videre skade.
Kommunedirektøren har i varsel om avslag opplyst at kommunen vil kunne vurdere en positiv

innstilling dersom muren flyttes lengre vekk fra sjøen, tilsvarende muren på naboeiendommen i vest,
samt at murens høyde ikke økes. Det ble videre opplyst at kommunen vil kunne ta endelig stilling til
et slikt tiltak dersom revidert søknad innsendes. Tiltakshaver har i tilsvaret til varselet om avslag
imidlertid redegjort for at annen løsning ikke vil være tilstrekkelig.
Kommunedirektøren bemerker at forslaget kun var basert på hvilke alternativer som kan godkjennes
ved søknad om dispensasjon. Om forslagene faktisk lar seg gjennomføre, vil først kunne avdekkes
ved detaljprosjektering. Kommunedirektøren vil presisere at det ved et revidert forslag vil kunne bli
foretatt nye vurderinger av tiltaket. I tillegg må dispensasjonsvilkårene oppfylles for at kommunen
skal kunne innvilge dispensasjon.
Kommunedirektøren har forståelse for at det er behov for sikring av eiendommen mot erosjon, og at
omsøkt løsning vil være å foretrekke. Dette er imidlertid personlige fordeler som ikke tillegges vekt i
en dispensasjonsvurdering. Kommunedirektøren er av den oppfatning at det bør kunne finnes
alternative løsninger og plasseringsmuligheter for muren(e) for å kunne sikre eiendommen mot
erosjon, og som samtidig ivaretar allmennhetens ferdselsmuligheter, og er mindre synlig i landskapet
enn omsøkte løsning. Kommunedirektøren vil også i denne sammenheng påpeke at selve stranden
går lenger inn på naboeiendommene. Muren på den aktuelle eiendommen synes å støtte opp
terrenget innenfor, der det per i dag er hagearealer. Kommunedirektøren vil i denne sammenheng
bemerke at det ikke er unaturlig at det vil bli erosjonsskader på et område som dette, der naturen
tidligere har hatt fritt spillerom.
For at dispensasjon skal kunne innvilges må tiltaket ha klare fordeler for allmennheten.
Kommunedirektøren er av den oppfatning at tiltaket innebærer klare ulemper for allmennheten. Det
vises her til økt eksponering sett fra sjø, negativ landskapsvirkning, økt privatisering, samt ulemper
for allmennhetens ferdselsmuligheter i strandsonen. I tillegg innebærer tiltaket en ytterligere
nedbygging av strandsonen. Dette er klare ulemper ved dispensasjonen. Kommunedirektøren mener
videre at det ikke er pekt på fordeler for allmennheten ved å innvilge dispensasjon.
Tiltakshaver har anmodet kommunen om å foreta en befaring på eiendommen for å dokumentere
skadene på eiendommene som følge av bølger og stormflo. Administrasjonen har tidligere foretatt
befaring på eiendommen, og er godt kjent i området. Det foreligger flere flyfoto og fotografier av
strandområdet på eiendommen. Kommunedirektøren er av den oppfatning at saken er tilstrekkelig
opplyst, jf. forvaltningslovens § 17. En ny befaring på eiendommen vil til informasjon ikke endre
kommunedirektørens innstilling, så lenge dispensasjonsvilkårene ikke er oppfylt.
Delkonklusjon
Kommunedirektøren er av den oppfatning av at fordelene ved å innvilge dispensasjon fra
byggegrensen langs sjø ikke er klart større enn ulempene.
Konklusjon
På bakgrunn av overnevnte anbefaler kommunedirektøren at dispensasjon fra byggegrense langs sjø
for støttemurer på gbnr. 14/48, Munkerekkveien 131, avslås i henhold til innsendt søknad.
Vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er ikke oppfylt.
Alternativ behandling:
Søknaden har ikke vært oversendt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark på bakgrunn av
kommunedirektørens negative innstilling. Dersom Hovedutvalget for kommunalteknikk kommer til at
vilkårene for dispensasjon er tilstede, må søknaden oversendes Statsforvalter for faglig uttalelse før
tillatelse kan gis. Saken må da altså utsettes.
Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Eventuell klage over vedtaket må

sendes inn skriftlig til kommunen innen 3 uker etter at du har mottatt vedtaket. Søksmål eller
erstatningskrav kan ikke reises uten at klageadgangen er benyttet.
Gebyr:
Saksbehandlingsfristen er oversittet. Gebyret bortfaller i sin helhet.

24.3.2021

Utskrift

FÆRDER KOMMUNE

Målestokk
1:1000

1

x x

///
////

/

xxxx
xxTT
xx

//
1B

133

TTTT

14/48

xx

x

Munkerekkveien 131
14/35,46

131

T

T/ / / /

T

T

TTT TTTxTxTxTxTxT
TT
TTT

T

TTTTT

6568300

579000

N=6568227.51
Ø=578914.79

1

13

14/275

////

T

//

oo

T

TT

///

TT

TTT xxx
TTTT
T TT TTT

6568400

14/44

T
TT
xTxTx

14/12

TT

x/x/x/

xxx

14/15

TT

xxx

129

14/67

x/

14/274

14/248

/

xxxxx/ /x/x/x/x/x
x
x
x
x
x
x
xxxx
xx x xxxx
14/233

14/45

N=6568452.51
Ø=579078.83

/

/

14/242

//

xx

Det tas forbehold om feil i kartgrunnlaget.

14/9

10/67

https://kart.tonsberg.kommune.no/webinnsyn/Content/printDynaLeg.aspx?Left=578914.8080536451&Bottom=6568227.512826605&Right=57907…

1/1

24.3.2021

Målestokk
1:5000

Utskrift

FÆRDER KOMMUNE
Det tas forbehold om feil i kartgrunnlaget.
N=6568902.51
Ø=579406.92

Munkholmen

6568500

Fjordgløtt

Munkerekkveien 131

VESTSKOG

S

6568000

579000

VESTFJORDEN
N=6567777.51
Ø=578586.69

https://kart.tonsberg.kommune.no/webinnsyn/Content/printDynaLeg.aspx?Left=578586.8080536451&Bottom=6567777.512826605&Right=57940…

1/1

24.3.2021

Utskrift

FÆRDER KOMMUNE

Målestokk
1:1000

1

x x

///
////

/

xxxx
xxTT
xx

//
1B

133

TTTT

14/48

xx

x

Munkerekkveien 131
14/35,46

131

T

T/ / / /

T

T

TTT TTTxTxTxTxTxT
TT
TTT

T

TTTTT

6568300

579000

N=6568227.51
Ø=578914.79

1

13

14/275

////

T

//

oo

T

TT

///

TT

TTT xxx
TTTT
T TT TTT

6568400

14/44

T
TT
xTxTx

14/12

TT

x/x/x/

xxx

14/15

TT

xxx

129

14/67

x/

14/274

14/248

/

xxxxx/ /x/x/x/x/x
x
x
x
x
x
x
xxxx
xx x xxxx
14/233

14/45

N=6568452.51
Ø=579078.83

/

/

14/242

//

xx

Det tas forbehold om feil i kartgrunnlaget.

14/9

10/67

https://kart.tonsberg.kommune.no/webinnsyn/Content/printDynaLeg.aspx?Left=578914.80805364&Bottom=6568227.512826605&Right=579078.…

1/1

D2

1,0
,7
4 4,0

19,1

2,1
,0
2 5,0

20,7
1,5
,4
8
1

Bryggei
kartet

2,7

,2
0
1

Forstøtningsmur/brygge
Skjema / Detalj:

Situasjonsplan
Munkerekkveien 131
Nøtterøy

Korrigert dato:

Tegner:

Kontroll

Målestokk:

A.E.
Tegnet dato:

Prosjektnr.:

29.02.20

20-90

Mål:

Gnr./Bnr.:

Tegningsnr.:

14/48

D2

E2

ca
.
to
m
te
g
re
n
se

N

A
itt
n
S

Steinmur-nabo

1,0
støttemur,
H= 0,5m

4
,7

Eksisterendestøttemur,
H = ca. 0,5m- stigende

Trinn i terrengNy

VEGETASJON

B
itt
n
S

PLASTRING

1,5

3,8

Gammel Mur 0,2-0,5m

ca
.
to
m
te
g
re
n
se

,0
7

20,7
ca. tomtegrense

Plan,støttemur

Betongfund. Ø=1,25m

Tomtegrense
Tomtegrense

Brygge lander her

,2
0
,4
0

Eksisterende mur

,4
0

Eksisterende terreng, sandstrand(endres ikke)

OpprissStøttemur

Angitt målestokk er ved utprint på A3-format uten skalering !
Adr.

Gnr/Bnr

TiltakshaverProsjekt

Forstøtnings- Munkerekkveien131 JensEikaas
Inger Eikaas
mur og Brygge Gnr.Bnr.14/48

Dato

Sign

Måleenhet

25.02.20

AE

mm

Kontrolldato

Sign

Mål : (A3)

1 : 100

Tegningen gjelder

C
B

SIVILARKITEKTER AS

STRØKET 1, 1383 ASKER
Tlf: 66 79 15 20 Fax: 66 79 15 19

A
gjelderRev.

DatoRev.

Eksisterende
Forstøtningsmur
Planog Oppriss

Tegningsformål:

Byggesøknad
Prosjekt nr.

Tegning nr.

20 - 90

E2

E4

ca
.
to
m
te
g
re
n
se

1,4
18,3

A
itt
n
S

Steinmur-nabo

4
,0
4
,7

1,0

Trinn i terreng

Ny støttemur,
H= 0,5m

Ny støttemur,
H= 0,5m

2
,0

Eksisterende-støttemur
heves 0,3 m ca. 5 m inn fra sjøen

VEGETASJON

B
itt
n
S

1
,0
PLASTRING

1,5

3,8

Gammel Mur re-etableres, og heves 0,3m

ca
.
to
m
te
g
re
n
se

,0
7

20,7
ca. tomtegrense

Plan,støttemur

Betongfund. Ø=1,25m

Tomtegrense

Brygge lander her

Ny bakenforliggende forstøtningsmur

Re-etablert forstøtningsmur

Tomtegrense

,1
0

,5
0

,7
0

,5
0

,7
0

Eksisterende terreng, sandstrand(endres ikke)

OpprissStøttemur

Angitt målestokk er ved utprint på A3-format uten skalering !
Adr.

Gnr/Bnr

TiltakshaverProsjekt

Forstøtnings- Munkerekkveien131 JensEikaas
Inger Eikaas
mur og Brygge Gnr.Bnr.14/48

Dato

Sign

Måleenhet

29.02.20

AE

mm

Kontrolldato

Sign

Mål : (A3)

1 : 100

Tegningen gjelder

C
B

SIVILARKITEKTER AS

STRØKET 1, 1383 ASKER
Tlf: 66 79 15 20 Fax: 66 79 15 19

A
gjelderRev.

DatoRev.

Forstøtningsmur
Planog Oppriss

Tegningsformål:

Byggesøknad
Prosjekt nr.

Tegning nr.

20 - 90

E4

E1

ca. tomtegrense

1
,5

Eksisterende-støttemur

N
3
,8

Flytebrygge 2,3x9,8
+ fendring

,0
1
Ø=1,25m

,3 ,7
2 2

Betongfund. Ø=1,25mBetongfund.

9,85,08,05,6
8,4

10,21

Plan,Brygge
2
0
,7

Eksist. plen (bassengnivå)
Gangbro i terverk

Eksist. forstøtningsmur, H=0,2-0,4m

Gangbro i Tre

,0
1

Eksist. flytebrygge i betong
Normalt vann, (ca.)

,2
0

,3
0

Ca. utgravd terreng p.t.

Snitt Brygge

Eksist. terreng
Eksist. betongfund.

Eksist. betongfund.
Ca. sjøbunn

Nivå, eksisterende plen
Eksist. terreng2015
Eksist. gangbro i treverk
Flytebrygge i betong

0
6
Eksist. støttemur
ca. Utgravd terrengp.t.

Adr.

Gnr/Bnr

TiltakshaverProsjekt

Forstøtnings- Munkerekkveien131 JensEikaas
Inger Eikaas
mur og Brygge Gnr.Bnr.14/48

OpprissBrygge
Dato

Sign

Måleenhet

25.02.20

AE

mm

Kontrolldato

Sign

Mål : (A3)

1 : 100

Tegningen gjelder

C
B

SIVILARKITEKTER AS

STRØKET 1, 1383 ASKER
Tlf: 66 79 15 20 Fax: 66 79 15 19

A
gjelderRev.

DatoRev.

Eksisterendebrygge
Plan,Snitt, Oppriss

Tegningsformål:

Byggesøknad
Prosjekt nr.

Tegning nr.

20 - 90

E1

5,0

E3

ca. tomtegrense

1
,5

Eksisterende-støttemur
heves 0,3 m ca. 5 m inn fra sjøen

N

1,0

2,0

Ny støttemur, H= 0,5m

3
,8

Flytebrygge 2,3x9,8
+ fendring

,0
1
Trinn i terreng

Betongfund. Ø=1,25m

,3 ,7
2 2

Betongfund. Ø=1,25m

9,85,08,07,0
9,8

10,21

Plan,Brygge
2
0
,7

1
8
,3

Eksist. plen (bassengnivå)
Nyforstøtningsmur
Eksist. forstøtningsmur rives/reetableres ogheves 30 cm.

,0
1

,5
0

,5
0

Plastring

,5
0

Gangbro i stål/aluminium
Gangbro i stål/aluminium
Eksist. flytebrygge i betong
Normalt vann, (ca.)

Ca. utgravd terreng p.t.
terreng

Snitt Brygge

Eksist. fund.Eksist.
Eksist. fund.
Ca. sjøbunn

Nivå, eksisterende plen
Ny støttemur

Eksist. terreng2015
Eksist. støttemur re-etableres

0
6

0
5

0
5
.
a
c

OpprissBrygge

Eksist. støttemur
ca. Utgravd terrengp.t.
Adr.

Gnr/Bnr

TiltakshaverProsjekt

Forstøtnings- Munkerekkveien131 JensEikaas
Inger Eikaas
mur og Brygge Gnr.Bnr.14/48

Dato

Sign

Måleenhet

29.02.20

AE

mm

Kontrolldato

Sign

Mål : (A3)

1 : 100

Tegningen gjelder

C
B

SIVILARKITEKTER AS

STRØKET 1, 1383 ASKER
Tlf: 66 79 15 20 Fax: 66 79 15 19

A
gjelderRev.

DatoRev.

Oppgradertbrygge
Plan,Snitt, Oppriss

Tegningsformål:

Byggesøknad
Prosjekt nr.

Tegning nr.

20 - 90

E3

Foretaksregister 954718115 MVA

Ferder Kommune
Plan og Bygningsetaten
02.02.2020
Vedr. Munkerekkveien 131, gnr. 14/48
Vedlegg B1
Dispensasjonssøknad for riving/gjenoppbygging av støttemur og heving av
eksisterende brygge.
Det søkes dispensasjon fra byggeforbud i strandsonen, Pbl. §1-8 ref. utfyllende
bestemmelser til kommuneplanens arealdel §16 og 24.1
Begrunnelse for dispensasjon:
• Tiltaket er kun en forbedring av eksisterende brygge og gjenoppføring av
eksisterende støttemur med heving for å hindre skader på eiendommen.
Retningslinjene i KP-bestemmelsene tilsier at dette er tiltak som bør tillates.
•

Tiltaket gir ingen endring i forhold til natur- og miljøforhold. Støttemuren
danner i dag overgang mellom plen og strand og skal hindre utvasking av
jordsmonnet. Grunnet endret klima fyller den ikke lenger sin funksjon. En
løsning som foreslått påvirker ikke urørt natur eller eksisterende strand.

•

Tiltaket gir ingen endring i forhold til allmenhetens tilgang til strandsonen.
Hus/hage ligger umiddelbart på stranden og tiltaket ligger ut fra alle kriterier
klart innenfor den hel-private sfære.

•

Tiltaket gir marginal utseendemessig endring i forhold til slik det har vært i
generasjoner.

•

Naboer sjeneres ikke av tiltaket og har gitt sin aksept, ref. tidligere
godkjkenning.

ADRESSE:
STRØKET 1
1383 ASKER
.

MOB.:

91 60 58 92

mail: arild.eikaas@123-sivilarkitekter.no
Daglig leder:
ARILD EIKAAS

Nøtterøy kommune

Vedlegg til søknad om tiltak uten ansvarsrett – tiltak av begrenset
omfang
Søknad om dispensasjon, jf. plan- og bygningsloven § 19-1, for
tiltak utenfor byggegrensen i strandsonen.
Eiendom: Gnr. 14, bnr. 48
Adresse: Munkerekkveien 131, 3142 Vestskogen
Eiere: Inger og Jens Eikaas
Tiltak det søkes om:
1. Fjerne eksisterende støttemur mot strand, og oppføre ny
støttemur inntil 1 meter høy for å sikre mot fremtidig
vannskade.
2. Reparere brygge, og sikre den nye bryggen bedre mot
fremtidig skade ved å skifte ut to skadde landgangselementer,
skifte ut et ustabilt forankringspunkt, og heve høyden på de to
forankringspunktene ut til flytebryggen med 30 – 50 cm.
Kort oppsummering av tiltaket
Tiltaket vil medføre at den eksisterende støttemur mot stranden vil bli
fjernet og erstattet med granitt i stedet for dagens mur av betongblokker.
Ny mur vil bli 50 cm høyere enn den eksisterende.
De to forankringspunktene for landgangen ut til flytebryggen vil bli hevet
30 - 50 cm., det ene forankringspunktet vil bli skiftet ut, og to skadde
landgangselementer vil bli skiftet.
Arbeidet med tiltaket planlegges utført av fagfolk. Drøftinger med firmaer
er påbegynt, og anbud er under innhenting.
Søknaden anses som en mindre dispensasjon fra en eldre
reguleringsplan grunnet det begrensede omfang av tiltaket. Søknaden
anses å burde kunne behandles administrativt.
Liste over vedlegg, herunder forenklet situasjonskart, illustrasjonsfoto og
innhentet nabosamtykke er vedlagt, se s. 12 i dette dokument.
Bakgrunn for søknaden:
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Under ekstremværet i romjulen 2016 oppsto det skade på eiendommen
gnr. 14, bnr. 48, Munkerekkveien 131 og tilhørende brygge. Det var store
bølger og sterk vind, og sjøen steg ca. 1,5 meter over normal vannstand.
Det ble gravet ut mye sand- og jordmasse fra plenens endekant mot
sjøen, og landgangen ut til flytebryggen ble skadet.
Nærmere beskrivelse av skadene på tomten:
Eiendommen har i hele tomtens bredde mot stranden en eksisterende
støttemur. Høyden varierer mellom 35 og 50 cm. Eksisterende mur er
inntegnet i situasjonskartene, se vedlegg A og B. Se også
illustrasjonsfotoer, særlig vedlegg Q 1 og Q 6.
Ved normal vannstand ligger plenen ca. to meter høyere enn
støttemuren. Under ekstremværet steg vannet 1 ½ meter over normalt
nivå. Støttemuren var da for lav til å hindre at deler av en skråning som
gikk fra murens bakkant og opp til plenen ble gravet ut og skylt bort av
vannmassene. Skadene var størst på den delen av eiendommen som
vender mot naboeiendommen Munkerekkveien 129. Her ble skråningen
skylt bort i 2 – 2 1/2 meters lengde, og jordmasse ble gravet ut under en
rekke busker i enden av plenen. Noen av buskene falt ned, og andre har
nå dårlig underlag/feste, jf. illustrasjonsfoto i vedlegg Q 6. Det er ikke
lenger noe igjen av skråningen, slik at sandmassene nå går flatt inn til
enden av plenen, se særlig illustrasjonsfoto vedlegg Q 6.
Den eksisterende støttemuren er delvis ødelagt, og ikke bygget på en
måte som gjør at den kan forhøyes for å sikre bedre mot fremtidig
ekstremvær. For å sikre eiendommen bedre søkes det derfor om
samtykke til å fjerne eksisterende støttemur mot strand, og oppføre en
ny støttemur inntil 1 meter høy.
Nærmere beskrivelse av skaden på bryggen:
Landgangen ut til flytebryggen består av tre elementer forankret på to
støpte betongfundamenter. Landgangselementene ble løftet opp av
vannmassene og utsatt for betydelig press. De to elementene innerst
mot land består av treverk. Deler av treverket vred seg og er blitt skjevt.
Noen av dragerne som støtter opp landgangen ble ødelagt i skjøtene.
De to forankringspunktene for landgangen viste seg å være for lave til å
håndtere så høy vannstand som det var i romjulen. Vannet gikk høyt
over forankringspunktene. Forankringspunktet nærmest land er i tillegg
ustabilt. Det har seget over mot den ene siden, og står skjevt. Ifølge en
nabo kantet forankringspunktet for noen år siden helt over på siden, og
ble da vippet på plass igjen manuelt. Imidlertid står det fortsatt ikke i
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balanse, men er skjevt og heller til siden. Festepunktet for landgangen
på venstre side av forankringspunktet ligger ca. 15 cm. lavere mot sjøen
enn festepunktet på høyre side. Forankringspunktet bør ifølge fagfolk
skiftes ut.
Det søkes derfor om samtykke til å reparere bryggen for å redusere
risikoen for fremtidig skade. Tiltaket går ut på å skifte ut de to skadde
landgangselementene, skifte ut det ustabile forankringspunktet, og heve
festepunktene for landgangen ut til flytebryggen med 30 – 50 cm. Samlet
høyde på forankringspunktene blir da 100 -120 cm. ved lav vannstand.
Nærmere beskrivelse av tiltaket
 Utskifting av eksisterende støttemur og bygging av ny mur:
Det planlegges å fjerne den eksisterende støttemuren mot stranden, og
bygge en ny og høyere støttemur. Den nye muren vil maksimalt bli 100
cm. høy. På samme måte som den eksisterende muren vil den nye
muren bli lavere enn terrenghøyden på ca. 2 meter i plenens avslutning
mot sjøen.
Muren planlegges å bestå av granitt. Det planlegges at den nye muren
skal anlegges i kant med terrenget slik det ser ut etter at deler av
skråningen i bakkant av plenen ble gravet ut av flommen i romjulen.
Dette innebærer at en del av den nye støttemuren vil bli trukket lenger
inn på tomten enn den eksisterende støttemuren, på det meste 2 – 2 1/2
meter på den siden som grenser mot naboeiendommen Munkerekkveien
129.
Hensikten med tiltaket er å sikre mot ytterligere utgraving av plenen ved
nytt ekstremvær. Det planlegges således ikke å fylle på ny masse i
stedet for den som ble gravet ut under ekstremværet, kun å sikre
eiendommen mot ytterligere utgraving.
Eksisterende støttemurs avstand til grensen mot naboeiendommen
Munkerekkveien 133 er ca. 150 cm., se i illustrasjonsfoto i vedlegg Q 2
og Q 3.
Nåværende støttemurs avstand på ca. 20 cm. til nabogrensen mot
Munkerekkveien 129 vises i illustrasjonsfoto i vedlegg Q 4 og Q 5.
Den nye støttemuren planlegges anlagt i samme avstand til
nabogrensene som den eksisterende støttemuren, dvs. ca. 20 cm. mot
Munkerekkveien 129, og ca. 150 cm. mot Munkerekkveien 133.
3

 Reparasjon av brygge:
Eksisterende brygge består av en flytebrygge samt tre
landgangselementer som er forankret på to sirkelformede støpte
betongfundamenter (forankringspunkter).
Betongfundamentet nærmest stranden planlegges fjernet, da det er
ustabilt. Tiltaket er ifølge fagfolk nødvendig for å stabilisere forankringen
for landgangen. Betongfundamentet nærmest flytebryggen er opplyst
skiftet like før nåværende eier overtok eiendommen, og anses for å være
i god stand.
Betongfundamentet som skal erstattes planlegges støpt i betong i
samme fasong som det eksisterende, dvs. sirkelformet. Fundamentet
som planlegges fjernet er ca. 125 cm. i diameter. Begge fundamenter får
samme diameter.
For å sikre bryggen bedre mot naturkreftene ved ekstremvær anser
fagfolk det nødvendig å gjøre forankringspunktene for landgangen noe
høyere enn dagens, som er ca. 70 cm. ved lav vannstand. Den endelige
høyden vil bli besluttet i samråd med fagfolkene som skal utføre
arbeidet, og vil dreie seg om en økning mellom 30 og 50 cm., til en
samlet høyde på 100 – 120 cm. ved normal vannstand. Dette vil
innebære at betongfundamentet som skal erstattes, planlegges bygget til
ny høyde, mens det gjenværende betongfundamentet vil bli påstøpt et
lag betong på toppen for å få tilsvarende høyde.
To landgangselementer ble skadet av flommen, og planlegges fjernet og
erstattet med nye. I dag er de to landgangselementene nærmest land
100 cm. brede, mens landgangselementet nærmest flytebryggen har
bredde 115 cm. Det planlegges at alle tre landgangselementer skal ha
samme bredde. Den endelige beslutningen om landgangselementenes
bredde vil bli tatt i samråd med fagfolkene som skal reparere bryggen, ut
fra hva som er mest praktisk og kostnadseffektivt. De nye
landgangselementenes bredde vil bli minimum 115 cm, og vil ikke
overstige betongfundamentenes bredde på 125 cm.
De nye landgangselementene vil bli lagt ut på samme måte som de
nåværende, dvs. fra land ut til flytebryggen via de to
forankringspunktene. De nye landgangselementenes lengde planlegges
likt med de som skal skiftes ut, hhv. ca. 630 cm. og ca. 800 cm.
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Det oppsto ikke skade på flytebryggen, så det er ikke planlagt gjort tiltak
med den. Det tredje landgangselementet, nærmest flytebryggen, ble ikke
skadet, men treverket på toppen av de to stålbjelkene ned til landgangen
er slitt, og søkes skiftet ut for å få samme visuelle uttrykk som de to
øvrige landgangselementene.

Nabosamtykker og kommentarer
Den nye støttemuren vil ha mindre avstand enn 1 meter til
nabogrensen mot Munkerekkveien 129. Samtlige tre eiere av
Munkerekkveien 129 har undertegnet på at de samtykker til at den
nye støttemuren kan anlegges i samme avstand til nabogrensen
som den nåværende, se vedlagte samtykker C 1, C 2 og C 3.
Også eierne av eiendommene Munkerekkveien 131 B, C og D
(sameiet Munkerekkveien 131 B) har samtykket skriftlig til tiltaket,
se vedlegg G s. 1, med enkelte kommentarer og ytterligere et
vedlegg (G s. 2) som er nærmere omtalt nedenfor.
Eierne av eiendommen Munkerekkveien 133 har ikke gitt
kommentarer eller protestert mot tiltaket innen utløpet av 14dagersfristen.

Tiltakets innvirkning
 Innvirkning på naboeiendommene
Tiltaket vil ikke påvirke naboenes muligheter til utnyttelse av egne
eiendommer. Støttemuren vil ikke overstige en høyde på maksimalt 100
cm. Ny støttemur av granitt vil etter søkers syn gi et visuelt bedre
inntrykk enn den eksisterende, som består av stableblokker av sement.
Naboenes utsikt vil bli kun marginalt berørt av tiltaket. Eierne av
Munkerekkveien 129 og Munkerekkveien 133 vil, på samme måte som
med dagens støttemur, kunne se også den nye muren fra den nederste
delen av stranden.
Eierne av Munkerekkveien 131 B, C og D kan ikke se den nåværende
muren fra sin eiendom. De vil heller ikke kunne se den nye muren, som
vil ligge under synsfeltet fra deres eiendommer.

5

Eierne av Munkerekkveien 131 B, C og D har i tilknytning til at de
samtykket til tiltaket, også gitt enkelte kommentarer, se vedlegg G, s. 1:
De ønsker synliggjort at også de vil kunne se den nye muren fra
stranden; de ønsker at forankringspunktene for bryggen ikke heves mer
enn 30 cm. hvis det er faglig forsvarlig; de ønsker at eventuelt bredere
elementer i landgangen enn i dag legges mot vest; og de har fremlagt
kopi av en tinglyst erklæring (vedlegg G s. 2) som gir eier av
Munkerekkveien 131 B rett til å benytte sti på 1,5 meter ned til vannet, og
ca. 6 meter bruksrett av strandens sør-østlige del.
Søkers kommentarer til anførslene fra eierne av Munkerekkveien
131 B, C og D vedlegg G s. 1 og G s.2:
1. Angående den tinglyste erklæringen:
Den fremlagte erklæringen om rett til å benytte sti på 1,5 meter ned
til vannet, og ca. 6 meter bruksrett av strandens sør-østlige del,
(vedlegg G s. 2) ble tinglyst 11. desember 1986. Selger av
Munkerekkveien 131 gjorde ikke søker oppmerksom på denne
erklæringen da søker ervervet eiendommen i 2015. Erklæringen
var derfor ukjent for søker inntil den ble fremlagt av naboene i
tilknytning til inneværende søknad.
Søker vil bemerke at den tinglyste retten i sin tid ble gitt eier av
Munkerekkveien 131 B, som oppførte en enebolig på eiendommen.
I ettertid er eneboligen blitt seksjonert under betegnelsen sameiet
Munkerekkveien 131 B, som består av tre separate eierseksjoner
med egne seksjonsnumre i form av 131 B, 131 C og 131 D.
Søker noterer seg at eierne av Munkerekkveien 131 B, 131 C og
131 D synes å legge til grunn at eierne av samtlige tre
eierseksjoner i sameiet har samme ferdsels- og bruksrett til den
sør-østlige del av søkers strand som i sin tid ble gitt til eier av
Munkerekkveien 131 B før eller i tilknytning til at eneboligen ble
oppført.
Siden eierne av Munkerekkveien 131 B, 131 C og 131 D har brakt
erklæringen opp i tilknytning til søknaden, bemerker søker at det
rettslig ikke er klart at den seksjonering av eneboligen som ble
foretatt i ettertid, ikke innebærer en slik endring at forutsetningen
for at ferdsels- og bruksretten i sin tid ble gitt må anses bortfalt. Det
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er en åpenbar forskjell på å gi bruksrett til eieren av én enebolig
sammenliknet med å gi slik rett til eierne av tre separate juridiske
eierseksjoner.
Søker har av hensyn til det gode naboskap intet ønske om at
spørsmålet om ferdsels- og bruksretten skal komme på spissen
juridisk. Så lenge det gode naboskapet fortsetter, er søker derfor
innstilt på at seksjonseierne i sameiet Munkerekkveien 131 B kan
fortsette å benytte stranden på den måte de hittil har gjort i søkers
eiertid, dvs. i det alt vesentlige til solingsformål, uten at søker
derved vil se behov for å skulle avklare om dette skjer på rettslig
eller annet grunnlag. Skulle saken derimot komme på spissen, må
søker imidlertid forbeholde seg retten til å bestride rettslig ferdselsog bruksrettens eventuelle fortsatte eksistens og utstrekning.
2. Søker legger således ikke gjennom søknaden opp til at tiltaket skal
endre dagens faktisk situasjon for eierne av Munkerekkveien 131
B, 131 C og 131 D. Adkomsten til stranden vil ikke bli berørt av
tiltaket, og bryggen vil ikke bli flyttet nærmere den del av den sørøstlige delen av stranden som de anser seg å ha bruksrett til.
3. Kommentaren fra eierne av Munkerekkveien 131 B, C og D om å
synliggjøre at også de vil kunne se den nye muren fra stranden:
Søker er enig i at også eierne av Munkerekkveien 131 B, 131 C og
131 D vil kunne se den nye muren fra stranden, på samme måte
som de også i dag kan se den eksisterende muren når de
oppholder seg på stranden. Tiltaket vil således ikke medføre noen
endring for dem i så måte.
4. Kommentarer fra eierne av Munkerekkveien 131 B, C og D
angående høyden og bredden på bryggens landgang:
Kommentaren knyttet til mulige skyggevirkninger av det omsøkte
tiltaket synes å bero på et syn om at eierne av Munkerekkveien
131 B, 131 C og 131 D har bruksrett til hele området hvor det
potensielt kan bli noe økt skyggevirkning. Dette syn har eierne av
Munkerekkveien 131 B, 131 C og 131 D ikke dekning for, uten
hensyn til om bruksretten fortsatt består eller ikke:
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 For det første er det fysiske strandarealet som bruksretten i
tilfelle omfatter ikke så stort i utstrekning som seksjonseierne
synes å legge til grunn. De synes å gå ut fra at de har
bruksrett til et areal i seks meters bredde på hele strandens
sør-østlige del fra grensen til naboeiendommen nr. 133 og
omtrent bort til bryggen. Dette er imidlertid ikke riktig. Skissen
i det tinglyste dokumentet i vedlegg G s. 2 illustrerer helt klart
at den delen av stranden som eier av Munkerekkveien 131 B
i sin tid fikk bruksrett til, er en trekant som går fra ca. 6 meter
ved vanngrensen, dvs. omtrent der forankringspunktet for
landgangen nærmest land går ut til flytebryggen, og i en rett
linje på skrå over stranden og opp til stien som gir adkomst til
stranden. Dette er et betydelig mindre areal enn naboene i
Munkerekkveien 131 B, 131 C og 131 D synes å legge til
grunn at de har bruksrett til.
 Den bruksrett som i sin tid ble gitt gjelder således kun den
trekanten som ligger lengst fra bryggen, og som i minst
utstrekning berøres av eventuell skygge. Det er kun nederst
mot sjøen at en høyere brygge vil kaste lengre ettermiddagsog kveldsskygge på det området som er skissert i det
tinglyste dokumentet, og da kun i en begrenset del av hjørnet
i trekanten som går fra vannkanten og opp til adkomstveien.
Dette hjørnet av trekanten vil uansett ikke være særlig
praktisk for solingsformål. Soling vil være mest praktisk
lenger opp fra vannkanten. Skyggevirkninger fra bryggen på
ettermiddagen vil i det store og hele falle på den del av
søkers strand som ikke omfattes av området som er
inntegnet i den tinglyste erklæringen. Når skygge først
begynner å falle på den sør-østlige delen av stranden, vil den
ganske raskt dekke hele den sør-østlige delen, men sist den
delen som er tegnet inn som trekant i det tinglyste
dokumentet.
 For det andre må kommentarene om skygge fra eierne av
Munkerekkveien 131 B, 131 C og 131 D bero på en
misforståelse om hva bruksretten innebærer juridisk.
Bruksretten er riktignok ikke nærmere definert i den tinglyste
erklæringen, men uansett hva denne retten måtte gå ut på
dersom den fortsatt eksisterer, innebærer den kun en rett
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som går noe videre enn ferdselsretten langs stranden, men
ikke rett til å legge hindringer i veien for en slik eierrådighet
som å vedlikeholde en brygge, og i hvert fall ikke av et så
begrenset omfang som søknaden innebærer, og som i
praksis nærmest ikke har påvirkning på bruksretten hvis den
fortsatt gjelder.
 Søker vil videre bemerke at enkelte av beboerne i
Munkerekkveien 131 B, 131 C og 131 D har benyttet en
større del av arealet sør-øst for bryggen til soling enn det
areal som er tegnet inn i skissen i det tinglyste dokumentet.
Søker har imidlertid så langt ikke gjort innsigelser mot denne
bruken, selv om den altså går ut over den tinglyste
bruksretten som i sin tid ble gitt. En slik tålt bruk gir imidlertid
ikke eierne av Munkerekkveien 131 B, 131 C og 131 D noe
legalt eller annet grunnlag for søke begrensninger på
bryggens høyde og utforming.
 Søker har i utgangspunktet ikke noe ønske om å heve
landgangen ut til bryggen mer enn det som er nødvendig.
Imidlertid anser søker at spørsmålet om bryggen skal heves
30 cm. eller inntil 50 cm. må vurderes i samråd med fagfolk.
Det samme gjelder den endelige utforming og plassering av
de nye landgangselementene som skal legges. Fagfolks syn
på hva som er nødvendig for å redusere risikoen for fremtidig
skade på bryggen som følge av høy vannstand, og søkers
behov for å unngå fremtidig skade, må være avgjørende for
den konkrete utformingen av tiltaket.

 Innvirkning sett fra sjøen
Søkers eiendom er beliggende inne i en lite beferdet vik i Vestfjorden,
hvor det aller meste av båttrafikken går så langt ut i fjorden at både
dagens løsning og det planlagte tiltaket vil være lite synlig. Det planlagte
tiltaket vil kunne gi marginalt økt synlighet på nært hold fra sjøen,
ettersom støttemuren vil bli ca. 50 cm. høyere. Den planlagte
utformingen i granitt i stedet for dagens løsning med stablede
betongblokker vil imidlertid etter søkers syn gi et bedre visuelt uttrykk.
Tiltaket vil i praksis mht. innvirkning skille seg lite fra dagens
eksisterende løsning.
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 Annen mulig innvirkning
Tiltaket anses ikke å ha konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og
tilgjengelighet, ut over at tilgangen til flytebryggen blir sikrere siden
bryggen blir reparert.
Søkers fordeler ved tiltaket vil være klart større enn de mulige ulempene.

Opplysninger gitt i nabovarsel
1. Som grunnlag for at de tre eierne av Munkerekkveien 129 kunne
vurdere om de ville samtykke til at ny støttemur kunne anlegges i
samme avstand til deres grense som den nåværende støttemuren,
altså mindre enn 1 meter, mottok de tre naboene hver sin kopi av
hele søknadspakken, inkludert dette dokumentet med vedleggene
A, B, D og Q. Da disse tre naboene således allerede hadde mottatt
full informasjonspakke før de øvrige naboene fikk tilsendt
nabovarsler, anså søker det som unødvendig å sende eierne av
Munkerekkveien 129 samme pakke på nytt da de resterende
naboene ble varslet. De skriftlige samtykkene (vedleggene C 1, C
2 og C 3) anses å være tilstrekkelig dokumentasjon på at eierne av
Munkerekkveien 129 er behørig varslet.
2. De øvrige naboene som grenser til søkers eiendom fikk sammen
med nabovarslene tilsendt den samme informasjonspakken som
eierne av Munkerekkveien 129, dvs. kopi av denne søknad, med
vedleggene A, B, D og Q. I tillegg mottok de øvrige naboene også
kopier av samtykkene gitt i vedleggene C 1, C 2 og C 3. Siden
denne informasjonen er betydelig mer omfattende enn blankett
5155 – Opplysninger gitt i nabovarsel, har søker ansett det
unødvendig å fylle ut blankett 5155, da innholdet anses dekket
gjennom blankett 5154 og denne søknaden med vedlegg.
3. De eneste opplysninger i dette dokumentet som ikke er sendt
naboene er vedleggene og anførslene fra eierne av
Munkerekkveien 131 B, 131 C og 131 D, og søkers kommentarer
til disse, ettersom disse anførslene fremkom i tilknytning til at
nabovarsler ble gitt. Søker kan imidlertid ikke se at disse
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anførslene og kommentarene har noen betydning for de øvrige
naboene, da de ikke berøres av de spørsmål som er omtalt der.
Tilleggsopplysninger - gjenboere
Søker gjør oppmerksom på at nabovarsel kun er sendt til eierne av
naboeiendommer som har felles grenser med søkers eiendom. På
kommunens liste med naboinformasjon er også oppført Nøtterøy
kommune (gnr. 14, bnr. 44) og Statens vegvesen region Sør (gnr. 9428,
bnr. 1, aktuell eier: Vestfold fylkeskommune). Imidlertid har Nøtterøy
kommune og Statens vegvesen ikke felles grense med søkers eiendom,
men er gjenboere.
Søker anser at tiltaket er av så begrenset omfang at det ikke vil berøre
interessene til Nøtterøy kommune og Statens vegvesen, og har derfor
ikke sendt nabovarsel til disse.
Avveining av søkers behov for tiltaket mot andre interesser
Søker har sterkt behov for en høyere støttemur for å sikre eiendommen
bedre mot fremtidig ekstremvær, og for å reparere og stabilisere den
skadde bryggen.
Plenen på eiendommen består stort sett av sand og jordmasse som er
lite stabil. Uten en høyere støttemur vil det ved nytt ekstremvær
tilsvarende det som var i julen 2016 ikke være mulig å unngå at vannet
graver ut ytterligere masse fra plenen. Dette vil true svømmebassenget
som er anlagt i plenen mellom huset og sjøen. Bassenget har over tid
seget ca. 15 cm. langs kanten som vender mot sjøen. Hvis nytt
ekstremvær graver ut ytterligere masse innover mot svømmebassenget,
vil det kun være et spørsmål om tid før bassenget siger så mye at eier
blir påført store utgifter. Det er således svært viktig for eier å få stabilisert
massene i enden av plenen for å hindre ytterligere utgraving og
påfølgende betydelig verditap.
Eiers behov for å sikre eiendommen bedre mot ekstremvær og unngå
betydelig verditap og store utgifter oppveier meget klart den mulige
marginale ulempe tiltaket måtte medføre for andre.
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Liste over vedlegg:
Vedlegg A:
 situasjonskart med byggegrensen i strandsonen anmerket med
rød strek
Vedlegg B:
 Forenklet situasjonskart
Vedlegg C 1:
 Nabosamtykke fra Oscar Leander Johansen
Vedlegg C 2:
 Nabosamtykke fra Ketil Leander Johansen
Vedlegg C 3:
 Nabosamtykke fra Morten Leander Johansen
Vedlegg D:
 Naboinformasjon/naboliste
Vedlegg E: Kvittering for nabovarsel
Vedlegg F: Utsendte nabovarsler
Vedlegg G 1: Nabosamtykker fra Henning Bjerke, Kari Korneliussen og
Susanne Fibiger-Erlandsen (eiere av hhv. Munkekkveien 131 B, C og D).
Vedlegg G 2: vedlegg til nabosamtykkeerklæringene i G 1.
Vedlegg Q 1:
 Illustrasjonsfoto som viser eksisterende støttemur med høyde på
ny mur angitt
Vedlegg Q 2:
 Illustrasjonsfoto som viser eksisterende støttemur med avstand
angitt til grensen mot naboeiendommen Munkerekkveien 133.
Vedlegg Q 3:
 Illustrasjonsfoto som viser eksisterende støttemur mot
naboeiendommen Munkerekkveien 133.
Vedlegg Q 4:
 Illustrasjonsfoto som viser eksisterende støttemurs avslutning mot
grensen til naboeiendommen Munkerekkveien 129.
Vedlegg Q 5:
 Illustrasjonsfoto som viser eksisterende støttemurs avslutning mot
grensen mot naboeiendommen Munkerekkveien 129.
Vedlegg Q 6:
 Illustrasjonsfoto som viser eksisterende støttemur og skade
oppstått på eiendommen ved ekstremværet i julen 2016
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Foretaksregister 954718115 MVA

Ferder Kommune
Plan- og byggesak
Postboks 250
3161 Nøtterøy
02.03.20
Vedr. Munkerekkveien 131 gnr. 14/48.

Det vises til tidligere korrespondanse i sak 18/20197 hvor det i mail og senere brev av
20.6.18 bes om tilleggsinformasjon.
Undertegnede er bedt av tiltakshaver om å foreta denne komplettering av søknaden
for både støttemur og brygge. Tiltaket omfatter:
1) Eksisterende mur i betongstein gjenoppbygges i naturstein og heves 0,3m.
2) Ny støttemur for stabilisering mot utgraving av hagen fra sjøen, plassert noe
lenger inn på eiendommen. Området mellom avtrappet mur plastres.
3) Teknisk oppgradering av eksisterende brygge, med 0,6 m heving av
gangbroen.

Situasjonsbeskrivelse støttemur;
Eiendommen ligger utsatt mot vind fra syd-vest, som er fremherskende vindretning.
Dette har over lengre tid vært utfordrende, men problemene har øket de siste årene
som følge av mer vind, kraftigere sjø og høyere vannstand
Utgravingen har vært særlig ille i vinter, og vegetasjonsbeltet er i ferd med å vaskes
ut. Stormfloene i 2016, 2018, og de tre stormfloene i jan/feb. 20 har gjort betydelig
skade. Plenen er allerede vasket ut over et langt strekk, i en dybde på opptil 3,5 meter
på innsiden av eksisterende støttemur, se foto under; Denne utgravingen har skjedd
bare siden huset ble kjøpt for kun 4,5 år siden, halve nyperosehekken er allerede
utrast, og situasjonen vil, om ikke noe snarlig gjøres, utvikle seg kritisk for så vel
uteområdet og bassenget, som ligger kun 6 m unna hekken. Det ville utgjøre et
formidabelt tap bruksmessig og verdimessig, og det er påkrevd å gjennomføre tiltak
førstkommende sommer.
Kombinasjonen astrologisk tidevann, spesielt fullmåne vår/høstjevndøgn, lavt
lufttrykk, og langvarig pålandsvind har forekommet ved alle disse, en utvikling som
forventes å fortsette i kombinasjon med generelt høyere vannstand, og som det er
presisert i kommuneplanbestemmelsene må dette vies spesielt hensyn fremover.
Løsningsmuligheter:
Det foreligger to alternativer for å hindre videre ødeleggelser, enten å heve
eksisterende mur så mye og forsterke den så den motstår bølgene som i dag stadig slår
over muren, eller å beholde en lavere mur, og komplettere med en ny mur ca. en
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meter innenfor eksisterende mur i kombinert med plastring i mellomsonen. Dette vil
stabilisere plen/beplantning, og plastringen vil raskt tildekkes av tang og humus, slik
at den blir lite synlig.
Tiltakshaver tenker at det vil bli penest hvis dagens betongblokker, (som fremstår som
et fremmedelement), erstattes med grov naturstein, og at forstøtningen legges i to trinn
med noe avstand mellom, slik at det danner en mykere avtrapning mot sjøen.
Dette er følgelig lagt til grunn i vedlagte tegninger.

Utgraving på innsiden av eksisterende støttemur i betong

Side 2 av 8

Bryggen har allerede tre ganger i vinter vært oversvømt, noe som gir voldsom slitasje
og behov for reparasjon, samt at den må heves innpå en halvmeter for ikke å bli løftet
av fundamentene. Landgangen er utført av massivt tre, som får stort løft ved høyt
vann, og innfestingen slites/løftes av fundamentene. Et av hovedelementene ble delvis
revet løs ved siste stormflo, og et så stort løst element i sjøen representerer også en
sikkerhetsrisiko for 3-part. Dette er midlertidig sikret, men bryggen er ubrukbar til
permanent reparasjon er foretatt.
Foto rett nedenfor er tatt for rundt en uke siden. Nesten hele bryggen, (unntatt selvsagt
flytedelen) står under vann, og etterpå ser det ikke hyggelig ut. (neste bilde)

Side 3 av 8

Side 4 av 8

Side 5 av 8

Bakgrunn;
Det er fra kommunen bedt om informasjon på bryggens historikk. Følgende kan
opplyses:
Bryggen har vært der siden i hvert fall før 1938. Tiltakshaver har bestilt
fotodokumentasjon fra Statens Kartverk. Den viser bryggen i fire tidsepoker, 1938,
1946, 1990, og 1995. I tillegg et bilde fra 1986 fra historisk arkiv.
Bildene viser at bryggen har hatt noe ulik utforming opp gjennom tidene, men alle har
hatt omtrent det samme omfanget som dagens brygge. Felles for dem er at det har vært
en rundt 1 m. gangbro ut til vanndybde ca. 1,5 m, og i hvert fall siden før 1990 ble den
ytre faste delen kortet ned og erstattet med (flytebrygge) ytterst.

1938: Den midterste bryggen av de tre er Munkerekkveien 131

1946: den midterste bryggen i bildet er Munkerekkveien 131

Side 6 av 8

1990: bryggen er oppe midt i bildet med to utstikkere

1995: bryggen da huset var relativt nytt

Dagens brygge er noe (2-3m) kortere enn den som var der da huset var nytt. Det
fremgår videre av redegjørelse fra R.F. van Hohenberg overfor Protector forsikring (i
forbindelse med erstatningskrav) at den landfaste delen som står der i dag er identisk
med den som stod der da hans mor kjøpte eiendommen på 90-tallet. (vedlegg F1)
Dagens runde betongfundamenter (som ses tydelig på flyfoto 1990) må dog ha vært
der fra før 25.11.86 (tidspunktet eiendommen ble opprettet), ettersom selve
eiendomsgrensen går ut til det ytterste av disse fundamentene. Det hadde ikke vært
tilfelle om dette ikke allerede var etablert. Den ytre del var som bildet viser også i
1995 flytebrygge, men den hadde i tillegg utrigger for to båter.
Nøyaktig når flytedelen ble erstattet av en noe mindre flytebrygge i betong, har ikke
vært mulig å få fastslått, men det synes å ha skjedd for rundt 20 år siden.
Side 7 av 8

På bakgrunn av at det ikke finnes noen tegninger i kommunen (var heller ikke vanlig
før 1938, som er første flyfoto av bryggen) er eksisterende brygge oppmålt og tegnet
opp slik den faktisk er. (Tegn. D1, E1, E2)
Nødvendig reparasjon av brygge:
Utbedringen av bryggen innebærer liten endring fra dagens situasjon, kun en teknisk
oppgradering o gbytte av materialer, for å bedre kunne motstå de påkjenninger den
utsettes for. Tiltaket er således i utgangspunktet ikke søknadspliktig, annet enn hva
gjelder behovet for hevingen av gangbroen grunnet stadig hyppigere intervall av høy
vannstand og kraftige bølger som slår over bryggen og hever den løs fra festene.
En heving på 0,6 m kan imidlertid medføre behov for at en del av konstruksjonen
fornyes, (i hvert fall hva gjelder selve gangbroen) og etter de utfyllende bestemmelser
i kommuneplan er det satt et grensesnitt ved 50% fornyelse for når søknadsplikt
oppstår. Dette skjønnet er forsiktig sagt svært udefinerbart, hva er det materielle
kriteriet, (bryggeareal?, volum? vekt? visuelt inntrykk?), så for å ikke havne i en
situasjon hvor dette kan bli et tema i etterkant, velges det å søke om denne endringen.
Formelt krever dette da antagelig dispensasjon, og det vedlegges derfor samtidig
søknad/dispensasjonsbegrunnelse, vedlegg B1

Vennlig hilsen
1.2.3... Sivilarkitekter AS
Arild Eikaas

Side 8 av 8

Fra:

jens.eikaas@gmail.com

Sendt:

10. mars 2021 09:11

Til:

'post@færder.kommune.no'

Kopi:

Carina Merete Iversen-Nordby; 'Arild Eikaas'; 'Karl Fredrik Skorge Hansen'

Emne:

Jens Eikaas - Munkerekkveien 131, 3142 VESTSKOGEN, Gbnr 14/48 Munkerekkveien 131 - Brygge og støttemur - Foreløpig svar og varsel om
mulig avslag
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og støttemur - Foreløpig svar og varsel om mulig avslag
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Dato: 02.02.2021
Det vises til foreløpig svar og varsel om mulig avslag på reparasjon og sikring av brygge og omlegging
og styrking av støttemur, datert 02.02.21, mottatt av tiltakshaver 03.02.21.
Tiltakshaver ber om at kommunen gir saken en ny realitetsvurdering. Saksbehandler og leder har fått
en rekke oppfordringer både skriftlig og muntlig, som ikke er tatt til følge, om å foreta en befaring på
stedet som ledd i saksbehandlingen. Det er tiltakshavers syn at en befaring av forholdene på stedet
er nødvendig for å få tilstrekkelig forståelse for situasjonen, inkludert den klimatiske påvirkning på
den aktuelle eiendommen de siste årene og aktuelle løsninger, og hvorfor det er avgjørende
nødvendig for å sikre eiendom og verdier at støttemuren styrkes ut over det kommunen har foreslått
som alternativ løsning.
Kommunens forslag til alternativ løsning for støttemuren er basert på et uholdbart premiss om at det
alternative forslaget vil være tilstrekkelig til å sikre eiendommen mot videre skade. Dette er ikke
tilfelle, se nærmere i pkt. 1 nedenfor. Kommunen viser til SPR når det varsles avslag, men ser bort fra
at det følger av SPR pkt. 4.2, siste avsnitt at det normalt skal gis dispensasjon for ombygging av
eksisterende byggverk for å sikre byggverkets funksjonalitet, noe som er helt nødvendig i denne
saken, se nærmere pkt. 2 nedenfor. Kommunens forslag til alternativ løsning for støttemuren tar ikke
hensyn til DSBs råd om håndtering av stormfloer i tiden fremover, se pkt. 3 nedenfor. Å vise til avslag
på en tidligere eiers søknad i 1995 om økt murhøyde slik kommunen gjør, kan ikke lenger anses som
relevant ut fra dagens betydelig endrede erosjonspåvirkning fra stormfloer, se nærmere i pkt. 4
nedenfor.
Tiltakshaver opprettholder derfor anmodningen om en befaring, og i tilknytning til denne også en
nærmere drøftelse av saken med kommunen. Tiltakshaver har forståelse for at det i coronatider er
praktiske utfordringer knyttet til en befaring og drøftelse, men det er måter å få dette til på f.eks. via
telefon- eller videokonferanse, hvor formålet også er videre dialog om mulige alternative løsninger,
se nærmere i pkt. 5 nedenfor.
Dersom kommunen ikke tar til følge tiltakshavers anmodning om ytterligere vurdering, befaring og
videre dialog om saken, begjærer tiltakshaver saken fremmet for Hovedutvalget for
kommunalteknikk. Tiltakshaver vil imidlertid på dette stadium foretrekke videre vurdering og dialog
med kommunen med sikte på mulige akseptable løsninger.

A. Angående støttemuren
Kommunen gir i utkastet til negativt svar uttrykk for forståelse for at tiltakshaver ønsker å sikre
eiendommen mot stormflo og bølgepåvirkning, og varsler en positiv innstilling til en alternativ løsning
hvor støttemuren flyttes lengre vekk fra sjøen, tilsvarende muren på naboeiendommen i vest, samt
at murens høyde ikke økes. Tiltakshaver verdsetter kommunens uttalte vilje til å søke en løsning,
med dessverre innebærer ikke den alternative foreslåtte løsningen at tiltakshaver blir satt i stand til å
sikre eiendommen tilstrekkelig mot skade, se nærmere i pkt. 1 nedenfor.
Kommunen viser til vurderingstemaet i PBL § 19-2, hvor fordelene ved å gi dispensasjon må være
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Tiltakshaver kan ikke se at kommunens utkast
til avslag har tilstrekkelig hensyntatt dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern,
sikkerhet og tilgjengelighet.
Miljømessig er det verken bærekraftig eller miljømessig forsvarlig at jordmasser blir skylt ut i fjorden.
I tillegg er det risiko for at kloakk fra en lavtliggende pumpestasjon kan bli skylt ut i fjorden som følge
av kortslutning i pumpesystemet på grunn av vanninntrengning i avløpssystemet ved høy vannstand.
Dette vil skade både miljøet på land og ikke minst det marine miljøet.
Sikkerheten til husstandene som bebor eiendommen er ikke tilstrekkelig vektlagt. Vann er som kjent
strømførende. I tilknytning til elektriske installasjoner som ligger lavt og ikke kan heves, er det en
økende risiko for kortslutning og mulige personskader ved den økte intensiteten i stormfloer.
Tiltakene kommer ikke i strid med hensynet bak byggeforbudet om at områdene skal være mest
mulig uberørte, da det ikke dreier seg om nye tiltak i egentlig forstand. Kommunen ga etter at
boligen ble oppført i 1987 tillatelse til en støttemur. Bryggen har eksistert siden 1930-tallet.
Hensynet bak søknaden om en forsterket mur er utelukkende å beskytte eiendommens anlegg og
verdier mot ytterligere skade forårsaket av den økte bølgepåvirkningen fra stormfloer som følge av
de økte klimatiske utfordringene de siste årene.
I den konkrete saken går det ut over det psykososiale helsen til eiendommens to husstander å måtte
leve med stadig bekymring om økende erosjon av jordmasser og vissheten om at eiendommen vil
påføres slik skade at bassenget i løpet av få år kommer til å rase ut uten adekvate sikringstiltak mot
kommende stormfloer.
Tiltakene er så minimale som mulig for å sikre eiendommen mot ytterligere skade. Det er lagt vekt på
å bevare området uberørt i størst mulig grad. Det er ikke lagt opp til noen form for ytterligere
privatisering.
1. Kommunens alternative forslag
Søknaden går ut på å reparere dagens mur, ruste den opp visuelt og estetisk, og anlegge en ny
støttemur trukket 3 meter inn på eiendommen mot svømmebassenget, opp til nivå med plenkanten.
Kommunens alternative forslag er å fjerne dagens støttemur, anlegge en ny støttemur ca. 5 meter
nærmere bassenget (ca. 4 meter fra bassenget), med en høyde tilsvarende naboens. Slik tiltakshaver
forstår kommunens forslag, vil dette bety max. murhøyde ca. 50-60 cm., eller omtrent halvparten av
plenkantens høyde på ca. 1 meter over strandkanten.
Kommunen premiss, at en mur med høyde på 50-60 cm. beliggende ca. 4 meter fra
bassengomgangen vil være tilstrekkelig til å beskytte eiendommen mot skade ved stormflo, er ikke
holdbar. Plenkanten ligger ca. 1 meter over strandkanten. Da eiendommen ble ervervet i 2015 var
avstanden fra plenkanten til bassenget ca. 9 meter, nesten fram til dagens godkjente støttemur. I
løpet av disse drøyt 5 ½ årene har bølgepåvirkning fra stormfloer erodert tomten innover mot

svømmebassenget i en dybde av ca. 3 meter i 2/3 av tomtens bredde mot sjøen, og 1 – 2 meter i den
resterende bredden. Erosjonen har vært særlig markant de tre årene, hvor stormfloene har
forekommet oftere og med sterkere direkte utgraving av jordmasse enn de første årene. Nå er ca.
1/3 av plenens lengde foran bassenget helt erodert i hele plenens høyde over støttemuren, dvs. at
det kun er ca. 6 meter tomt igjen. Dette vises klart i terrenget, og vil fremgå ved en befaring.
Kommunens forslag vil gi et innslagspunkt for stormfloers bølgepåvirkning på plenen kun ca. 4 meter
fra bassengomgangen, ca. 5 meter nærmere svømmebassenget enn dagens støttemur. Vannstanden
ved stormfloene fra 2017 til 2020 har på det høyeste nådd opp til plenkanten og litt over dette, dvs.
opp til drøyt 1 meter høyere enn strandkanten. Bølgepåvirket erosjon har følgelig ikke bare vært
nedenfra, men i flere av stormfloene også vannrett inn mot plenen i hele dens høyde foran
bassenget. En slik støttemur som kommunen foreslår, med kun 50-60 cm. høyde og anlagt kun 4
meter fra bassenget i stedet for dagens avstand på ca. 9 meter, vil uten tvil medføre ytterligere økt
erosjon fra kommende stormfloer med de siste årenes nivå og intensitet. Erosjonen vil da ikke bare
komme forfra og nedenfra, men også ovenfra. Ved fremtidige stormfloer vil kommunens forslag føre
til at plenen graves ut og bassenget ødelegges enda raskere enn med dagens lokalisering av
støttemuren.
Kommunens forslag om at muren plasseres på linje med naboens, dvs. ca. 4 meter fra
bassengomgangen, ser også bort fra at tiltakshaver er langt mer utsatt for skade ved erosjon fra
stormfloer enn naboen. Langs den felles grensen har naboen kun en stor, langstrakt plen, mens
tiltakshaver har både hus og svømmebasseng anlagt der. Naboens bygningsmasse i enden av den
lange plenen ligger vesentlig lenger fra sjøen enn tiltakshavers, og tilstrekkelig langt unna til ikke å
være truet av erosjon fra bølgepåvirkning. Plasseringen av naboens mur sikrer således naboen mot
farlige erosjonsskader på eiendommens anlegg. Tiltakshaver vil derimot ikke være sikret mot skade
på eiendommens anlegg ved den plassering og høyde kommunen foreslår for støttemuren. Dette vil
fremgå ved en befaring.
I tillegg vil utgraving for å anlegge en støttemur så nær svømmebassenget som 4 meter i seg selv
medføre økt risiko for setningsskader på bassenget. Det er allerede tegn til setningsskader.
Bassengsiden som vender mot sjøen ligger i dag ca. 10 cm. lavere enn siden som vender mot huset.
Bassenget kan fortsatt reddes fra å rase ut, men det haster med å få på plass bedre sikringstiltak.
Det lar seg ikke gjøre å unngå ytterligere erosjon av plenen mot svømmebassenget uten en
støttemur på høyde med plenkanten. Realiteten er at tiltakshaver vil komme dårligere ut med
kommunens forslag til alternativ løsning, da flytting av muren lenger inn mot svømmebassenget med
den høyde kommunen foreslår vil gi enda raskere erosjon enn dagens plassering av muren.
2. SPR (Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen,
fastsatt ved kgl.res. av 25. mars 2011, jfr. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 6-2)
Kommunen viser i utkastet til SPR (Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av
strandsonen langs sjøen, fastsatt ved kgl.res. av 25. mars 2011, jfr. plan- og bygningsloven av 27. juni
2008 § 6-2). Det er imidlertid ikke noe i SPR som er til hinder for å sikre eiendommen mot å bli påført
ytterligere naturskade. Tvert om følger det av SPR pkt. 4.2, siste avsnitt at det normalt skal gis
dispensasjon for gjenoppføring av erstatningsbygg etter bl.a. naturskade, og dispensasjon for
ombygging av eksisterende byggverk for å sikre byggverkets funksjonalitet.
Det er allerede oppstått betydelig naturskade på eiendommen som følge av stormfloers påvirkning
de siste tre årene. Den nåværende støttemuren har enkelte steder begynt å rase ut, og har noen
steder seget ned fra den opprinnelige høyden på 50 cm. til ca. 30 cm. Tre meter av plenen foran
bassenget er helt erodert. Erosjonen på eiendommen må ventes å fortsette i samme eller økende

takt som de siste tre årene, jf. pkt. 3 nedenfor. Uten effektive sikringstiltak vil bassenget rase ut
innen få år. SPR pkt. 4.2 hjemler således både dispensasjon for gjenoppføring av nåværende
støttemur til sin opprinnelige høyde på 50 cm., og ombygging/styrking av muren for å sikre
bassengets fortsatte funksjonalitet. Det følger av SPR pkt. 4.2 at det normalt skal gis dispensasjon.
Allmenne hensyn er ikke til hinder for en slik helt nødvendig dispensasjon, og må underordnes
tiltakshavers berettigede behov for å sikre eiendommen mot ytterligere skade.
3. Framtidig havnivåstigning og stormflo
Kommunens premiss om at en 50-60 cm. høy støttemur vil være tilstrekkelig til å beskytte
eiendommen mot videre skade, ser bort fra den risiko og sårbarhet som Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fastslår at foreligger når det gjelder havnivåstigning og
stormflo. DSB slår fast i en temarapport fra 2016 (Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i
kommunal planlegging) at klimaendringene vil forsterke de utfordringene som dagens klima fører
med seg, med havnivåstigning og økt frekvens av stormflo og bølger som vil strekke seg lenger inn på
land enn hva som er tilfelle i dag. Rapporten viser bl.a. til en annen rapport - Sea Level Change in
Norway - som anbefaler kommunene å basere sin planlegging på bruk av middelverdien for
stormflotall (pkt. 2.2, s. 14). For gjentaksintervaller innebærer dette et returnivå for stormflo i 20årsintervaller over middelvann på 138 cm. for Nøtterøy, med et klimapåslag for havnivåstigning på 56
cm, i alt 194 cm. Se DSB-rapportens vedlegg, tabell 13 Vestfold, s. 43.
Ved stormfloer har vannhøyden flere ganger de siste 3 årene gått opp til eiendommens plenhøyde.
Det følger av DSBs anbefalinger at kommunen bør legge til grunn at fremtidig returnivå for stormflo i
20-årsintervaller er nærmere to meter, altså nesten 1 meter over nivået på eiendommens plen.
DSBs anbefalinger viser klart at kommunens forslag til alternativ løsning, en støttemur på 50-60 cm. 4
meter fra bassenget, er utilstrekkelig både til å sikre mot dagens stormflosituasjon, og også mot den
fremtidige utviklingen som må ventes med stormfloer.
En støttemur opp til terrenghøyden vil forhåpentligvis være tilstrekkelig til å beskytte eiendommen
mot skade i de fleste tilfeller av stormfloer. Lavere høyde enn terrenghøyden vil både i lys av den
faktiske erosjonen de siste tre årene og DSB-rapporten øke risikoen for rask skade allerede ved
dagens vannivå ved stormfloer. For å sikre mot skade fra forventede fremtidige returnivåer for
stormfloer i 20-årsintervaller må muren etter DSB-rapportens beregninger være nærmere 2 meter
høy, men dette er det altså ikke søkt om.
4. Tidligere søknad fra 1995
Kommunen viser til en tidligere eiers søknad i 1995 om økt høyde på støttemuren, og synes å mene
at vurderingene fra den gang, hvor det ble gitt avslag, også bør legges til grunn for dagens søknad.
Imidlertid ville de erosjonsskader som er blitt påført eiendommen fra 2017-2020 ikke ha skjedd
dersom det i 1995 var blitt gitt tillatelse til å øke murens høyde. Den eneste årsaken til at skadene
har oppstått, er at støttemuren er for lav til å sikre eiendommens anlegg mot skade som skyldes den
klimatiske utviklingen med økte forekomster av stormfloer og økt bølgepåvirkning som følge av
høyere vannstand.
Den klimatiske utvikling med økte forekomster av stormfloer med økt bølgepåvirkning ble åpenbart
ikke forutsett i 1995. Avslaget i 1995 står seg følgelig ikke i etterpåklokskapens lys. At det tok en del
år fra avslaget i 1995 til skadene inntraff i 2017-2020, er ikke et argument for å gjenta feilen fra den
gang. Det er med dagens kunnskap heller ikke tvil om at hvis kommunen gir nytt avslag, vil det ta
langt færre år enn fra forrige avslag før den økte erosjonen gjør at bassenget raser ut.

Med dagens kunnskap, jf. DSB-rapporten og andre rapporter, vet vi langt mer om hva som vil skje i
årene fremover. Vi vet at Nøtterøy er blant stedene i landet som må planlegge for økt erosjon som
følge av økt bølgepåvirkning, ettersom høyere vannivåer må forventes ved fremtidige stormfloer.
Den raske og akselererende frekvensen av skader på eiendommen er meget foruroligende for
tiltakshaver med familie. Flere av stormfloene de siste tre årene har hatt vannstand opptil 1 meter
over stranden, dvs. opp til plenkanten foran bassenget. Det er kun snakk om få år før plenen foran
bassenget er fullstendig erodert. Allerede før dette vil bassenget ha rast ut, med påfølgende skade og
verditap. Den aksellerende erosjonen av plenen foran bassenget er eneste årsak til at tiltakshaver
søker om en høyere støttemur.
Å følge DSBs råd og anvisninger i denne saken vil ivareta føre-varprinsippet, jf. Stortingsmelding om
klimatilpasning (Meld. St. 33 2012−2013), som vektlegger at føre-varprinsippet skal brukes i arbeidet
med klimatilpasning.
5. Forslag til ny løsning
Kommunens innstilling i saken ivaretar ikke behovet for å sikre eiendommen mot ytterligere skade.
Avslag på høyere mur hensyntar verken dagens havnivå ved stormfloer eller den økte fremtidige
bølgepåvirkningen med påfølgende økt erosjon på eiendommen som ifølge DSB vil komme.
Kommunens forslag til alternativ plassering og høyde på muren er basert på et uholdbart premiss, og
gir en dårligere løsning for tiltakshaver enn med dagens mur, jf. pkt. 1 ovenfor.
Hvis tillatelse ikke gis til å øke høyden på støttemuren opp til plennivå slik det er søkt om, vil det ikke
være mulig å beskytte eiendommen mot ytterligere og meget kostbar skade i løpet av de neste
årene.
For å kunne sikre eiendommen mot fremtidig skade ved stormfloer kan tiltakshaver være rede til
følgende mellomløsning mellom søknaden og kommunens alternative løsningsforslag for muren:
Tiltakshaver kan fjerne den eksisterende støttemuren, og trekke ny mur tre meter tilbake, forutsatt
dispensasjon til å la muren gå opp til plenkanten. Muren vil da bli liggende nesten på linje med
naboens eksisterende støttemur, kun ca. 2 meter lenger fremme.
Allmenheten vil ikke bli negativt påvirket av tiltaket. Høyden fra kanten av plenen og ned til stranden
vil forbli uendret, men i stedet for dagens kombinasjon av mur og eroderende jordskråning vil det bli
en 50 cm. høyere mur. Muren vil bli trukket 3 meter lenger tilbake fra strandkanten mot sjøen. Den
vil bli utformet med minst mulig ulempe og inngrep for øye, slik at den i størst mulig grad passer inn i
terrenget og landskapet. Muren vil være lite synlig fra hovedskipsleia i Vestfjorden, hvor de fleste i
båt ferdes. Siden eiendommen er beliggende innerst i en vik i Vestfjorden, er det generelt liten
båttrafikk der fra andre enn de som bor på naboeiendommene. De aller fleste som ferdes til sjøs
følger hovedskipsleia.
Ingen av naboene har innsigelser mot tiltaket. Det er ingen andre formål i 100-metersbeltet som kan
påvirkes negativt av tiltaket.
Ulempen for tiltakshaver av ikke å få innvilget søknaden er svært stor, da nektelse av dispensasjon vil
gi ytterligere erosjonsskade på eiendommen for hver nye stormflo i tiden fremover med tilsvarende
eller større intensitet som de siste tre årenes. Avslag vil i løpet av kort tid påføre eiendommen
erosjon som vil gi betydelig verditap og store kostnader.
Det er ingen alternative løsninger til en høyere mur for å unngå ytterligere skade på eiendommen.
Intet i plan- og bygningsloven, NPR eller andre regler vedrørende strandsonen og byggegrensen
tilsier at generelle allmenne hensyn bør veie tyngre i denne konkrete saken enn tiltakshavers helt
nødvendige behov for å sikre eiendommen mot ytterligere skade.

Tiltakshaver er også opptatt av at muren, som for oss kun er en «kostbar nødvendighet», skal
fremstå mest mulig diskret og avdempet. Vi har nettopp av den grunn foreslått en to-delt mur i
stedet for en forhøyelse der muren står pr. i dag. Tiltakshaver anser at den foreslåtte løsning med todelt mur i naturstein og med plastring i mellomsonen er en meget god løsning. Den forhøyede
sikringssonen er allerede markant tilbaketrukket, noe som gjør at sikringsmuren fra sjøsiden visuelt
fremstår så avdempet som overhodet mulig ut fra krav til minimumshøyde for sikring mot utvasking.
Heller ikke i forhold til allmenn tilgang er det noe ved tiltaket som gir mer hindring enn det som
allerede er tilfelle i dag.

B. Angående bryggen
Kommunen tilkjennegir at den vil kunne være positiv til en revidert søknad om brygge med en lengde
på 18 meter, samt økning av bryggens høyde som omsøkt. Tiltakshaver verdsetter dette. Imidlertid er
det meget langgrunt innerst i viken hvor eiendommen ligger. Med en brygge på kun 18 meter gjør
grunnforholdene det ikke mulig å ha en vanlig familiebåt på 23 fot liggende ved bryggen. Båten blir
da liggende på siden på sjøbunnen ved lavvann, da vannstanden ved lavvann er for lav til at båten
kan flyte.
Bryggen har ligget omtrent på samme sted innerst i viken siden 1930-tallet. Kommunen viser til
luftfotografi fra 1938 hvor kommunen har beregnet den daværende bryggen til 18 meter, som
anføres som tillatt lengde. Det eksisterer imidlertid flere andre fotografier og luftfotografier fra ulike
tidspunkter som viser at bryggen har hatt varierende lengde og utføring gjennom tidene, for det
meste rundt dagens lengde eller lengre, med og uten flytebrygge, og med opptil to utliggere. Dagens
bryggelengde fremstår ut fra andre luftfotografier enn de kommunen viser til som å ha vært benyttet
det meste av tiden fra forut for at det nåværende huset ble bygget i 1987 og fram til i dag, med
unntak av et par ganger tidlig på 2000-tallet hvor bryggen var under reparasjon på grunn av skade, og
deler av den, herunder flytebryggen, derfor var frakoplet.
Naboen vest for eiendommen har opplyst til tiltakshaver at han vokste opp på naboeiendommen på
50- og 60-tallet, og har bodd der hele livet. Han er således meget godt kjent med eiendommen og
bryggen. Både under hans oppvekst og senere har bryggen ifølge naboen hatt omtrent samme
lengde som i dag, og dels lengre.
Eiendommen benyttes i dag av to husstander med til sammen 7 personer. Bryggen deles av begge
husstander, og benyttes av begge. Husstandene ønsker kun å ha en lengde på bryggen som gjør det
mulig å legge til med en vanlig familiebåt på 23 fot uten at båten blir liggende på siden når det er
lavvann.
Også naboeiendommene har meget langgrunne bunnforhold. Flere sammenliknbare brygger i den
aktuelle viken er lengre enn tiltakshavers brygge nettopp fordi det er så langgrunt.
At bunnforholdene er langgrunne fremgår klart av sjøkart, og ved befaring. Andre kommuner har
KPer som tar hensyn til langgrunne bunnforhold ved brygger. Eksempelvis sier Asker kommunes KP,
pkt. 8.2 Rammer for brygge, annet avsnitt, nest siste setning, at «Der det er langgrunt tillates i tillegg
flytebrygge ut til sjødybde på 1,5 meter middelvannstand. Lengden på flytebryggen må ikke overstige
10 meter inkludert landgang, og bredden skal være maksimalt 2,4 meter».
Tiltakshaver ber Færder kommune om på tilsvarende måte som andre kommuner å ta hensyn til de
langgrunne bunnforholdene for den aktuelle bryggen, og godkjenne bryggens lengde og utforming,
slik at det fortsatt kan gå an å ha en vanlig familiebåt på 23 fot liggende ved bryggen.

Alternativt, hvis kommunen fastholder at bryggen ikke kan være lengre enn 18 meter til tross for at
andre kommuner ville godkjent dette, og selv om bryggen i flere tiår har hatt omtrent dagens lengde,
er tiltakshaver i tilfelle rede til å sende inn nye tegninger, men imøteser da først en videre dialog med
kommunen om hvordan kommunen ser for seg at en 18-meters brygge kan utformes for å dekke
husstandenes behov for å kunne legge til med en vanlig familiebåt på 23 fot.

Med hilsen
Jens Eikaas
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Gbnr 28/287 - Nesbryggveien 62B - Riving og gjenoppføring av bolig Ettrinnstillatelse
Utvalg
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Kommunedirektørens innstilling
1. Tiltaket tilfredsstiller de krav som stilles til utforming og visuelle kvaliteter i plan- og
bygningsloven §§ 29-1 og 29-2.
2. I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse for
riving og gjenoppføring av bolig.
Vedtaket er basert på dokumentasjon mottatt den 24.11.2020, 13.01.2021, 17.02.202, 23.02.2021,
26.02.2021 og 17.03.2021.
Det vises til de vurderinger og begrunnelser som fremkommer i saksutredningen.

Vedlegg:
Grunnkart 1:1000
Situasjonsplan 1:1000
Situasjonsplan 1:5000
Situasjonskart
Plantegning 1. etasje
Plantegning 2. etasje
Fasader øst og vest
Fasader nord og sør
Snittegning
Kotekart
Redegjørelse fra tiltakshaver
Foto fra egen brygge - dagens situasjon
Foto fra egen brygge - ny situasjon
Vedlegg:
Grunnkart 1:1000
Situasjonsplan 1:1000
Situasjonsplan 1:5000
Situasjonskart
Plantegning 1. etasje
Plantegning 2. etasje
Fasader øst og vest
Fasader nord og sør
Snittegning
Kotekart
Redegjørelse fra tiltakshaver
Foto fra egen brygge - dagens situasjon
Foto fra egen brygge - ny situasjon
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Saken gjelder ettrinnstillatelse for riving og gjenoppføring av bolig. Boligen skal oppføres i to etasjer
med flatt tak og pulttak. Den har et bebygd areal på 314 m2, og inneholder allrom med stue og
kjøkken, tre soverom, walk-in-closet, to bad, wc, vaskerom, loftstue og hems.
Tiltaket betinger ingen dispensasjoner.
Tiltaket er prosjektert i 100-metersbeltet, men bak byggegrensen.
Søknaden har ikke vært oversendt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark til uttalelse, da det ikke er
krav om dette.
Det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.
Kommunedirektøren mener at saken er tilstrekkelig opplyst jfr. forvaltningslovens § 17.
Innledning
Det søkes om oppføring av riving og gjenoppføring av bolig.
Tidligere saksgang:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Den 24.11.2020 ble det søkt om ettrinnstillatelse for riving og gjenoppføring av bolig.
Den 18.12.2020 ble det bedt om ytterligere redegjørelser for hvordan tiltaket oppfyller
kommuneplanens bestemmelser.
Den 13.01.2021 suppleres søknaden.
Den 16.02.2021 bes det om nye tegninger.
Den 17.02.2021, 23.02.2021 og 26.02.2021 suppleres søknaden.
Den 04.02.2021 varsles det om mulig avslag på søknaden.
Den 15.03.2021 holdes et møte mellom administrasjonen, ansvarlig søker og tiltakshaver.
Den 17.03.2021 suppleres søknaden, og søknaden var fullstendig.
Den 26.03.2021 suppleres søknaden.
Den 28.03.2021 søknaden.

Planstatus:
Eiendommen er uregulert og avsatt til boligbebyggelse i kommunedelplankartet for Nøtterøy, vedtatt
31.01.2018. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel med bestemmelser og
retningslinjer for Færder kommune, vedtatt 31.01.2018.
Tiltaket ligger innenfor 100-metersbeltet hvor det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser jfr. pbl. § 1-8.
Uttalelse fra andre myndigheter:
Ettersom tiltaket ikke er avhengig av dispensasjoner, har saken ikke vært oversendt Statsforvalteren i
Vestfold og Telemark til uttalelse.
Om tiltaket:
Det søkes om tillatelse til oppføring av riving og gjenoppføring av bolig.
Det søkes om å rive eksisterende enebolig bygd i en etasje med saltak. Ny bolig vil ha flatt tak, og
være i én full etasje med en andre etasje med mindre grunnflate. Boligen har innebygget garasje, og
ca. samme form og plassering som dagens bolig. Boligen er prosjektert med kledning i mørkt treverk
og sedumstak. Bakre del av taket mot vest er skråtak.
Første etasje består av allrom med stue og kjøkken, to soverom, walk-in-closet, bad, wc og vaskerom.
Andre etasje består av loftstue, bad, soverom og hems.
Arealer:
Eiendommens størrelse: 1074,1 m2
Eksisterende bebygd areal (BYA): 185 m2
Nytt bebygd areal (BYA): 314 m2
Nytt bruksareal (BRA): 256,1 m2
Høyder:
Gesimshøyde: 5,7 meter fra gjennomsnittlig terreng.
Kotehøyde overkant gulv: 10,0 moh.
Utnyttelsesgrad:
Utnyttelsesgrad for eiendommen: 29,2 %.
Avstander:
Nærmeste nabogrense: 4,0 meter.
Nærmeste bygning: 8,7 meter.

Nabosamtykke:
Ikke aktuelt.
Nabomerknader:
Det foreligger ikke nabomerknader til tiltaket.
Faktagrunnlag
Plan- og bygningsloven, kapittel 20 – Søknadsplikt.
Kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, vedtatt 31.01.2018
Kommunedelplankart for Nøtterøy, vedtatt 31.01.2018.
Naturmangfoldloven, kapittel 11 – Alminnelige bestemmelser og bærekraftig bruk.
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning i strandsonen (SPR) av 25.mars 2011.
Vurderinger
Forholdet til naturmangfoldloven (nml):
Naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved behandling av byggesaker.
Det er ikke registrert utvalgte eller andre viktige naturtyper, rødlistearter eller kulturminner i det
aktuelle området jf. Naturbasen og artsdatabankens artskart. Dermed er det heller ikke påvist
negative konsekvenser for naturmangfoldet. Kravet i § 8 er dermed oppfylt og det anses ikke som
nødvendig med en vurdering knyttet til §§ 9-12. Hensynet til naturmangfoldloven anses som
ivaretatt.
Estetikk og arkitektur:
Formålet med plan- og bygningslovens §§ 29-1 og 29-2 er å ivareta god byggeskikk og sikre at
estetiske hensyn av et byggetiltak blir vurdert i saksbehandlingen. Bestemmelsene legger med andre
ord opp til en estetisk kvalitetssikring av det omsøkte tiltaket.
Tiltaket skal ikke bare ha gode visuelle kvaliteter «i seg selv», og i forhold til sin funksjon, men også
gode visuelle kvaliteter i forhold til sine «bebygde og naturlige omgivelser og plassering». Dette vil si
at selv om et tiltak har gode visuelle kvaliteter i seg selv, er det ikke sikkert det kan plasseres i alle
typer omgivelser. I omgivelser inngår naturgitte omgivelser som eksisterende terreng, landskap og
tomtestruktur. I bygde omgivelser inngår volum, form, plassering, materialer og farger.
Beskrivelser av området og bolig:
Gbnr. 28/287 ligger i østhellingen mot sjø. Skråningen er forholdsvis bratt. Bebyggelsen i området
består i hovedsak av større trehus med saltak, med innslag av valmtak og flatt tak. Boligene er i
hovedsak lyse med svarte, grå eller røde tak. Man har enkeltvis innslag av mer moderne bebyggelse,
som på de to naboeiendommene i sør og øst, henholdsvis gbnr. 28/143 og 28/128.
Boligen er omsøkt i to etasjer. Første etasje har forholdsvis stor grunnflate med et bruksareal på
141,8 m2. Andre etasje har et bruksareal på 56,2 m2, og dekker kun deler av takflaten i første etasje.
Resten av takflaten er prosjektert som en takaltan med utgang fra andre etasje. Ny bolig har fasadeliv
på samme sted som stuen i dagens enebolig, men bygningsmassen er forflyttet noe sørover. Boligen
har fasader i mørkt treverk. Andre etasje har flatt tak, mens takflaten mot vest, over garasjen, er
pulttak.
Som nevnt over er bebyggelsen i området i hovedsak tradisjonell trehusbebyggelse, og omsøkt bolig
er moderne i forhold til f.eks. boligen direkte i bakkant. Området har dog flere moderne boliger, som
på gbnr. 28/128, 28/143 og 28/43. Det vurderes derfor at omsøkt bolig ikke vil være i strid med eller
utfordre den byggeskikken som er i området.
Kommunedirektøren har tidligere varslet mulig avslag, og det har vært dialog mellom ansvarlig søker
og kommunedirektøren for å komme fram til et forslag som oppfyller kravene til utforming i

kommuneplanen. Kommunedirektøren har særlig vært betenkt til hvordan tiltaket har kunnet blitt
opplevd som dominerende i landskapet og tiltakets silhuettvirkning sett fra sjø og fra avstand. I
forhold til tegningene som forelå ved den opprinnelige søknaden, har det reviderte prosjektet som i
dag omsøkes lavere gesimshøyde og kortere takutstikk, i tillegg til at toppetasjen er trukket lenger
inn på takflaten, bort fra sjø.
Prosjektert bolig har en øvre gesimshøyde på 16 moh., og en nedre gesimshøyde (i første etasje) på
13,1 moh. Boligen direkte i bakkant på gbnr. 28/144 har en mønehøyde på 20,3 moh. Denne har en
altan i andre etasje der gulvet ligger på 16,4 moh. Altanen ligger derav høyere enn ny øverste
gesimshøyde. Boligen på gbnr. 28/141 har en mønehøyde på 17 moh. Boligen på gbnr. 28/143 ligger
noe lavere i terrenget, og har en gesimshøyde på 13,2. Ettersom denne ligger i sør, vil ikke omsøkt
bolig påvirke solforhold eller utsikt mot sjø herfra. Boligen på gbnr. 28/128 har en gesimshøyde på 11
moh. Boligens uteoppholdsarealer ligger vendt mot øst ned mot sjøen, og det vurderes derfor her at
omsøkt bolig heller ikke vil påvirke solforholdene her. Utsikten vil heller ikke påvirkes, ettersom den
ligger ned mot sjø i forkant av omsøkt bolig. Kommunedirektøren mener derfor at prosjektert bolig
forholder seg til høydene på omkringliggende bebyggelse på en akseptabel måte, og at den ikke vil
føre til ulemper hva gjelder solforhold, utsikt eller lys på disse eiendommene. I denne vurderingen er
det også vektlagt at det ikke foreligger noen nabomerknader til søknaden.
Prosjektert første etasje har en avlang og slank hovedform. Denne vil ligge lavt i terrenget med en
høyde tilsvarende dagens bygning. Den avlange hovedformen er tilsvarende hovedformen på
etasjene på den moderne boligen i sør. Disse formene vil dermed oppleves helhetlig og harmonisere
med hverandre, at boligen er planlagt godt i terrenget.
Ettersom man går fra en nøktern bolig i en etasje og saltak til en bolig på høyde med to fulle etasjer,
vil boligens uttrykk endres i forhold til bygningen som står på eiendommen i dag. Selv om forskjellen
fra dagens møne til ny gesims kun er 60 cm, vil det bli et større volum ettersom forskjellen fra dagens
gesims i nord til ny gesims blir 2,6 meter. Det medfører at toppetasjen vil oppleves som mer massiv
enn i dag. Bebygd areal øker fra 185 m2 til 314 m2. Store deler av dette er terrassen som ligger i
første etasje. Det er i vurderingen av tiltakets tilpasning til og plassering i omgivelsene avgjørende at
eiendommen ligger i et område avsatt til boligbebyggelse, og at den ligger bak byggegrensen mot sjø
i kommunedelplan for Nøtterøy. Eiendommen omfattes dermed ikke av forbudet mot tiltak, og
tiltaket er prosjektert i tråd med kravene til høyder og bebygd areal i lov og plan. Det vektlegges
videre at fasadelengden mot sjø er tilnærmet lik dagens lengde. Den prosjekterte boligen vil ikke
medføre at fasadens hovedform og størrelse mot sjø endres.
Avhengig av synsvinkelen fra et ståsted mot en takflate, vil enhver bygning kunne gi silhuettvirkning
mot himmelen og horisonten. Derfor er mulig at omsøkt bolig vil kunne gi en viss silhuettvirkning når
man står på de nærmeste bryggene nedenfor eiendommen. Ettersom den øverste etasjen er trukket
tilbake 3 meter fra der fasaden mot sjø ligger i dag, er det i hovedsak gesimsen i første etasje man vil
se. Gesimsen i andre etasje vil være synlig, men etter kommunedirektørens vurdering vil ikke denne
være dominerende sett fra bryggene eller fra omgivelsene i nærheten.
Ser man på fjernvirkningene på illustrasjonene sett fra Barneskjær, medfører omsøkt bolig ikke
silhuettvirkning mot horisonten bak. Kommunedirektøren bemerker likevel at illustrasjoner aldri gir
et helt korrekt bilde av resultatet, og vegetasjon, fargebruk og refleksjoner i vindusflater vil kunne
endre uttrykket av det bygde resultatet sett i forhold til illustrasjonene. I aktuelle sak ligger en høyde
i bakkant på 22 moh., og bygningen direkte i bakkant er over 4 meter høyere enn prosjektert
gesimshøyde. Bildet tatt fra Barneskjær viser at eksisterende vegetasjon i bakkant og i omgivelsene
vil hindre en silhuettvirkning på sommerstid. Gesimshøyden som ligger lengst frem mot sjø har en
gesimshøyde på 13,1 moh., noe som er ca. tilsvarende gesimshøyden på boligen på gbnr. 28/143.
Dette vil si at takflaten som er nærmest sjø vil ha ca. samme høyde som nabobygningen. Samlet sett
mener kommunedirektøren at omsøkte bolig ikke vil fremstå som dominerende i landskapet sett fra
avstand.

På grunnlag av den høye bebyggelsen i bakkant, skråningen i terrenget, landskapet, samt
utformingen og plasseringen av de to takflatene i forhold til hverandre, er kommunedirektøren av
den oppfatning at omsøkt bolig ikke vil medføre en silhuettvirkning fra lang avstand eller framstå
som dominerende eller sjenerende i omgivelsene.
Kommunedirektøren konkluderer med at tiltaket har tilstrekkelig god arkitektonisk utforming, og
gode visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til sin funksjon, bygde og naturlige omgivelser og
plassering.
-----------------------------------------------------------------------ettrinnstillatelse
Tillatelse til tiltak
Søknad om ettrinnstillatelse for riving og gjenoppføring av bolig godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 24.11.2020, og utfyllende dokumentasjon mottatt
13.01.2021, 17.02.202, 23.02.2021, 26.02.2021 og 17.03.2021. Komplett søknad forelå
17.03.2021.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.
Generelt om tillatelsen:
Ansvarlige foretak er ansvarlige for at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lovverk.
En ettrinnstillatelse har en gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Er arbeidene ikke satt i gang innen 3 år
faller tillatelsen bort. Ønskes tiltaket endret, må endringene være godkjent før de kan starte.
Tillatelsen kan bli omgjort som følge av en klage eller annen overprøving. Kommunen er ikke
ansvarlig for tap ved en slik omgjøring. Arbeid som igangsettes før klagefristen er ute eller
klage/overprøving er avgjort, skjer for tiltakshavers egen risiko.
Tillatelsen er gitt iht. plan- og bygningsloven og gir ingen rettighet til å bygge etter annet lovverk og
innebærer heller ingen avgjørelse av eventuelle private rettsforhold.
Ansvar og kontroll:
Følgende foretak har erklært ansvarsrett:
Foretak
Eldevik Bygg AS

Olaf B Terjesen AS

Fagområde
SØK – Ansvarlig søker
PRO – Ventilasjon og klimainstallasjoner
PRO – Arkitekturprosjektering
PRO – Konstruksjonssikkerhet
UTF – Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner
UTF – Ventilasjon og klimainstallasjoner
UTF – Støy, lydforhold og vibrasjoner
PRO – Sanitærinstallasjoner
UTF – Sanitærinstallasjoner

TK*
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Arne Rød & Co AS

Ingeniørservice AS
Termoenergi Norge AS

PRO – Veg, uteareal og landskapsutforming
PRO – Vannforsynings- og avløpsanlegg
UTF – Veg og grunnarbeider
UTF – Vannforsynings- og avløpsanlegg
PRO – Oppmålingsteknisk prosjektering
UTF – Utstikking og innmåling av tiltak
KONT – Lufttetthet
KONT – Fuktsikring

1
1
1
1
2
2
1
1

*TK = tiltaksklasse
Ansvarlig søker er ansvarlig for at gjennomføringsplanen til enhver tid er oppdatert i forhold til
ansvarlige foretak, fagområder og tiltaksklasser. Ved endringer av skal det innsendes erklæringer og
dokumentasjon til kommunen før arbeidene starter.
Beskrivelse av tiltaket:
Om tiltaket:
Det søkes om tillatelse til oppføring av riving og gjenoppføring av bolig.
Det søkes om å rive dagens enebolig. Denne boligen er i en etasje med saltak. Ny bolig vil ha flatt tak,
og være i én full etasje med én andre etasje med mindre grunnflate. Boligen har innebygget garasje,
og ca. samme form og plassering som dagens bolig. Boligen er prosjektert med kledning i mørkt
treverk og sedumstak. Bakre del av taket mot vest er skråtak.
Første etasje består av allrom med stue og kjøkken, to soverom, walk-in-closet, bad, wc og vaskerom.
Andre etasje består av loftstue, bad, soverom og hems.
Arealer:
Eiendommens størrelse: 1074,1 m2
Eksisterende bebygd areal (BYA): 185 m2
Nytt bebygd areal (BYA): 314 m2
Nytt bruksareal (BRA): 256,1 m2
Høyder:
Gesimshøyde: 5,7 meter fra gjennomsnittlig terreng
Kotehøyde overkant gulv: 10,0 moh.
Utnyttelsesgrad:
Utnyttelsesgrad for eiendommen: 29,2 %
Avstander:
Nærmeste nabogrense: 4,0 meter
Nærmeste bygning: 8,7 meter
Nabosamtykke
Ikke aktuelt.
Byggteknisk forskrift:
Tiltak skal følge de krav som er stilt i byggteknisk forskrift (Tek 17).
Plangrunnlag:

Eiendommen er uregulert og avsatt til boligbebyggelse i kommunedelplankartet for Nøtterøy, vedtatt
31.01.2018. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel med bestemmelser og
retningslinjer for Færder kommune, vedtatt 31.01.2018.
Tiltaket ligger innenfor 100-metersbeltet hvor det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser jfr. pbl. § 1-8.
Plassering og avstander:
Minste avstand til nabogrense blir 0 meter.
Toleransegrensen er 0.1 m i vertikalplanet, 0.1 m i horisontalplanet. Ingen toleransegrense ved
kritiske avstander (f. eks. minimumsavstand til grense, vei, annen bygning m.v.).
Estetikk og arkitektur:
Jf. redegjørelsen over.
Miljø- og grunnforhold:
Det opplyses i søknaden at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som
følge av flom, skred eller andre natur- og miljøforhold.
Vei, vann og avløp:
Avkjørselen må opparbeides i henhold til kommunens veinorm.
Graving:
Gravetillatelse må være gitt av grunneier. Før graving må det avklares om det finnes strøm-, telefon-,
fiber- eller andre kabler og ledninger i nærheten. Mer informasjon finnes på www.gravemelding.no.
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest:
Tiltaket kan ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
Ved søknad om midlertidig brukstillatelse, skal søker dokumentere gjenstående arbeider, bekrefte at
bygningen har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse.
Ved søknad om ferdigattest skal søker bekrefte at tilstrekkelig dokumentasjon er overlevert byggets
eier.
Dersom det er foretatt endringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, skal søker
senest ved søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende oppdatert dokumentasjon.
Følgende vilkår må være oppfylt før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis:
· Plasseringsdata (sosi-fil og stikningsplan) med tiltakets plassering, avstand til nabogrenser og
høydeplassering (o.k. gulv 1. etasje) må innsendes.
Lovgrunnlag (listen er ikke uttømmende):
· Plan- og bygningsloven, kapittel 11 – Kommuneplan.
· Plan- og bygningsloven, kapittel 18 – Opparbeidelsesplikt mm.
· Plan- og bygningsloven, kapittel 20 – Søknadsplikt.
· Plan- og bygningsloven, kapittel 21 – Krav til innhold og behandling av søknader.
· Plan- og bygningsloven, kapittel 23 – Ansvar i byggesaker.
· Plan- og bygningsloven, kapittel 27 – Tilknytning til infrastruktur.
· Plan- og bygningsloven, kapittel 28 – Krav til byggetomta og ubebygd areal.
· Plan- og bygningsloven, kapittel 29 – Krav til tiltaket.
· Plan- og bygningsloven, kapittel 31 – Krav til eksisterende byggverk.

·

Naturmangfoldloven, kapittel 11 – Alminnelige bestemmelser og bærekraftig bruk.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Eventuell klage over vedtaket må
sendes inn skriftlig til kommunen innen 3 uker etter at du har mottatt vedtaket. Søksmål eller
erstatningskrav kan ikke reises uten at klageadgangen er benyttet.
Gebyr:
Gebyret er beregnet ut fra kommunens gebyrregulativ for 2020:
Pkt.
§ 3-2
§ 3-3
§ 3-11
§ 3-8
Sum

Beskrivelse
Grunngebyr
Registreringsgebyr
Oppføring av 1 boenhet
Tilbakebetaling av gebyr for forhåndskonferanse

Sats
4080,820,19 590,3265,-

Antall
1
1
1
1

Samlet saksbehandlingsgebyr er beregnet til kr. 21 225,- og vil bli sendt tiltakshaver.

Totalt
4080,820,19 590,3265,21 225,-
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REDEGJØRELSE
fra tiltakshaver; Tom-Olaf Wilhelmsen

Tønsberg, 16.11.2020.

Vedr. Nesbryggveien 62B, gbnr.: 28/287

Att.: Ferder kommune

Jeg har i inneværende år overtatt barndomshjemmet, Nesbryggveien 62B i Færder
kommune. Familien bor for tiden i Tønsberg, men har ønske om å flytte hjem til Færder
kommune.
Den aktuelle eiendommen ligger i et uregulert område som i kommuneplanens arealdel er
avsatt til boligformål. Eiendommen grenser mot sjø og ligger innenfor 100 meters beltet i
strandsonen.
Eiendommen består av fire gbnr (28/45, 65, 285, 287), hvor boligtomten ligger på bnr 287.
På eiendommen i Nesbryggveien 62B står det i dag en lite funksjonell enebolig. Den er i en
slik forfatning at den ikke er aktuell som helårsbolig for oss og vi ønsker derfor å rive og
bygge nytt. Både kravene til dagens byggeforskrifter, faglige anbefalinger og familiens behov
tilsier at det totalt sett vil være den beste løsningen.
Tomten er fjelltomt hvor arealet under eksisterende bolig allerede er utsprengt, se vedlagte
bilder.
Eksisterende bolig har lite tiltalende utforming og deler av boligen ligger lavt i terrenget.
Vi har hatt stort fokus på å tilfredsstille lover og forskrifter samt retningslinjer for bygging i
strandsonen. Veggliv mot sjøen i eksisterende bolig blir veggliv mot sjøen i ny bolig.
Eksisterende terrasse mot øst vil bli forlenget sydover i samme avstand fra sjøen. For å
kunne g? rundt boligen har vi valgt ? trekke boligen en meter sydover, derved unngar vi
sprengning mot Seileråsen. Boligen er utvidet noe mot vest, vekk fra sjøen. Vi har tilnærmet
tilsvarende fotavtrykk som i dag. Det vises til estetisk redegjørelse fra arkitekt Thomas
Nesheim i Spir Arkitekter AS.
Vi har valgt legge opp til livsløpsstandard, på hovedplan og terrassen rundt hele boligen.
Innvendig har vi forberedt for eventuelt senere å bygge løftebord fra 1. til 2. etg. (bod ved
siden av trappelop). Gulvet i 2. etg. blir løftet for å kunne gå planfritt ut på altanen.
Uteplassen mot syd sammen med altan ut fra 2. etasje gir vesentlig bedre solforhold på
ettermiddag og kveld. Det kan nevnes at de tre nærmeste boligene rundt oss alle har altan
mot sjøen. Boligen vil få vannbåren varme med varmepumpe og energihull i fjell.
Det er i stor grad tatt hensyn til utsikten for bakenforliggende boliger. Den nye boligen har
moderne preg og sammenfaller fint med eksisterende bebyggelse sett fra sjøen.
Med vennlig hilsen

zz.
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Tom-Olaf Wilhelmsen
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Kommunedirektørens innstilling
1. Klage på vedtak i D-sak 1271/20 datert 15.02.2021, riving av enebolig og oppføring av tomannsbolig
med garasje på gbnr. 14/162 - Øvre Smidsrødvei 73 tas ikke til følge. Klagen tilfører ikke saken nye
opplysninger som ikke var kjent under behandlingen av saken, eller annet som skulle tilsi at
vedtaket
må
endres
eller
oppheves.
2. Saken oversendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Vedtaket er basert på klagen mottatt den 19.02.2021.
Det vises til den begrunnelse og de vurderinger som fremgår av D-sak 1271/20 og saksfremlegget
under.

Vedlegg:
1 Utsnitt grunnkart 1:1000
2 Utsnitt kommuneplan 1:1000
3 Utsnitt kommuneplan 1:5000
4 Situasjonskart
5 Situasjonskart med terrengprofil
6 Tegning Eksisterende Fasade
7 Tegning Ny Fasade Garasje
8 Tegning Ny Fasade 2-mannsbolig
9 Redegjørelse for estetikk
10 Nabomerknad med tilsvar fra ansvarlig søker
11 Nabomerknad
12 Tilsvar til nabomerknad
13 Vedtak 1271/20 (påklaget vedtak)
14 Klage
15 Tilsvar til klage
Vedlegg:
1 Utsnitt grunnkart 1:1000
2 Utsnitt kommuneplan 1:1000
3 Utsnitt kommuneplan 1:5000
4 Situasjonskart
5 Situasjonskart med terrengprofil
6 Tegning Eksisterende Fasade
7 Tegning Ny Fasade Garasje
8 Tegning Ny Fasade 2-mannsbolig
9 Redegjørelse for estetikk
10 Nabomerknad med tilsvar fra ansvarlig søker
11 Nabomerknad
12 Tilsvar til nabomerknad
13 Vedtak 1271/20 (påklaget vedtak)
14 Klage
15 Tilsvar til klage
Dokumentoversikt:

Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Saken gjelder klage på vedtak D-sak 1271/20 om ettrinnstillatelse for riving av enebolig og oppføring
av tomannsbolig med garasje på gbnr. 14/162 - Øvre Smidsrødvei 73.
Klagen er innsendt av eier av gbnr. 14/184. Klagers hovedmomenter er:
· Fremstillingen i byggesøknaden er direkte feil. Ansvarlig søker bruker den feilaktige
fremstillingen for å legitimere at man skal bryte med gjeldende byggestil for området.
· Tiltaket er ikke i samsvar med kommuneplanens bestemmelser om visuelle
kvaliteter/estetikk.
· Kommunens redegjørelse for estetikk og arkitektur oppleves som tynn.

Kommunedirektøren kan ikke se at det fremkommer nye opplysninger eller momenter som ikke var
kjent ved behandling av saken, eller som av andre grunner tilsier endring av vedtaket.
Kommunedirektøren anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge, og at saken oversendes
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.
Innledning
Saken gjelder klage på vedtak i D-sak 1271/20 om riving av enebolig og oppføring av tomannsbolig
med garasje på gbnr. 14/162 - Øvre Smidsrødvei 73.
Tidligere saksgang:
·
·
·
·

Den 20.10.2020 søkes det om riving av enebolig og oppføring av tomannsbolig med garasje.
Den 08.01.2021 og 13.01.2021 suppleres søknaden, og søknaden var komplett.
Den 15.02.2021 innvilges søknad om riving av enebolig og oppføring av tomannsbolig med garasje i
D-sak 1271/20.
Den 19.02.2021 klager nabo på ettrinnstillatelsen.

Plangrunnlag:
Eiendommen er uregulert og avsatt til boligbebyggelse i kommunedelplankartet for Nøtterøy, vedtatt
31.01.2018. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel med bestemmelser og
retningslinjer for Færder kommune, vedtatt 31.01.2018.
Om tiltaket:
Det søkes om riving av eksisterende enebolig og oppføring av vertikaldelt tomannsbolig i to etasjer
med pulttak, samt to frittliggende garasjer. Bygningen vil ha høyest gesimshøyde mot veien og
uteoppholdsarealer mot øst. Mot øst vil bygningen også ha uteplass på bakkeplan og veranda ut fra
andre etasje.
Arealer:
Eiendommens størrelse: 1039 m2.
Eksisterende bebygd areal (BYA) som rives: 75 m2.
Nytt bebygd areal (BYA): 294 m2.
Nytt bruksareal (BRA): 335,7 m2 (bolig).
Høyder:
Høyeste mønehøyde: 6,7 meter.
Høyeste gesimshøyde: 5,9 meter.
Kotehøyde overkant gulv, bolig: 22,2 m.o.h.
Kotehøyde overkant gulv, garasje: 22,0 m.o.h.
Utnyttelsesgrad:
Utnyttelsesgrad for eiendommen: 28,3 %.
Avstander:
Nærmeste nabogrense fra bolig: 6,6 meter.
Nærmeste nabogrense fra garasje: 1,1 meter.
Nærmeste bygning: 11,2 meter.
Avstand til veimidte: 6,9 meter.
Klagen:
Innledningsvis vil kommunedirektøren komme med en bemerkning knyttet til nabomerknaden fra
klager under saksbehandlingen av det nå påklagede vedtaket.

Kommunens vurdering av at nabomerknad ble inkludert selv om fristen i nabovarselet var utløpt
Nabomerknaden fra eier av gbnr. 14/184, som nå klager, ble mottatt hos kommunen 16.12.2020,
over åtte måneder etter at fristen i nabovarselet var utløpt. Ettersom søknaden ikke var behandlet på
det tidspunktet, valgte administrasjonen å ta merknaden med i saksbehandlingen. Ansvarlig søker
har påpekt at dette medførte at nabo uriktig ble underrettet om vedtaket og derfor nå klager.
Det er ikke uvanlig at det kommer inn nabomerknader på senere stadier i saksbehandlingen. Det
følger av etablert forvaltningspraksis at nabomerknader kan inngå i saken, selv om de kommer inn
etter at lovens minimumsfrist har utløpt. Dersom slike nabomerknader kan tas med i pågående
behandling av søknader uten at dette medfører betydelige forsinkelser i saksgangen anses det som
hensiktsmessig å kunne inkluderer og eventuelt imøtegå disse for at saken skal være så godt opplyst
som mulig. En slik praksis vil i utgangspunktet også kunne hindre unødig eskalering av senere klager
fordi eventuelle nabomerknader da vil ha inngått i vurderingsgrunnlaget for førstegangsvedtaket.
Dersom den etterfølgende klagen ikke inneholder noe nytt vil det normalt ikke foreligge grunnlag til å
endre vedtaket ved klagebehandlingen. Berørte naboer er heller ikke avskåret fra å klage på vedtak
selv om de ikke hadde merknader i den forutgående søknadsprosessen. En nabo vil også i de aller
fleste praktiske tilfeller få med seg at det bygges på naboeiendommen, hvert fall i tettbygde
boligområder slik tilfellet er i denne saken. Dette gjelder spesielt der nabo har kommet med en
formell nabomerknad og denne ikke er inkludert i saksbehandlingen under henvisning til at fristen for
nabomerknader er oversittet. En slik klage vil kommunen måtte ta under behandling. Det vises i
denne sammenheng også til at en klage vil kunne tas under behandling selv om 3-ukersfristen er
oversittet, for eksempel dersom nabo klager i forbindelse med at arbeidet igangsettes, jfr.
forvaltningsloven § 31. Det er på denne bakgrunn ikke riktig å legge til grunn at administrasjonens
valg om å inkludere den sene nabomerknaden har vært avgjørende for at vedkommende nå klager
på vedtaket.
Klagen på vedtak i D-sak 1271/20 ble mottatt 19.02.2021. I klagen anføres følgende (utdrag):
·

·

«Mesterhus har ikke kommet med en eneste skikkelig estetisk begrunnelse i
byggesøknaden. De prøver å gi inntrykk av at det er mange hus i områdene som er
vesentlig ombygget, men det inntrykket de prøver å skape stemmer ikke i det hele tatt. De
blå ringene skal vise hvilke boliger som er ombygde, men dette er ikke riktig. Ser man på
historiske flyfoto ser man at de siste 20 årene er det bare to eiendommer som er merket på
dette bildet hvor det har vært byggetiltak. Dette er Skarphagaveien 58 og 62, som har
bygget henholdsvis et tilbygg og en garasje, den siste kan vel ikke kalles ombygging.
Mesterhus har ikke fått med seg at Sløyfeveien 5 har blitt totalrenovert og har fått blitt
utvidet mot sør, mens Øvre Smidsrødvei 72 har fått et tilbygg, det siste har forså vidt ikke
dukket opp på flyfoto, men dukker opp på de fleste kart. Samtlige tiltak ovenfor er i
tradisjonell stil. Det er med andre ord svært mange feil i fremstillingen til Mesterhus,
samtidig som de bruker den feilaktige fremstillingen for å legitimere at man skal bryte med
gjeldende byggestil.»
«Færder kommune sier at på tross av den avvikende formen er det nok tradisjonelle
elementer ved huset til at tiltakene faller inn under gjeldende vilkår. For det første teller
ikke de enkelte elementene like mye, og det er få ting som definerer et hus mer enn
takformen. Dette kan ikke vektlegges nok i en slik vurdering som denne. Kommunen
nevner spesifikt fasademateriale, at det er i tråd med omkringliggende bebyggelse. Og det
er kanskje ikke så rart da det er utelukkende trehusbebyggelse i nabolaget. Ellers er det
ingen andre tradisjonelle elementer som nevnes som skal telle til tiltakets fordel, men det
brukes beskrivelser som «tradisjonell utforming med trepanel og enkle detaljer» og
«tradisjonell grunnform på bygningsmassen» for å forklare kommunens positive holdning.
At kledningen ikke avviker fra omkringliggende hus er helt greit, men det er ikke en
tungtveiende faktor sammenlignet med takformen. Men en tradisjonell grunnform på
bygningsmassen er et altfor generelt element til å kunne brukes som argument, de aller

·

fleste hus det søkes om har tradisjonell grunnform, uansett hvordan man ønsker å definere
det. Og «tradisjonell utforming» med trepanel og enkle detaljer» blir også utvannet i et
nabolag som i all hovedsak er fra 60-tallet.»
«Kommunens redegjørelse for estetikk og arkitektur oppleves som tynn. Den består av en

·

beskrivelse av gjeldene planer og lover, en forholdsvis detaljer beskrivelse av bygningens
plassering og en beskrivelse av bygningskroppen. Det er ikke redegjort for tilstrekkelige
arkitektoniske kvaliteter eller argumenter som faktisk tilsier at et pulttakhus skal kunne
bygges i et saltaknabolag. Det virker som om man bare aksepter det Mesterhus sier uten
å kvalitetssikre opplysningene som er gitt, og det man velger å tilsidesette estetikkdelen i
de utfyllende bestemmelsene.»
Vedtaket vil skape uønsket presedens for fremtidige byggeprosjekter.

Ansvarlig søker har kommet med sine merknader til klagen i e-post datert 07.04.2021:
«Vi kan ikke se at det er noen nye momenter / argumenter i klage. Slik vi tolker det er denne klagen
rettet mot vedtaket, vi vil av den grunn ikke kommentere dette ytterligere.»
Faktagrunnlag
Forvaltningsloven kapittel IV – Klage og omgjøring.
Plan- og bygningsloven § 1-9 – Forholdet til forvaltningsloven og klage.
Plan- og bygningsloven, kapittel 19 – Dispensasjon.
Plan- og bygningsloven, kapittel 20 – Søknadsplikt.
Kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, vedtatt 31.01.2018
Kommunedelplankart for Nøtterøy, vedtatt 31.01.2018.
Vurderinger
Klagefrist:
Iht. forvaltningsloven (fvl) § 29 er fristen for å klage 3 uker fra det tidspunkt vedtaket er kommet
frem til parten. Vedtak i D-sak 1271/20 ble fattet den 15.02.2021. Klagen er datert 19.02.2021, innen
3-ukersfristen. Klagen er rettidig fremsatt og fyller formkravene til klage. Klager har rettslig
klageinteresse.
Om klagevurderingen
Kommunedirektøren vurderer i denne saken spørsmålet om hvorvidt klagen bringer nye momenter
som ikke var kjent under forrige behandling av saken.
1. Ansvarlig søkers fremstilling av de faktiske forhold i området er feil
Klager hevder søkers fremstilling av områdets karakter og utvikling inneholder mange feil. Og videre
at det da blir feil at dette brukes som premiss for å begrunne hvorfor omsøkt tiltak oppfyller kravene
om at nye boliger skal tilpasses eksisterende bebyggelse.
Klagen inneholder en beskrivelse av søkers fremstilling der klager imøtegår de faktiske momenter
som klager mener er uriktig fremstilt. Det vises til klagers fremstilling av dette slik det fremgår av
klagen som er vedlagt.
Klagen er på dette punktet tilnærmet lik med det som fremgikk av nabomerknaden datert
17.12.2020. Klagen inneholder en mer detaljert beskrivelse av hvilke forhold i søkers fremstilling
klager mener er uriktig, men den inneholder etter kommunedirektørens oppfatning ingen nye
forhold av en slik karakter at de endrer det faktiske grunnlaget for vurderingen av søknaden.

Det er kommunedirektørens vurdering at klagen med tanke på sakens faktiske forhold ikke bringer
noen nye momenter som ikke var kjent under behandlingen av saken. Anførselen må i hovedsak
anses som fremført tidligere.
2. Vedtaket tilsidesetter de krav til estetikk som følger av kommuneplanens utfyllende
bestemmelser
Klager hevder omsøkt tiltak ikke oppfyller de krav til visuelle kvaliteter som følger av
kommuneplanens utfyllende bestemmelser punkt 13 og at tillatelsen medfører at bestemmelsen i
kommuneplanen blir overflødig hvis så lettveiende argumenter kan brukes i en slik sammenheng som
dette, samt at det vil skape uønsket presedens i fremtidige byggeprosjekter. Videre stiller klager
spørsmål om hvorvidt det er urimelig å kreve at det stilles krav til estetikk ved oppføring av nye
bygninger i etablerte nabolag.
Kommuneplanens utfyllende bestemmelser punkt 13 lyder:
«Nye bygninger og anlegg, samt endringer av eksisterende (heretter tiltak), skal utformes i samspill
med omgivelsenes karakter og form, naturgitte forhold på stedet, og kulturlandskapet. Tiltak skal
underordne seg områdets topografiske særpreg, og større fyllinger, skjæringer og andre vesentlige
terrenginngrep skal så langt det lar seg gjøre unngås. Tiltak skal tilpasses omkringliggende
eksisterende bebyggelse i forhold til volum, materialer og farger, men kan gis en moderne
utforming.»
For kommunens konkrete vurdering av det omsøkte tiltakets visuelle kvaliteter vises det til
begrunnelsen slik den fremgår av vedtaket under punktet «Estetikk og arkitektur».
Kommunedirektøren vil fremheve at det fremgår av vedtakets begrunnelse på dette punktet at det
er foretatt helt konkrete skjønnsmessige vurderinger av omsøkt tiltaks forhold til omgivelsene og
områdets eksisterende bebyggelse.
Det følger både av plan- og bygningsloven og kommuneplanens utfyllende bestemmelser krav til
visuelle kvaliteter for nye tiltak. Omsøkt tiltak er også underlagt og konkret vurdert opp mot disse
kravene. At klager ikke er enig i kommunens vurdering av omsøkt tiltaks visuelle kvaliteter er ikke det
samme som at kravene ikke er stilt, eller overholdt i denne saken.
Kommunedirektøren står ved vurderingen og er fortsatt av den oppfatning at omsøkt tiltak
tilfredsstiller de krav som stilles til utforming og visuelle kvaliteter i plan- og bygningsloven §§ 29-1 og
29-2 og kommuneplanens utfyllende bestemmelser punkt 13.
Hva angår klagers henvisning til uønsket presedens vises det til at det ikke kan anses som upåregnelig
at det skjer en utvikling i boligområder, også med tanke på form og uttrykk på bygningsmasse. Det er
nettopp en slik utvikling det er tatt høyde for når det i kommuneplanens utfyllende bestemmelser er
inntatt at nye bygninger «… kan gis en moderne utforming.».
Kommunedirektøren kan ikke se at anførselen inneholder momenter som ikke var kjent under
behandlingen av saken. Anførselen må i hovedsak anses som fremført tidligere.
3. Kommunens begrunnelse er mangelfull
Klager hevder kommunens redegjørelse for estetikk og arkitektur er mangelfull. Klager viser til at
kommunens redegjørelse består av en beskrivelse av gjeldende planer og regelverk, en forholdsvis
detaljert beskrivelse av bygningens plassering og en beskrivelse av bygningskroppen. Klager mener
kommunen ikke har redegjort for at omsøkt tiltak innehar tilstrekkelige arkitektoniske kvaliteter eller
gitt argumenter som begrunner hvorfor det skal gis tillatelse til et pulttakshus i et saltaknabolag.
Forvaltningens plikt til å begrunne enkeltvedtak fremgår av fvl. § 24, § 25 og av ulovfestede

prinsipper om god forvaltningsskikk. Begrunnelsen skal etter fvl. § 25 vise til de regler vedtaket
bygger på, de faktiske forhold som er lagt til grunn og de hovedhensyn som har vært avgjørende ved
utøvelse av forvaltningsmessig skjønn. Kommunens vurdering av omsøkt tiltaks estetikk opp mot
lovens krav til utforming og visuelle kvaliteter fremgår av saksfremlegget som inngår i
beslutningsgrunnlaget for utvalgets vedtak.
Kravet til begrunnelse skal i all hovedsak ivareta to forhold: partens mulighet til å sette seg inn i
sakens beslutningsgrunnlag for deretter å kunne ivareta sin interesse i saken, og klageinstansen
mulighet til å kontrollere at forvaltningsskjønnet er utøvet innenfor lovens rammer. Det avgjørende
ved vurderingen av begrunnelsen i vedtak som er hjemlet i kommunens skjønnsutøvelse må derfor
være at begrunnelsen gir et tilstrekkelig godt bilde av hvilke momenter som er vektlagt, og at disse er
innenfor de rammer som oppstilles av loven. Dette er fullt mulig i begrunnelsen til det påklagende
vedtaket.
Vedtak 1271/20 inneholder en utførlig redegjørelse for kommunens vurdering av omsøkt tiltaks
visuelle kvaliteter, både i seg selv og i forhold til omgivelsene, jfr. vedtakets punkt «Estetikk og
arkitektur». Det er konkret vurdert hvilke arkitektoniske momenter omsøkt tiltak innehar og hvordan
disse står seg opp mot bestemmelsene om visuelle kvaliteter i kommuneplanens utfyllende
bestemmelser, herunder betydningen og virkningen av at omsøkt tiltaks takform avviker fra den
omkringliggende bebyggelsen.
Kommunedirektøren mener på denne bakgrunn at begrunnelsen for kommunens vurdering av
omsøkt tiltak opp mot de krav til visuelle kvaliteter og estetikk som følger av pbl. og
kommuneplanens utfyllende bestemmelser punkt 13 ikke kan anses som mangelfull. Klagers anførsel
på dette punktet kan derfor ikke føre frem.
Kommunedirektøren kan ikke se at anførselen inneholder momenter som ikke var kjent under
behandlingen av saken. Anførselen må i hovedsak anses som fremført tidligere.
Oppsummering av klagen
Hovedanførslene i klagen er sammenfallende med de nabomerknader som inngikk i
vurderingsgrunnlaget for vedtaket om å innvilge tillatelse. De må derfor i hovedsak anses som
fremført tidligere. Kommunedirektøren kan derfor ikke se at klagen inneholder momenter som ikke
var kjent under behandlingen av D-sak 1271/20 datert 15.02.2021.
Konklusjon
Kommunedirektøren kan ikke se at klagen inneholder momenter som ikke var kjent under
behandlingen av D-sak 1271/20, eller som av andre grunner tilsier at vedtaket bør endres. Klagen
anbefales derfor ikke tatt til følge. Saken oversendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for
endelig avgjørelse.
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Skravur grå streker
er eksisterende bygningsmasse

0,9
0,9

1,4

8,9

1,4

10,
9
11,2

10
,6

6,3

1,1

6,6

3,9

Bolig
TG +22.2m

0,9
7,3

7,7

14/162

garasje
TG +22.0m

7,7

Terrengprofil sørvest
K501

15,
4

3,4

17
,5

294,4/1039=28,4%

Terrengprofil sørøst
K501

10
,6
3,9

Uteopphold
MUA 150m²

8,0

Eiendom: 1039m2

3,4

,8
16

BYA Bolig: 202,2m2
BYA Garasjer: 92,2m2

Terrengprofil nordvest
K502

Terrengprofil nordøst
K502

18
,4

Utnyttelsesgrad tomt 14/162:

2,1

Terrengprofil nordøst
K502

6,9

10,
1
8,0

Uteopphold
MUA 150m²
0,9

6,7

15,
0

7,3

2,1

6,9

8,2

Terrengprofil nordvest
K502

6,3

garasje
TG +22.0m

1,1

14,
1

3,2

Terrengprofil sørøst
K501

REV:

DATO:

SIGN:

5
4
3
2
1

17.09.20
14.09.20
17.03.20
24.02.20
14.01.20

teo
teo
tme
møs
ce

TILTAKSHAVER

REVISJON:

nye garasjer, MUA areal
Terrengprofiler
Kart til prospekt
Skravert eks bygningsmasse
Flyttet bolig

Terrengprofil sørvest
K501

TEGN, INNHOLD

BYGGEPLASS

Mesterhus Tønsberg
Telefon: 930 21 069

Øvre Smidsrødsvei 73
14/162
KOMMUNE
Færder

TILTAKSART:

Situasjonsplan

MÅL:

1 : 500

PROSJEKT

2-mannsbolig

G.Nr. /

ARKITEKT
www.arkit.no

post@arkit.no

Christer Egelid

DATO:

13.01.2020

SIGN:

ce

PROSJEKT Nr. TEGN.Nr.

20003

K500

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker

+30,0 m

+30,0 m

+29,0 m

+29,0 m

+28,0 m

+28,0 m

+27,0 m

+27,0 m

+26,0 m

+26,0 m

+25,0 m
+24,0 m
+23,0 m

Grense mot nabo

+31,0 m

Grense mot nabo

+31,0 m

Topp gulv

+25,0 m
+24,0 m
+23,0 m

+22,20 m

+22,0 m

+22,0 m

+21,0 m

+21,0 m

+20,0 m

Eksist.
terreng

+19,0 m

+20,0 m

Planlagt terreng

+19,0 m

+18,0 m

+18,0 m

Terrengprofil sørøst 1 : 200

+30,0 m

+29,0 m

+29,0 m

+28,0 m

+28,0 m

+27,0 m

+27,0 m

+26,0 m

+26,0 m

+25,0 m
+24,0 m
+23,0 m

Topp gulv

topp gulv garasje

+22,20 m

Grense mot vei

+31,0 m

+30,0 m

Grense mot nabo

+31,0 m

+25,0 m
+24,0 m
+23,0 m

+22,00 m

+22,0 m

+22,0 m

+21,0 m

+21,0 m

+20,0 m

+20,0 m
Planlagt terreng

+19,0 m

Eksist. terreng

+19,0 m

+18,0 m

+18,0 m

Terrengprofil sørvest 1 : 200

REV:

DATO:

SIGN:

5
4
3
2
1

17.09.20
14.09.20
17.03.20
24.02.20
14.01.20

teo
teo
tme
møs
ce

TILTAKSHAVER

REVISJON:

nye garasjer, MUA areal
Terrengprofiler
Kart til prospekt
Skravert eks bygningsmasse
Flyttet bolig

TEGN, INNHOLD

BYGGEPLASS

Mesterhus Tønsberg
Telefon: 930 21 069

Øvre Smidsrødsvei 73
14/162
KOMMUNE
Færder

TILTAKSART:

Terrenglinjer

MÅL:

1 : 200

PROSJEKT

2-mannsbolig

G.Nr. /

ARKITEKT
www.arkit.no

post@arkit.no

Christer Egelid

DATO:

13.01.2020

SIGN:

ce

PROSJEKT Nr. TEGN.Nr.

20003

K501

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker

+30,0 m

+29,0 m

+29,0 m

+28,0 m

+28,0 m

+27,0 m

+27,0 m

+26,0 m

+26,0 m

+25,0 m
+24,0 m
+23,0 m

Grense mot nabo

+31,0 m

+30,0 m

Grense mot nabo

+31,0 m

Topp gulv

+25,0 m
+24,0 m
+23,0 m

+22,20 m

+22,0 m

+22,0 m

+21,0 m

+21,0 m

+20,0 m

+20,0 m

+19,0 m

Eksist.
terreng

+18,0 m

+19,0 m

Planlagt terreng

+18,0 m

Terrengprofil nordvest 1 : 200

+31,0 m

+30,0 m

+30,0 m

+29,0 m

+29,0 m

+28,0 m

+28,0 m

+27,0 m

+27,0 m
Grense mot vei

+26,0 m
+25,0 m
+24,0 m
+23,0 m

topp gulv garasje
+22,00 m

+22,0 m

Grense mot nabo

+31,0 m

Topp gulv

+26,0 m
+25,0 m
+24,0 m
+23,0 m

+22,20 m

+22,0 m

+21,0 m

+21,0 m

+20,0 m

Eksist.
terreng

+19,0 m

+20,0 m

Planlagt terreng

+19,0 m

+18,0 m

+18,0 m

Terrengprofil nordøst 1 : 200

REV:

DATO:

SIGN:

5
4
3
2
1

17.09.20
14.09.20
17.03.20
24.02.20
14.01.20

teo
teo
tme
møs
ce

TILTAKSHAVER

REVISJON:

nye garasjer, MUA areal
Terrengprofiler
Kart til prospekt
Skravert eks bygningsmasse
Flyttet bolig

TEGN, INNHOLD

BYGGEPLASS

Mesterhus Tønsberg
Telefon: 930 21 069

Øvre Smidsrødsvei 73
14/162
KOMMUNE
Færder

TILTAKSART:

Terrenglinjer

MÅL:

1 : 200

PROSJEKT

2-mannsbolig

G.Nr. /

ARKITEKT
www.arkit.no

post@arkit.no

Christer Egelid

DATO:

13.01.2020

SIGN:

ce

PROSJEKT Nr. TEGN.Nr.

20003

K502

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker

14/162

garasje

garasje

REV:

DATO:

SIGN:

5
4
3
2
1

17.09.20
14.09.20
17.03.20
24.02.20
14.01.20

teo
teo
tme
møs
ce

TILTAKSHAVER

REVISJON:

nye garasjer, MUA areal
Terrengprofiler
Kart til prospekt
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TEGN, INNHOLD

BYGGEPLASS

Mesterhus Tønsberg
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Øvre Smidsrødsvei 73
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Færder

TILTAKSART:
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Drenerende og komprimerende masser under kjelleryttervegger og
kjellergolv.
Drensrør rundt grunnmur legges med fall minimum 1:200, ( helst 1:100 ).
Fundament for innvendige bærevegger kan isoleres mot grunnen, dette kan
gjøres ved å bruke isolasjon av trykkfast ekstrudert polystyren, XPS, med
tilstrekkelig trykkfasthet. Se Byggforsk 521.111.
Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre + tiltak mot
grunnen. Radonsperre + tiltak utføres av betong-entreprenør.
Isolasjon ifølge energiberegning.
Evt. tilgjengelig boenhet skal ha maks 25 mm dørterskel.
Dragere : S = ståldrager , L = Limtredrager. Vinduer : F = fast , L = lukke.
Alle detaljer ifølge : BYGGFORSK og Byggefirmaets Detaljer.
Arealer (BYA, BRA, P-rom, BTA) er kun for bruk ved byggesøknad.
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Tegningsliste
Tegn.nr
Innhold
A101
Fasader, plan og snitt

BYA

46,1 m²
46,1 m²

BRA

41,7 m²
41,7 m²

7200
98

3502
1200

Fasade mot nord 1 : 100

3502

1020

98

4980

Fasade mot øst 1 : 100

Snitt B
A101

700

98

D4
10x21

9

6200

4800

Snitt A
A101

98

700

Snitt A
A101

6004

Fall utover

2
50

D5
48x21 Leddport

102
sportsbod
5,3 m²

drager over port

Limtre

101
garasje
34,2 m²

V3
18x6 F

Fasade mot vest 1 : 100

Fasade mot sør 1 : 100

1.0 - 1.etasje 1 : 100

Snitt B
A101

4280

1820

1100

REV:

DATO:

SIGN:

400

400

2,1 m

2,1 m

2,5 m

Snitt A 1 : 100

198

4°

500

gesimshøyde 3,4 m

Risikoklasse 4
Ingen brannklasse

Snitt B 1 : 100

Perspektiv

TILTAKSHAVER
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BYGGEPLASS

Mesterhus Tønsberg
Telefon: 930 21 069

Øvre Smidsrødsvei 73
14/162
KOMMUNE
Færder

TILTAKSART:

Fasader, plan og snitt

MÅL v/A3:

1 : 100

PROSJEKT

Garasje - Bolig B
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Torbjørn E.Olsen

DATO:
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SIGN:

teo

PROSJEKT Nr. TEGN.Nr.

20003

A101

Drenerende og komprimerende masser under kjelleryttervegger og
kjellergolv.
Drensrør rundt grunnmur legges med fall minimum 1:200, ( helst 1:100 ).
Fundament for innvendige bærevegger kan isoleres mot grunnen, dette kan
gjøres ved å bruke isolasjon av trykkfast ekstrudert polystyren, XPS, med
tilstrekkelig trykkfasthet. Se Byggforsk 521.111.
Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre + tiltak mot
grunnen. Radonsperre + tiltak utføres av betong-entreprenør.
Isolasjon ifølge energiberegning.
Evt. tilgjengelig boenhet skal ha maks 25 mm dørterskel.
Dragere : S = ståldrager , L = Limtredrager. Vinduer : F = fast , L = lukke.
Alle detaljer ifølge : BYGGFORSK og Byggefirmaets Detaljer.
Arealer (BYA, BRA, P-rom, BTA) er kun for bruk ved byggesøknad.

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker i.

Tegningsliste
Tegn.nr
Innhold
A101
Fasader, plan og snitt

BYA

46,1 m²
46,1 m²

BRA

41,7 m²
41,7 m²

7200
98

3502

3502
4980

1020

1200

Snitt B
A101

Fasade mot øst 1 : 100

D4
10x21

700

98

Fasade mot nord 1 : 100

98

Fall utover

Limtre

drager over port

D5
48x21 Leddport

6004

4800

6200

101
garasje
34,2 m²

102
sportsbod
5,3 m²

02
95

Snitt A
A101

98

700

Snitt A
A101

V3
18x6 F

Fasade mot vest 1 : 100

Fasade mot sør 1 : 100

1.0 - 1.etasje 1 : 100

1100

1820

Snitt B
A101

4280

Snitt A 1 : 100

REV:

DATO:

SIGN:

4°

500

400

400

2,1 m

2,5 m

2,1 m

gesimshøyde 3,4 m

198

Risikoklasse 4
Ingen brannklasse

Perspektiv

Snitt B 1 : 100

TILTAKSHAVER

REVISJON:

TEGN, INNHOLD

BYGGEPLASS

Mesterhus Tønsberg
Telefon: 930 21 069

Øvre Smidsrødsvei 73
14/162
KOMMUNE
Færder

TILTAKSART:

Fasader, plan og snitt

MÅL v/A3:

1 : 100

PROSJEKT

Garasje - Bolig A

G.Nr. / B.Nr.

ARKITEKT
www.arkit.no

post@arkit.no

Torbjørn E.Olsen

DATO:

17.09.2020

SIGN:

teo

PROSJEKT Nr. TEGN.Nr.

20003

A101

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker

Tegn.nr
A101
A102
A103
A104
A105

Tegningsliste
Innhold
Fasader mot sør og vest
Fasader mot nord og øst
1.etasje
2.etasje
Snitt og perspektiv

Fasade vest 1 : 100

Fasade nord 1 : 100

6

18.02.20 møs Varmtvannsbereder

REV:

DATO:

SIGN:

5
4
3
2
1

17.02.20
17.02.20
07.02.20
06.02.20
14.01.20

møs
møs
møs
møs
ce

TILTAKSHAVER

REVISJON:

Vindu og rekkverk
Rekkverk, møblering og kjøkken
utelamper
vinduer, utelamper, møblering + div.
Større karnapp, flyttet bereder + div.

TEGN, INNHOLD

BYGGEPLASS

Mesterhus Tønsberg AS
Telefon: 930 21 069

Øvre Smidsrødsvei 73
14/162
KOMMUNE
Færder

TILTAKSART:

Fasader mot sør og vest

MÅL:

1 : 100

PROSJEKT

2-mannsbolig

G.Nr. /

ARKITEKT
www.arkit.no

post@arkit.no

Torbjørn E.Olsen

DATO:

13.01.2020

SIGN:

teo

PROSJEKT Nr. TEGN.Nr.

20003

A101

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker

Fasade sør 1 : 100

Fasade øst 1 : 100

6

18.02.20 møs Varmtvannsbereder

REV:

DATO:

SIGN:

5
4
3
2
1

17.02.20
17.02.20
07.02.20
06.02.20
14.01.20

møs
møs
møs
møs
ce

TILTAKSHAVER

REVISJON:

Vindu og rekkverk
Rekkverk, møblering og kjøkken
utelamper
vinduer, utelamper, møblering + div.
Større karnapp, flyttet bereder + div.

TEGN, INNHOLD

BYGGEPLASS

Mesterhus Tønsberg AS
Telefon: 930 21 069

Øvre Smidsrødsvei 73
14/162
KOMMUNE
Færder

TILTAKSART:

Fasader mot nord og øst

MÅL:

1 : 100

PROSJEKT

2-mannsbolig

G.Nr. /

ARKITEKT
www.arkit.no

post@arkit.no

Torbjørn E.Olsen

DATO:

13.01.2020

SIGN:

teo

PROSJEKT Nr. TEGN.Nr.

20003

A102

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker

17400
7800

7800

Snitt A
A105
7623

7377
NB! Tilgjengelig boenhet.
Fotskraperist el. liknende.
Trinnfri adkomst, maks 25mm.
Horisontalt parti 1,5x1,5m utenfor
dørens slagradius.

D2
9x21

3350
10500

11900

S

A104
Bad
6.5 m²

B102
Stue/kjøkken
41.1 m²

D1
23x21 Skyv

1400

V6
11x16 L

V1
11x14 L

Trinnffri adkomst maks 25mm

1400

S i bj.lag

V4
11x16 L

3350

S i bj.lag

A102
Stue/kjøkken
41.1 m²

D11
23x21 Skyv

3800

Brannmur iht. peis

D4
9x21

fall mot sluk

vann

REI30

S

V7
11x16 L

Snitt B
A105

V36
20x8 F

B104
Bad
6.5 m²

D33
9x21
D9
9x21

V38
20x8 F

3800

B103
Sov
13.0 m²

D34
9x21

Garderobe

A101
Entre
14.0 m²

fall mot sluk

3350

1200

B101
Entre
14.0 m²

V40
15x14 F/L

V42
D12 4x21 F
V47
11x21
Standard

D7
9x21

3350

V44
15x14 F/L

A103
Sov
13.0 m²

V43
4x21 F D6
V48
11x21
Standard

1400

1200

1400

Min 5m2 sportsbod i garasje

Brannmur iht. peis

10500

11900

NB! Tilgjengelig boenhet.
Fotskraperist el. liknende.
Trinnfri adkomst, maks 25mm.
Horisontalt parti 1,5x1,5m utenfor
dørens slagradius.
Min 5m2 sportsbod i garasje

vann

Snitt B
A105

900

Garderobe

900

V8
11x14 L

Trinnffri adkomst maks 25mm

4500
900

3300

3300

7800

Snitt A
A105

4500

7800

900

17400

1.0 - 1.etasje 1 : 100

6

18.02.20 møs Varmtvannsbereder

REV:

DATO:

SIGN:

5
4
3
2
1

17.02.20
17.02.20
07.02.20
06.02.20
14.01.20

møs
møs
møs
møs
ce

TILTAKSHAVER

REVISJON:

Vindu og rekkverk
Rekkverk, møblering og kjøkken
utelamper
vinduer, utelamper, møblering + div.
Større karnapp, flyttet bereder + div.

TEGN, INNHOLD

BYGGEPLASS

Mesterhus Tønsberg AS
Telefon: 930 21 069

Øvre Smidsrødsvei 73
14/162
KOMMUNE
Færder

TILTAKSART:

1.etasje

MÅL:

1 : 100

PROSJEKT

2-mannsbolig

G.Nr. /

ARKITEKT

www.arkit.no

post@arkit.no

Torbjørn E.Olsen

DATO:

13.01.2020

SIGN:

teo

PROSJEKT Nr. TEGN.Nr.

20003

A103

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker

Snitt A
A105

15600
7800

7800

A201
Sov
8.3 m²

D35
9x21

B207
Gang/trapp
10.6 m²

D20
9x21
D21
9x21
D28
9x21

Snitt B
A105

B206
Bod
5.0 m²
fall mot sluk

A207
Gang
10.6 m²

B203
Bad
5.6 m²

fall mot sluk

fall mot sluk

D18
V12
10x21 g16 11x14 F

2400

V17
11x14 L

V16
11x14 L

B205
Stue
21.7 m²

1400

A204
Sov
8.2 m²

V30
11x14 L

REI30

D23
9x21

A205
Stue
21.7 m²

B204
Sov
8.2 m²

V11
11x14 L

D22
9x21

A203
Bad
5.6 m²

fall mot sluk

V31
11x14 L

EL

D16
9x21

A206
Bod
5.0 m²
10500

Snitt B
A105

11900

EL

D36
9x21

10500

A202
Sov
11.8 m²

B202
Sov
11.8 m²

D27
9x21

V35
15x14 F/L

B201
Sov
8.3 m²

V29
11x14 L

D15
9x21

1400

V25
11x6 L

V34
15x14 F/L

V26
11x6 L

V14
11x14 L

2400

V22
11x14 F

D24
10x21 g16

Balkong 10m2

V21
11x14 L

Balkong 10m2

Snitt A
A105
4500

3300

3300

7800

4500
7800

15600

2.0 - 2.etasje 1 : 100

6

18.02.20 møs Varmtvannsbereder

REV:

DATO:

SIGN:

5
4
3
2
1

17.02.20
17.02.20
07.02.20
06.02.20
14.01.20

møs
møs
møs
møs
ce

TILTAKSHAVER

REVISJON:

Vindu og rekkverk
Rekkverk, møblering og kjøkken
utelamper
vinduer, utelamper, møblering + div.
Større karnapp, flyttet bereder + div.

TEGN, INNHOLD

BYGGEPLASS

Mesterhus Tønsberg AS
Telefon: 930 21 069

Øvre Smidsrødsvei 73
14/162
KOMMUNE
Færder

TILTAKSART:

2.etasje

MÅL:

1 : 100

PROSJEKT

2-mannsbolig

G.Nr. /

ARKITEKT
www.arkit.no

post@arkit.no

Torbjørn E.Olsen

DATO:

13.01.2020

SIGN:

teo

PROSJEKT Nr. TEGN.Nr.

20003

A104

Drenerende og komprimerende masser under kjelleryttervegger og
kjellergolv.
Drensrør rundt grunnmur legges med fall minimum 1:200, ( helst 1:100 ).
Fundament for innvendige bærevegger kan isoleres mot grunnen, dette kan
gjøres ved å bruke isolasjon av trykkfast ekstrudert polystyren, XPS, med
tilstrekkelig trykkfasthet. Se Byggforsk 521.111.
Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre + tiltak mot
grunnen. Radonsperre + tiltak utføres av betong-entreprenør.
Isolasjon ifølge energiberegning.
Evt. tilgjengelig boenhet skal ha maks 25 mm dørterskel.
Dragere : S = ståldrager , L = Limtredrager. Vinduer : F = fast , L = lukke.
Alle detaljer ifølge : BYGGFORSK og Byggefirmaets Detaljer.
Arealer (BYA, BRA, P-rom, BTA) er kun for bruk ved byggesøknad.

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Mesterhus Norge eller utførende tegnekontor ikke medvirker

BYA ÅOA
BYA

28.2 m²
174.1 m²
202.2 m²

BRA 1.etg Bolig A
BRA 1.etg Bolig B
BRA 2.etg Bolig A
BRA 2.etg Bolig B
BRA ÅOA Bolig A
BRA ÅOA Bolig B

79.4 m²
79.4 m²
76.4 m²
76.4 m²
12.1 m²
12.1 m²
335.7 m²

BTA 1.etg Bolig A
BTA 1.etg Bolig B
BTA 2.etg Bolig A
BTA 2.etg Bolig B

87.1 m²
87.1 m²
83.6 m²
83.6 m²
341.3 m²

Krav om lysareal i TEK17 §13-7 er oppfylt.
Tatt utgangspunkt i 59 % lystransmisjon,
untatt soverommene 103, her er det tatt
utgangspunkt i 72 %lystransmisjon

Perspektiv

2 etasjer
Risikoklasse 4
Brannklasse 1

Behov for personsikkerhetsglass
må ivaretas av dør-/vindusleverandør

500

10500

500

400

7800

7800

400

Snitt A 1 : 100

2.4 m

2.4 m
Terrenget planeres med fall utover
minimum 1:50 i en avstand >3m

Tiltak mot Radon
i bygning for varig opphold :
a. Radonsperre.
b. Radonbrønn. Tiltak i byggegrunnen som kan
aktiveres dersom radonkonsentrasjon
i inneluft overstiger 100 Bq/m3.
Se : Byggforsk 520.706

Planert terrengs gj.snittsnivå,
forenklet beregning
(0,2+0,2+0,2+0,2)/4=0,2

2.4 m

2400

1200

6

900

900

REI30

4°

Gesimshøyde 6.7 m

3.1 m

2.4 m

4°

Snitt B 1 : 100

18.02.20 møs Varmtvannsbereder

REV:

DATO:

SIGN:

5
4
3
2
1

17.02.20
17.02.20
07.02.20
06.02.20
14.01.20

møs
møs
møs
møs
ce

TILTAKSHAVER

REVISJON:

Vindu og rekkverk
Rekkverk, møblering og kjøkken
utelamper
vinduer, utelamper, møblering + div.
Større karnapp, flyttet bereder + div.

TEGN, INNHOLD

BYGGEPLASS

Mesterhus Tønsberg AS
Telefon: 930 21 069

Øvre Smidsrødsvei 73
14/162
KOMMUNE
Færder

TILTAKSART:

Snitt og perspektiv

MÅL:

1 : 100

PROSJEKT

2-mannsbolig

G.Nr. /

ARKITEKT
www.arkit.no

post@arkit.no

Torbjørn E.Olsen

DATO:

13.01.2020

SIGN:

teo

PROSJEKT Nr. TEGN.Nr.

20003

A105

MESTERHUS

--det blirsom avtalt

Færder kommune
TØNSBERG, 02.10.2020

Øvre Smidsrødvei 73 - Redegjorelse estetikk
Boligen som nå ønskes revet og erstattet med en 2-mannsbolig ligger i et eksisterende
boligområde der kommuneplanen med bestemmelser skal legges til grunn. Et av kravene der
er at nye boliger skal i slike områder skal tilpasses eksisterende bebyggelse men de kan i
tillegg ha et moderne uttrykk -- bestemmelsen lyder som følger:
13.Estetikk
Nye bygninger og anlegg, samt endringer av eksisterende (heretter tiltak), skal utformes i
samspill med omgivelsenes karakter og form, naturgitte forhold på stedet, og
kulturlandskapet. Tiltak skal underordne seg områdets topografiske særpreg, og større
fyllinger, skjeringer og andre vesentlige terrenginngrep skal så langt det lar seg gjøre
unngås. Tiltak skal tilpasses omkringliggende eksisterende bebyggelse i forhold til volum,
materialer og farger, men kan gis en moderne utforming

Vi mener omsøkte tiltak ivaretar denne bestemmelsen. Bildet under viser eksisterende
bebyggelse og vi har rød ring rundt omsøkt eiendom. Gul ring rundt 2-mannsboliger og blå
ring rundt ombygde boliger. Grønn ring viser bebyggelse vi mener ikke er ombygget i
vesentlig grad.

MESTERHUS
- det blirsom avtalt

Med dette mener vi at området har varierende bebyggelse/takform og møneretninger. Omsøkt
prosjekt har et moderne uttrykk med pulttak, men vil bli bygget på tradisjonelt vis.
Vi mener med dette atomsøkt 2-mannsbolig ivaretar bestemmelsen om Estetikk som er
gjengitt over og som det ble gitt positive signaler på i forhåndskonferansen med Færder
kommune.

Med vennlig hilsen
Mesterhu

o Dokken

Gro Dokken
Fra:
Sendt:

Gro Dokken
17. september 2020 11:26
'alexanderknudsen198l@icloud.com'
Fredrik U. de Lange
Øvre Smids rødvei 73- tilsvar til dine merknader til nabovarsel
Øvre Smidsrødvei 73 - tilsvar til Alexander Knudsen.pdf

Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Hei!
Ved en tilfeldighet fant jeg dine merknader på kommunens hjemmeside. Den ble ikke sendt til oss fordi søknaden
ikke er sendt inn foreløpig.
Vedlagt er vårt tilsvar og kopi av referat fra forhåndskonferansen.
Dette blir også sendt sammen med dine merknader til Færder kommune når vi sender søknaden.

Med vennig ffsen
For de anqe
Sarensen as

«

6$roDokken
Telf.33 00 35 10

1

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Alexander Knudsen <alexanderknudsen1981@icloud.com>
tirsdag 11. februar 2020 13:06
#Færder Kommune postmottak
Klage byggesak/arkivsak 20/359

Hei. Jeg ser at det er kommet inn en søknad om å sette opp en tomannsbolig på nabotomten over
ve len for oss. Vi bor i vre Smidsrdvei 72.
Saken gjelder «Gbnr 14/162 - @vre Smidsrodvei 73 - 2-mannsbolig»
Jeg reagerer veldig på at bygningen som er tegnet ikke er tilpasset omgivelsene - Alle husene i gaten
har saltak og er av moderat størrelse. Denne kolossen av en container med pulttak vil ikke passe inn i
det hele tatt. Jeg håper man kan be byggherren endre planene sine slik at det den fine, klassiske
linjen i nabolaget ikke blir ødelagt av at noen skal bygge enkelst og størst mulig for %oppn? mest
mulig fortjeneste. Huset skal ligge i «hovedgaten» i nabolaget og vil bli en diger kvise i den ellers godt
bevarte stilen som er her.
Jeg kan jo sitere byggogbevar.no ang pulttak:
«Det enkleste taket av dem alle består av en skråflate! Oftest er denne takformen forbundet med
utedoer, vedboder og uthus, men tilbygg og bakbygninger i bygårder har også ofte pulttak.»
For å konkludere: Bygningen har etter mitt syn dårlig arkitektonisk utforming, dårlige visuelle
kvaliteter i seg selv og i forhold til sin funksjon, bygde og naturlige omgivelser og plassering.
Mvh Alexander Knudsen

MESTERHUS

- det blirsom avtalt

Alexander Knudsen
Øvre Smidsrødvei 72

TØNSBERG, 15.09.2020

Hei!
Vi viser til din merknad datert 11.02.20 vedr. vålt prosjekt i Øvre Smidsrødvei 73.

Før vi sendte ut nabovarsel i dette prosjektet, ble det avholdt en forhåndskonferanse med
Færder kommune slik at vi fikk avklart hvilke rammer vi måtte forholde oss til. Her er det
kommuneplanens bestemmelser som skal legges til grunn og vi har kun positive signaler fra
Færder kommune. Se vedlagte referat fra dette møtet.
Av bildet under ser vi ikke noen godt bevart stil i det etablerte omrdet. Vi ser boliger med
store variasjoner på takform/møneretning og størrelse i «hovedgaten». Omsøkt eiendom er
merket med rød ring.

MESTERHUS

- det blirsom avtalt

I «hovedgaten» er det fortsatt noen boliger som ikke er om/påbygget, men de fleste er utvidet
og påbygget i flere variasjoner slik kommuneplanen åpner for. Vi mener at omsøkt prosjekt
vil passe godt inn i den varierte bebyggelsen.
Vi har forståelse for at omsokt 2-mannsbolig vil bli en forandring, men håper prosjektet i
fremtiden vil fremstå som en hyggelig og tidsriktig bolig i nabolaget.
Vi sender din merknad og vårt tilsvar sammen med søknaden til Færder kommune.

Med vennlig hilsen
FordcLas

#

FÆRDER
KOMMUNE
- medvind iseilene

Saksbehandler:
Direkte telefon:
Vårref.:
Arkiv:
Deresref.:

Ola Asbjgrnsen
40907621
20/5486
GBNR-14/162,FA-42

Dato:

07.02.2020

Mesterhus Tønsberg AS
Kilengaten 31
3117 TØNSBERG

Gbnr 14/162-

vre Smidsridvei73- Referat fra forhåndskonferanseom tomannsbolig

Tiltak:
Byggested:
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:

Riving av enebolig og oppføring av tomannsbolig
Gbnr: 14/162
vre Smidsridvei 73
Mesterhus Tønsberg AS

Forhåndskonferanse
Dato:
04.02.2020.
Tilstede:
Gro Dokken, søker
Ola Asbjørnsen, byggesaksbehandler
Ronny Schrøder, kommunens veimyndighet

Omforhåndskonferansen
Reglene for forhåndskonferanser fremgår av plan- og bygningsioven 5 21-1 og byggesaksforskriften
§ 61. Vi viser også til veiledningen for forhåndskonferanser utarbeidet av Direktoratet for byggkvalit
et, som
er tilgjengelig p dibk.no.

Dokumentasjon:
Det er innsendt fasadetegninger, plantegninger og situasjonskart i forkant av forhåndskonferanse
n.
Referatet er basert på denne dokumentasjonen.

Om tiltaket:
Det nskes
rive eksisterende enebolig, og oppføre en ny tomannsbolig med pulttak.

a

Arealberegninger:
Bebygd areal (BYA):202,2 m? +72 m?
Bruksareal (BRA): 335,7 m?
Utnyttelsesgrad: 26,4 %

Plansituasjon:
Elendommen er uregulert og avsatt ti! boligbebyggelse i kommunedelplankartet for Nøtterøy,
vedtatt
31.01.201.8, Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslin
jer
for Ferder kommune, vedtatt 31.01.2018,
Dispensasjon:
Ut fra innsendt dokumentasjon kan ikke kommunen se at det er behov for dispensasjoner.

Postadresse:

Postboks250 Borghelm,3163 Notter»y

Bes9ksadresse:
E-post:

postmottak@faerder kommune,no

Telefon;
Orgnr.:
Internett:

33 39 oooo
817 263 992
www.færder.kommune.no

Sprsmil og avklaringeunder
r
forhandskonferansen:
Vei
Kommunensveimyndighet var tilstede under forhåndskonferansen.Veimyndigheten mener skiserte
forslag med en avstandfra eiendomsgrensentil garasjenepå 2,1 meter er tilstrekkelig. Det er planer om
å anleggefortau i vre Smidsrqidvei,men om fortauet skal liggepå øst- eller vestsidenav veien er Ikke
avklart. Med en avstand på 2,1 meter er det plasstil både fortau og grøft.
Kommunensvurdering av innsendte forslag er at det hverken er i strid med pbl. 5 27-4 eller
kommuneplanenspunkt 28.8.2 b og c.
Utnyttelsesgrad
Innsendteforslag har en utnyttelsesgradpå 26,4 %. Dette er innenfor begrensningenpå 30 % utnyttelse
jfr. kommuneplanenspunkt 25.8,2 a.

MUA
Minste uteoppholdsareal (MUA) er ikke utregnet i innsendtetegninger. Etter kommuneplanenspunbkt
25.8.2 d er det krav om 300 m2 MUA for en tomannsbolig. Det må fremgå av søknadenat det er m1nst
300 m?MUA.
Estetikk
I vurderingen av om søknadener en estetikksakvil det særlig bli vurdert om boligen tilpasser seg
områdets karakter. Herunder om tomannsboltgenfølger strukturene på omliggendebygg i området.
Både når det gjelder plassering,størrelse og taktype. Kommunensforeløpige vurdering er at dette ikke
er en estettkksaksom må opp for politisk behandling,til tross for at bygget ikke har saltak, men
kommunen tar forbehold om at det vii blitatt en ny helhetsvurderingnår endelig søknadforeligger.
Relevantekommuneplanbestemmelser:

10. Avl@psanlegg
All helårsbebyggelse,både nybygg og eksisterende,har krav om tilknytningsplikt til offentlig avløpsnett,

enten direkte eller via privat avløpsnett, dersom det Ikke etter kommunens skjønnvil være forbundet
med uforholdsmessigstor kostnad eller andre særligehensynskulletilsi det, jf§ 11-9 første ledd nr. 3.

Fr[tldsbebyggelsevist I temakart "Avløpsløsningfor fritidsboliger" har krav om tilknytningsplikt til
offentlig avlpsnett, enten direkte eller via privat avlipsnett.
Frltidsbebyggelsesom ikke har tilknytningsplikt, jf. punkt 10 annet ledd, skal etter søknad løsesved
annen godkjent renseløsning.
Innenfor kommunedelplankartfor Nøtterøy skal slik tilknytning gjennomføres i henhold til "Plan om
opprydning 1avlp som ikke g&rtil Tonsbergrenseanlegg".

11. Overvann
Det er forbudt å lukke og fylle vassdrag.Naturflgeflomveier skal i størst mulig grad bevares.
Overvannskal løseslokalt, dersom det ikke er forbundet med uforholdsmessigstor kostnad eller andre
særlige hensynskulletils! det. I den grad det er mulig skal overvann tilbakeføres til grunnen og til
vegetasjon nærmest muIlg kilden. Dersomdet er hensiktsmessigålede overvannet til kommunalt nett,
må det vurderes fordrøynlngstiltak,jf§ 11-9 første ledd nr 3.
13. Estetikk
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Nye bygninger og anlegg, samt endringer av eksisterende (heretter tiltak), skal utformes i samspill
med
omgivelsenes karakter og form, naturgitte forhold på stedet, og kulturlandskapet. Tiltak skal
underordne
seg områdets topografiske særpreg, og større fyllinger, skjæringer og andre vesentllge terrenginn
grep
skal så langt det lar seg gjøre unngås. Tiltak skal tilpasses omkringliggende eksfsterende bebyggels
ei
forhold til volum, materialer og farger, men kan gis en moderne utforming.
Holdningsklasser til avkjørsler for fylkesvegene utenfor områder som omfattes av regulering
splan
fremgår av tabellen under pkt. 19 i kommuneplanen.
21 Parkering
Færder kommune (med unntak av Veierland) er delt inn i soner for parkering. Sone 1 og sone
2 er vist i
temakart for parkering for kommunedelplan Nøtterøy, sone 3 omfatter kommunedelplankar
t Tjøme.
Parkeringskrav for sentrum gjelder i bestemmelsesområder for sentrum vist på kommunedelplankar
t
Nøtterøy,
Følgende parkerlngskrav ved utarbeidelse av plan og bygge (nybygg-, til- og pabygg)- og delesaker,
inkludert bruksendring, gjelder innenfor disse sonene, jf §11-9 første ledd nr. 5, jf§ 28-7 tredje
ledd:
sone 1og3:
Arealkategorl

Grunnlag

m

Fritidsbebyggelse
Kontor
Forretning
Barnehager
Småbåthavner

Boenhetunder 6
Boenhetover 60 n/
Sekundærleilighet
Ny fritidsbolig
100 m?BRA
100 m?BRA
Pr, 15 barn
Pr ny båtplass

Sone2:
Arealkategori

Grunnlag

Bolig
Kontor
Forretning
Barnehager
Sm&b3thavner

Boenhetunder 60
Boenhetover 60
100 m?BRA
100 mt BRA
Pr,15 barn
Pr ny båtplass

Bolig

m
m

Minimum antall }· lasser
Sykkel
1,3
1
2
2
1
1

BIi

2

2
4
5

0,3

1

1
1,5
0,1

Minimum antall p-plasser
Bli
Sykkel
1
1,2
2
2
2
1,2
3
1,5
5
2
0,3
0,1

Sonesentrum (vist som bestemmelsesområderpå kommunedelplankartNottery):

Arealkategor!

Baitg

Kontor
Forretning
Barnehager

Grunnlag
Boenhetunder 6 m"
Boenhetover 60 n?
100 kvmm?
100 km mt
Pr. 15 bar

Minimumantallp-plasser
Bil
0,8

Sykkel
1,2

1,3
2
5

2

1,5

2

Generelt om arkerin skrav:
Parkeringsplasser skal i utgangspunktet legges på egen grunn.
Antall parkeringsplasser skal rundes opp til nærmeste hele p-plass.
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Søknad om oppfØring av bygg for bolig skal samtidig vise plassering av garasje. Dette gjelder selv om det
ikke er aktuelt å bygge garasje samtidig.
Størrelsen på den enkelte p-plass skal være i samsvar med Vegdirektoratets til en hver tid gjeldende
normer.
Kommunen kan godkjenne at p-plasser helt eller delvis blir anlagt I rimelig nærhet utenfor egen
eiendom. Det skal da foreligge tinglyst avtale på leieforholdet som ikke kan avlyses uten kommunens
samtykke, før lgangsettingstillatelse fortiltaket kan gis.
Ved større utbygginger for flere næringsvirksomheter i sentrumsområdene kan behovet for felles
parkering beregnes særskilt ved åta hensyn til sambruk og forskjellige trafikktopper for virksomhetene.
Vurdering av behov for ladestasjoner for el-bil og parkeringsplasser for motorsykler/mopeder skal inngå
i slike prosjekter.
25.7 Krav til kvalitet ved n boll beb
else
25.7.1 Uteo holdsareal rivato felles
Med minste uteoppholdsareal {MUA) menes areal egnet til opphold, lek og rekreasjon (veileder H-2300)
og skal som hovedregel ikke være brattere enn 1:3. MUA kan omfatte kombinasjon av private områder
tilknyttet den enkelte boenhet (hage, balkong, altan, terrasse, takterrasse) og fellesarealer for flere
boenheter (fellesplasser). MUA for den enkelte boenhet skal etableres i tillegg til lekeplasser og
friområder. Arealet skal ligge innenfor boligformålet i planen. I områder hvor det kan tillates bymessig
bebyggelse med nærliggende grøntområder/parker, kan kommunen i reguleringsplaner vurdere å
redusere kravet til MUA (felles) selv om det ligger utenfor planområdet.
Krav til MUA i kvadratmeter (privat og/eller felles) per boenhet er som gitt i tabellen:

Boligtype
Enebollg
Sekunderleillghet
Tomannsbolig
Konsentrertsmhusbebyggelse,rekkehus/
kjedehus kategori 2, f. 25.5.1
Konsentrertsm#hushebyggelse
(kategori3, jf. 25.5.1)
lavblokk/hoyblokk, terrassert bebyggelse

MUA (sum

Minimum

Mlnlmum

fellesog privat)
200

PrivatMUA
200

fellesMUA

150
150

75
75

46

6

40

46

6

40

so

I ny boligbebyggelse skal det i nær tilknytning til boligen være en privat uteplass som er egnet til
rekreasjon og opphold. Terrasser/balkonger/altaner skal ha minimum dybde fra fasadelivet på 2 meter
og lengde på 3 meter for å kunne regnes som MUA.
Sekundærleilighet skal ikke være over 60 m2 BRA.
25.8 Fortettin i ure ulerte områder avsatt til boli beb
else
Etterfølgende bestemmelser og retningslinjer om fortetting i uregulerte områder avsatt til bebyggelse
og anlegg skal legges til grunn i byggesaker og der det utarbeides reguleringsplan og hensikten med
denne er fortetting.
25.8.2 Fortettin

i villaområder:
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Følgendegjelder i eksisterende uregulerte områder avsatt til bebyggelseog anlegg,boligbebyggelse,og i
regulerte områder der utnyttelsesgrad ikke er angitt i reguleringsplan(kart eller bestemmelser)jf 9 11-9
første ledd nr.5:
a} Det tillates en utnyttelse på Inntil 30 % bebygd areal (BYA).
b) Ved fortetting med etablering av nye boenheter/til-/pabygg av eksisterendebolig, skal det
avsettesto biloppstillingsplasserpr, boenhet. Ved nye tilleggsenheter med et bruksareal<60
m2, skal det avsettesen biloppstillingsplasspr. boenhet.
c) Garasjemed inn-/utkjøring vinkelrett på vei, skal ha avstand på minimum S meter til veiformål.
Garasjemed inn-/utkjiring parallelt med vei, skal ha avstandp%minimum 2 meter til veiform&l.
For fylkesveier henvisestil Fylkeskommunenstil enhver tid gjeldende retningslinjer.
d) De generelle krav til uteoppholdsareal(MUA}, jf pkt 25,7.1 gjelder.
Ved godkjenning av nevnte tiltak skal det tas hensyntil eksisterendetopografi og miljøforhold, samt
visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold tU dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelserog
plassering,jf 9 11-9 firste ledd nr.6.

Bo/i områder med muli het or konsentrertbeb

else:

Omraderi eksisterendebyggeområderhvor det er romfor bebyggelseav mer massivkarakter enn
eneboliger,ellerområderhvor eksisterendebebyggelsefjernes og erstattes med ny og mer arealeffektiv
bebyggelse.Derikke annet er angitt i kommunensboligbyggereserve,
Jf pkt 25,5,1, tillates

bebyggelsestype2 og 3.

Vurderingenav om et omr&dehar mulighetfor konsentrertbebyggelseskal basereseg p@gangavstand
til nærmeste senterområdemed butikk og gangavstandtil kollektivholdeplasslangs hovedtraseenefor
koffektivtrafikkvistl temakartfor kollektivtransport.I utformingenav konsentrertbebyggelseskal det
legges vekt på strukturog dimensjoneri omkringliggendebebyggelse.
Villaomrder:
Størstedelenav Færdersboligområderer i denne kategorien.Mer ellermindrestrukturertebyggefelt
med eneboliger,hvor det kan være muligheterfor fradelingav enkelttomter elleromgjøringav
eneboligertil tomannsboliger.Mange av disse områdeneer sårbarefor fortetting, da områdenes
grinnstruktur og lekemuligheterliggeri hagene, velsystemenekan ogs@stedvis vaeremindreegnet og
ikke ha kapasitet til økt trafikk.
Ny bebyggelseskalsom hovedregelvaerebebyggelsestype1,jf pkt 25.5. Bebyggelsestype2 kan tillates

der det liggertil rette for det, jf. pkt 13. Eneboligtomterska{fortrinnsvisvære minimum500 m2 og
tomannsboligtomterfortrinnsvisvære minimum 750 m2.

Helårsboligermed tilhørendeanleggbør kun ha en atkomst per eiendom. Forsvarligtrafikaleforhold er
forende for valg av adkomstlisning.
Garasjer:
Garasjekan etter søknad oppføresmed inntil50 m2 BYA/BRAog med en mønehøydeinntil5 meter I
forhold til målt gulv garasje,JfNS3940.
Ved vurderingav om garasjeover 50 m2 BYA/BRAkan tillates,skal det leggessærligvekt på ti/pasningtil
områdesom eiendommeninngårsom en del av, den omskte tomt med øvrigbebyggelse,slikat
bebyggelsensutforming,volumog funksjon i sammenheng er tilpasset'hverandre.
Takterrasser:

SIde5

Ved søknad om etableringav uteoppho/dsarealpå tak skal nabohensynog tilpasningtil omgivelsenegis
særskilt vekt.
Områder som ikke bør fortettes:
Områder som ikke bør fortettes er områder og bygninger som har historisk, arkitektonisk særpreg
og/eiler representerer en bestemt tidsepoke,
Ved endring av bestående byggverk og ved oppussing av fasade skal det legges særltg vekt på hensyn i §
29-2. I gjeldende område anses eksisterende bygninger ha historisk verdi, i seg selv eller som del av et
bygningsmiljø, eller som bestemte representanter for en bestemt tidsepoke. Det skal ved alle tiltak etter
plan- og bygningsloven, jf§ 1-6, tas særlig hensyn til disse verdiene. Med sikte på bevaring av bygningers
og strø ks særpreg og karakter, kan bygningsmyndighetene kreve at bygningers takform, fasader, vinduer
og dører, samt materialbruk og farger opprettholdes. Ved eventuelle tilbygg til eksisterende bygninger
skal det tas særlig hensyn til volum og form, både i forhold til bygningskropp alene og i forhold til
terreng og utearealer. Estetisk og fysisk tilknytning til nabobebyggelse vil være relevante momenter med
vekt på strukturen i eksisterende bebyggelse, topografi og historisk utbyggingsmønster.

a

Naturman foldloven:
Søker må redegjøre for naturmangfoldloven§§ 8-12. Dette gjelder i hovedsak om tiltaket kommer i
konflikt med naturmangfoldet der registreringer er tilgjengelig i Naturbasen
(http://www.miljodirektoratet.no/no/tjenester-og-verktoy/database/naturbase/)
og I Artsdataban kens
artskart (https://www.artsdatabanken.no/),

Aktuellso»knadsokumentas]on
(listener ikkeuttommende);
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rammesknad/ettrinnssoknad/Soknad uten ansvarsrett.
Begrunnet dispensasjonssøknad.
Ansvarserklærfnger og gjennomføringsplan.
Kvittering for nabovarsllng og gjenpart fra nabovarsel. Naboer må varsles om dispensasjonene.
Nabosamtykke ved plassering nærmere enn 4 meter fra nabogrensen.
Situasjonskart med korrekt inntegnet tiltak.
Mlsatte tegninger av nytt tiltak.
Malsatte tegninger av eksisterende tlltak/foto.
Redegjørelse av arealer.
Redegjrelse av estetikk og arkitektur.
Fotomontasje/perspektivtegninger.

•
•
•
•
•

Foto,
Saniters@iknadeller forhåndsuttalelse for VA.
Redegjrelse av terrenginngrep.
Vurdering etter naturmangfoldloven.
Plasseringsdata (sos-fil og stikningsplan).

Gebyr:
Gebyret er beregnet ut fra kommunens gebyrregulativ for 2020:
Pkt.

5 3-8

Beskrivelse
Forhåndskonferanse

Sats
3265

Antall

1

sum
Saksbehandlingsgebyr for forhndskonferanse

Totalt
3265
3265

er beregnet til 3265,- 0g vil bll sendt saker.
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Med hilsen

Anne-Mari Rustan Aas
virksomhetsleder

Ola Asbjirnsen
Rådgiver

Dokumenteter elektroniskgodkjentog har derforingensignatur

Side 7

Vedrørende omsøkt tiltak i Øvre Smidsrødvei 73.
Dette er en kommentar til søknaden tilhørende i Øvre Smidsrødvei 75. Jeg regner med at kommunen
er klar over det som sies nedenfor, men for nabolagets del ønsker jeg å komme med et innspill med
tanke på tiltakets forhold til kapittel 13 i kommunens utfyllende bestemmelser da det er flere feil og
unøyaktigheter i fremstillingen.
Det påstås at det omsøkte tiltaket ivaretar kapittel 13 vedrørende estetikk i kommuneplanens
arealdel, uten at dette i det hele tatt argumenteres for. Det er ikke riktig at tiltaket er tråd med
kapittel 13, og det forklares nedenfor.
I siste setning i kapittel 13 åpnes det for moderne utforming, men skal resten av kapittel 13 ha noen
som helst mening kan man ikke bare henvise til den ene setningen for å legitimere en bygningsform
som i sum ellers er fremmed i et nabolag. Ser man bort i fra dette og tillater et slikt bygg der faller
hele poenget med kapittel 13 bort. Man må se kapittelet i sin helhet.
Kommunen har tidligere vært positive til brudd i byggestil i et nabolag hvis det omsøkte tiltaket har
tilstrekkelig arkitektoniske kvaliteter. Det er ikke tilfellet her. Det er en enkel bygning som ikke
tilfører visuelle kvaliteter. Fasaden som skal vende ut mot veien er ganske kjedelig og kan med et
tabloid blikk sees på som en parring av en Moelvenbrakke og et rekkehus fra 70-tallet. Dette er ikke
god arkitektur. Det vil ikke tilføre nabolaget annet enn et hus som ikke passer inn.
I søknaden kommenteres det hvilke eiendommer Mesterhus tror er utbygd. Det er flere feil der, det
er svært få hus som er utvidet etter byggeår, men det sentrale her er at alle har én ting til felles, og
det er at det er tradisjonell utforming på tilbyggene, et uttrykk som passer sammen med
bygningsmassen ellers. Mesterhus påstander om hvilke hus som er utbygd er dermed ikke relevant,
og kan heller ikke spille inn i en vurdering om estetikk når alt i området har tradisjonell utforming,
noe som bare svekker standpunktene til søker. Det finnes ikke saltak og det finnes ikke hus med
moderne utforming i nabolaget. Det ligger to tomannboliger 3 eiendommer lengre nord som passer
godt inn i nabolaget. De er kanskje vel tradisjonelle, men i utforming vil slike bygninger passe mye
bedre inn.
Mesterhus må gjerne bygge en tomannsbolig, men da bør man finne en tilpasset bygningsmasse
fremfor å prøve på å legitimere en bygning som ikke hører hjemme i nabolaget. Det er forståelig fra
en utbyggers side at man ønsker å bygge omsøkte hus da det er en relativt kostnadseffektiv måte å
bygge på. Men det ser man også på resultatet. Man er også godt vant med at finishen på ferdigstilt
hus er redusert sammenlignet med prospekt, så man må regne med at resultatet blir blassere enn
forespeilet. Slike prosjekter overleveres gjerne med et strøk hvit grunning, og dermed er det opp til
huseier å få malt huset. Man kan derfor ikke alltid ta med det oppgitte fargevalget i totalvurderingen
av estetikken.
Jeg håper virkelig at Færder kommune følger opp kapittel 13 i de utfyllende bestemmelsene og følger
opp vilkårene. De fleste husene i nabolaget er fra helt i starten av 60-tallet og ble i svært mange
tilfeller bygd av folk som tjente pengene på hvalfiske i sydishavet, slik også tidligere eier av nr 73
gjorde. Han var på hvalfiske i fire sesonger etter krigen, frem til 1950. Da stiftet han familie. Han
bodde først i det som i dag er Øvre Smidsrødvei 81, en tomannsbolig. Men i 1959 fikk han kjøpt nr 73
av landeier Ebbesen. Han bygde huset helt selv og måtte trille materialer over jordet på plank fordi
det gikk ikke vei til eiendommen da og han tok seg ikke råd til å få hjelp av bonden. Han hadde da
solgt tomannsboligen og bodde midlertidig på Vestskogen mens han bygde huset, dette var våren og
sommeren 59. Etter hvert begynte han å sove på byggeplassen for å spare tid, men det måtte han gi
seg med fordi han fikk solstikk. Knut Heian bodde i huset fra høsten 1959 til han døde i fjor, 91 år

gammel. Det er faktisk 60 år. Slike historier er det flere av i nabolaget, men mange av opprinnelige
naboene er nå døde og noen historier har blitt borte. Nå er det et generasjonsskifte i nabolaget, og
flere av husene har blitt pusset opp og er restaurert. Alle sammen i tradisjonell stil.
Dette er et homogent og ensartet nabolag med historie og som har masse kvaliteter i seg selv. Jeg
håper at Færder kommune ser det og stiller strenge krav til estetikken.
Mvh Marius Dørdal
Nabo

MESTERHUS

- det blir som avtalt

Til Færder kommune

TØNSBERG, 07.01.2021

Øvre Smidsrødvei 73 - tilsvar til nabomerknad sendt til oss fra Færder kommune
4.januar 2021.
Som Færder kommune er kjent med, ble det avholdt forhåndskonferanse 7 .2.20 - der vi kun
fikk positive signaler på prosjektet- estetikk ble også vurdert her.
Basert pa dette ble det sendt ut nabovarsel med tegninger for 2-mannsboligen 12.03.20.
Tegninger som ble sendt med nabovarsel, var tilsvarende de vi fremla på
forhåndskonferansen.
Vi som ansvarlig søker, mottok ingen merknader til denne utsendelsen. Det ble dog sendt en
merknad direkte til Færder kommune. Denne ble ikke oversendt til oss. Vi fant denne på
kommunens hjemmeside og har gitt tilsvar. Vålt tilsvar ble sendt sammen med søknaden
20 .10 .20. Utover dette har vi ikke mottatt noen merknader. Merknaden som nå er mottatt er
også kun sendt direkte til Færder kommune.
Nabovarsel for garasjer ble sendt 24.09.20.
Som det fremkommer i siste merknad - så er de fleste boligene i området bygget på 60 tallet
og med datidens byggeskikk og fasadeuttrykk.
Boliger som skal bygges 60ar etter bør, slik vi ser, gis et fasadeuttrykk som viser byggeskikk:
og fasadeuttrykk: fra 2020 -- slik at de fremstår fra den tiden de faktisk er bygget.
Vi tror Færder kommune er godt kjent med at vi i Mesterhus Tønsberg as leverer gode boliger
med høy standard. Vi har derfor ingen kommentarer til naboers kommentarer til vår standard
og leveranse.

Med vennli hilsen
For B
Lange & Sørensen as

o Dokken

Saksbehandler:
Direkte telefon:
Vår ref.:
Arkiv:
Deres ref.:

Tale Noer
48206428
20/60472
GBNR-14/162, FA-L42

Dato:

15.02.2021

BYGGMESTER DE LANGE OG SØRENSEN AS
Kilengaten 31B
3117 TØNSBERG

Tiltakshaver:
Søker:

Edward Solberg
BYGGMESTER DE
LANGE OG
SØRENSEN AS

Schweigaards Gate 63
Kilengaten 31B

0656
3117

OSLO
TØNSBERG

Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Saksnummer
1271/20

Gbnr 14/162 - Øvre Smidsrødvei 73 - Riving og oppføring av
tomannsbolig med garasje - Vedtak om ettrinnstillatelse
Adresse

Gårdsnr

Bruksnr

Øvre Smidsrødvei 73

14

162

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

BYGGMESTER DE LANGE OG SØRENSEN AS
Kilengaten 31B
3117 TØNSBERG

Edward Solberg
Schweigaards Gate 63
0656 OSLO

Festenr.

Seksjonsnr.

Tiltaket

Søknaden gjelder riving av enebolig og oppføring av tomannsbolig med garasje.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 20.10.2020, 08.01.2021 og 13.01.2021. Behandlingsklar
søknad forelå 20.10.2020.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.
Minste avstand til grense mot vei godkjennes til 2,1 meter.

Generelt om tillatelsen:
Virksomhetsleder for byggesak og geodata behandler denne søknaden på delegasjon. Hovedutvalg for
kommunalteknikk vedtok i sak 211/20 datert 18.06.2020 at kommunedirektøren har myndighet til å
fatte vedtak i estetikksaker der omsøkt tiltak ikke har vesentlig avvikende byggestil eller på andre måter
har en utfordrende eller dominerende arkitektur eller plassering. Omsøkt tomannsbolig er prosjektert
med pultak med laveste møne mot vei, og med en ellers tradisjonell utforming med trepanel og enkle
detaljer. Tomannsboligen er plassert midt på eiendommen med god avstand til nabobebyggelse og
veien. Tiltaket er prosjektert med pulttak, og har en noe mer moderne utforming. Likevel er det en
Postadresse:
Besøksadresse:
E-post:

Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy
postmottak@faerder.kommune.no

Telefon:
Org.nr.:
Internett:

33 39 00 00
817 263 992
www.færder.kommune.no

tradisjonell grunnform på bygningsmassen, og valgt fasademateriale i tråd med omkringliggende
bebyggelse. Det vurderes derfor at omsøkt tiltak faller inn under disse vilkårene, og behandlingen er
derfor delegert.
Ansvarlige foretak er ansvarlige for at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lovverk.
Arbeidene kan starte. Tillatelsen har en gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Er arbeidene ikke satt i gang
innen 3 år faller tillatelsen bort. Ønskes tiltaket endret, må endringene være godkjent før de kan starte.
Tillatelsen kan bli omgjort som følge av en klage eller annen overprøving. Kommunen er ikke ansvarlig
for tap ved en slik omgjøring. Arbeid som igangsettes før klagefristen er ute eller klage/overprøving er
avgjort, skjer for tiltakshavers egen risiko.
Tillatelsen er gitt iht. plan- og bygningsloven og gir ingen rettighet til å bygge etter annet lovverk og
innebærer heller ingen avgjørelse av eventuelle private rettsforhold.
Ansvar og kontroll:
Følgende foretak har erklært ansvarsrett i denne sak:
Foretak
BYGGMESTER DE LANGE OG
SØRENSEN AS
Edward Solberg – selvbygger
Ingeniørservice AS
Byggmester Harald W.
Andersen & Sønn AS
Olaf B. Terjesen AS
Graveservice Vestfold AS
Jørn Storm Thorstensen
Konsulenttjenester

Fagområde
SØK – Ansvarlig søker
PRO – Arkitektur
UTF – Bygningsarbeider
UTF – Riving av enebolig
PRO – Oppmålingsteknisk prosjektering
UTF – Utstikking og innmåling av tiltak
PRO – Mur- og betongarbeider
UTF – Mur- og betongarbeider
PRO – Innvendig sanitæranlegg
UTF – Innvendig sanitæranlegg
PRO – Grunnteknikk, grunn, terreng og utvendig VA-anlegg
UTF – Grunn- og terrengarbeider
KONT – Fuktsikring av våtrom og lufttetthet i nye boliger

TK*
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

*TK = tiltaksklasse
Ansvarlig søker er ansvarlig for at gjennomføringsplanen til enhver tid er oppdatert i forhold til
ansvarlige foretak, fagområder og tiltaksklasser. Ved endringer skal det innsendes erklæringer og
dokumentasjon til kommunen før arbeidene igangsettes.
Beskrivelse av tiltaket:
Det søkes om tillatelse til riving av enebolig og oppføring av tomannsbolig med garasje.
Det søkes om riving av eksisterende enebolig og oppføring av vertikaldelt tomannsbolig i to etasjer med
pulttak, samt to frittliggende garasjer. Bygningen vil ha høyest gesimshøyde mot veien og
uteoppholdsarealer mot øst. Mot øst vil bygningen også ha uteplass på bakkeplan og veranda ut fra
andre etasje.
Kommuneplanens estetikkbestemmelser fastslår at nye bygninger skal tilpasses omkringliggende
bebyggelse, men at de kan gis en moderne utforming. Omsøkte tomannsbolig har et moderne pulttak,
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men tar opp tradisjonelle elementer fra omkringliggende bebyggelse som horisontalt trepanel på
fasaden. Tomannsboligen har en enkel grunnform og ellers en enkel utforming. Selv om den vil ha et
noe annet uttrykk som følge av en takform som ikke er saltak, vurderes det likevel at den er prosjektert i
samsvar med kommuneplanens føringer.
Arealer:
Eiendommens størrelse: 1039 m2
Eksisterende bebygd areal (BYA) som rives: 75 m2
Nytt bebygd areal (BYA): 294 m2
Nytt bruksareal (BRA): 335,7 m2 (bolig)
Høyder:
Høyeste gesimshøyde: 6,7 meter
Høyeste gesimshøyde: 5,9 meter
Kotehøyde overkant gulv, bolig: 22,2 m.o.h.
Kotehøyde overkant gulv, garasje: 22,0 m.o.h.
Utnyttelsesgrad:
Utnyttelsesgrad for eiendommen: 28,3 %
Avstander:
Nærmeste nabogrense fra bolig: 6,6 meter
Nærmeste nabogrense fra garasje: 1,1 meter
Nærmeste bygning: 11,2 meter
Avstand til veimidte: 6,9 meter
Plangrunnlag:
Eiendommen er uregulert og avsatt til boligbebyggelse i kommunedelplankartet for Nøtterøy, vedtatt
31.01.2018. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer
for Færder kommune, vedtatt 31.01.2018.
Plassering og avstander:
Minste avstand til nabogrense blir 1,1 meter.
Høydeplasseringen godkjennes til 22,2 meter over havet for overkant gulv i 1. etasje. For garasje vil
denne høyden være 22,0 meter over havet.
Toleransegrensen er 0.1 m i vertikalplanet, 0.1 m i horisontalplanet. Ingen toleransegrense ved kritiske
avstander (f. eks. minimumsavstand til grense, vei, annen bygning m.v.).
Nabomerknader:
Det foreligger 2 nabomerknad til tiltaket.
Merknaden fra grunneier av gbnr. 14/184 ble mottatt hos kommunen 16.12.2020, over åtte måneder
etter at fristen for å komme med nabomarknader var utgått. Ettersom søknaden ikke var behandlet på
det tidspunktet, har administrasjonen valgt å ta merknaden med i saksbehandlingen.
Nabomerknad fra eier av gbnr. 14/196 (utdrag):
- Omsøkt volum og takform passer ikke inn i omgivelsene.
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Ansvarlig søkers tilsvar til nabomerknaden (utdrag):
- Området har ingen særegen bevart stil. Bygningene i «hovedgaten» har stor variasjon i
takform og møneretning.
Nabomerknad fra eier av gbnr. 14/184 (utdrag):
- Tiltaket har ikke gode arkitektoniske kvaliteter og har en kjedelig fasade.
- Tiltaket passer ikke inn i eksisterende bebyggelse.
- Det er færre hus som er utbygd enn det ansvarlig søker påstår. De husene som har blitt
utbygd/oppusset har blitt utført i tradisjonell stil.
Ansvarlig søkers tilsvar til nabomerknaden (utdrag):
- Estetikken ble ikke problematisert på forhåndskonferanse med kommunen.
- Nye boliger bør gis et fasadeuttrykk som viser byggeskikk fra året de bygges.
Kommunens kommentarer til nabomerknadene:
- Kommunen har vurdert merknadene. Ettersom begge omhandler utforming og estetikk,
kommenteres de sammen. Ansvarlig søker har rett i at takform og møneretning varierer i
området, selv om møneretningen i all hovedsak går nord-sør. Omsøkt møneretning vil også
være nord-sør, selv om det her ikke er snakk om saltak, men pulttak. Omsøkt volum vil være
noe større enn boligene på naboeiendommene. Likevel er det eksempler på større boliger i
to etasjer i område, som på gbnr. 14/111 og 13/101. Administrasjonen er av den oppfatning
at på tross av sin noe moderne stil, gjør grep som fasade av panel, pulttak i motsetning til
flatt tak, og et forskjøvet fasadeliv mellom de to boenhetene at omsøkte tiltak oppfyller
kravene til estetikk og visualistet i lov og plan. For videre vurderinger, se den estetiske
vurderingen under.
Uttalelser fra annen myndighet:
Veimyndigheten samtykker til plassering av garasje 2,1 meter fra eiendomsgrense mot vei.
Estetikk og arkitektur:
Det følger av plan- og bygningsloven § 29-1 at «ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og
utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon etter reglene gitt i eller i
medhold av denne lov».
Det følger av plan- og bygningsloven § 29-2 skal kommunen se til at ”ethvert tiltak etter kapittel 20 skal
prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg
selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering”.
Det følger av kommunplanens utfyllende bestemmelser punkt 13 at «Nye bygninger og anlegg, samt
endringer av eksisterende (heretter tiltak), skal utformes i samspill med omgivelsenes karakter og form,
naturgitte forhold på stedet, og kulturlandskapet. Tiltak skal underordne seg områdets topografiske
særpreg, og større fyllinger, skjæringer og andre vesentlige terrenginngrep skal så langt det lar seg gjøre
unngås. Tiltak skal tilpasses omkringliggende eksisterende bebyggelse i forhold til volum, materialer og
farger, men kan gis en moderne utforming.».
Formålet med bestemmelsene er å ivareta god byggeskikk og sikre at estetiske hensyn av et byggetiltak
blir vurdert i saksbehandlingen. Bestemmelsene legger med andre ord opp til en estetisk kvalitetssikring
av det omsøkte tiltaket.
Tiltaket skal ikke bare ha gode visuelle kvaliteter «i seg selv», og i forhold til sin funksjon, men også gode
visuelle kvaliteter i forhold til sine «bebygde og naturlige omgivelser og plassering». Dette vil si at selv
om et tiltak har gode visuelle kvaliteter i seg selv, er det ikke sikkert det kan plasseres i alle typer
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omgivelser. I omgivelser inngår naturgitte omgivelser som eksisterende terreng, landskap og
tomtestruktur. I bygde omgivelser inngår volum, form, plassering, materialer og farger.
Tiltak er omsøkt plassert i et etablert boligområde. Topografien er flat, med en liten høyde i sørvest.
Omkringliggende bebyggelse preges av boligbebyggelse i en og to etasjer med saltak med møne i
hovedsakelig nord-sør-retning. Bebyggelsen er i all hovedsak lys med enten mørkt eller rødt/brunt tak.
Tomannsboligen er omsøkt i to fulle etasjer. Tomannsboligen vil ha liggende panel og et moderne
uttrykk med vinduer uten sprosser og pulttak med helning på 4 grader. Høyeste gesims vil være mot
vest. Ut fra andre etasje mot vest vil det være to altaner med oppholdsareal under. Inngangspartiet i øst
vil også være overbygd. Boligens øverste gesims er oppgitt til 6,7 m. Fasadelengdene vil være 11,9 x 17,4
m. Bygningskroppene til de to boenhetene vil være forskjøvet noe i forhold til hverandre, der den
nordlige boenheten vil være forskjøvet noe mot vest i forhold til boenheten i sør. Tomannsboligen vil
plasseres ca. midt på eiendommen, med god avstand til nabogrenser i alle retninger.
Uteoppholdsarealet blir på boligens vestside. To garasjer vil plasseres på østsiden av boligen, mellom
boligen og veien. Garasjene vil ha plass til sportbod på minst 5 m2. Disse vil også utformes med pulttak,
med en gesimshøyde på 3,4 m. Avstanden fra garasjene til eiendomsgrensen mot vei er 2,1 m., og
avstanden til veimidte er 6,9.
Tomannsboligen er prosjektert med horisontaltliggende panel og med pulttak med møneretning nordsør. Øverste gesimshøyde mot vest er lavere enn mønehøyden på flere av naboeiendommene med
saltak. Det at gesimsen mot øst/mot Øvre Smidsrødvei er lavere enn gesimsen mot vest/mot hagen
bidrar til å dempe bygningsmassens uttrykk i denne retningen. Veien bidrar også til å dempe
skyggeleggingen av naboeiendommene i øst på kveldstid, ettersom veien gir økt avstand mellom
eiendommene. Boligene mot vest er også plassert slik på tomtene at det blir god avstand til disse.
Tomannsboligen har en tradisjonell grunnform, men boenheten i nord er forskøvet noe vestover i
forhold til boenhet i sør. Dette gjør at fasadeuttrykket blir mer oppdelt og variert, og hindrer at
bygningskroppen fremstår som én massiv bygningskropp. Det tydeliggjør også at det her er snakk om to
separate boenheter. Kommuneplanens bestemmelse om estetisk utforming fastslår at bygninger skal
utformes i tråd med omgivelsene, men at de kan gis en moderne utforming. Her har man valgt et
moderne pulttak, men man har beholdt en mer tradisjonell grunnform på bygningsmassen og valgt
fasademateriale i tråd med omkringliggende bebyggelse.
Høydemessig vurderer virksomhetsdirektøren det slik at omsøkt høyde ikke vil stå i forhold til
omkringliggende bebyggelse. Pulttak vil naturlig nok gi et annet uttrykk en saltak, men ut fra
administrasjonens beregninger har både gbnr. 14/263 og 14/80 høyere mønehøyder enn øverste
omsøkte gesims. Som følge av vinklingen vil det dog kunne tenkes at pulttaket sett fra vei vil gi uttrykk
av å ha likeheter med saltakene i omgivelsene.
Kommunen mener tiltaket har tilstrekkelig god arkitektonisk utforming, og gode visuelle kvaliteter i seg
selv og i forhold til sin funksjon, bygde og naturlige omgivelser og plassering.
Vurdering etter naturmangfoldloven:
Naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved behandling av byggesaker.
Det er ikke registrert utvalgte eller andre viktige naturtyper, rødlistearter eller kulturminner i det
aktuelle området jf. Naturbasen og artsdatabankens artskart. Dermed er det heller ikke påvist negative
konsekvenser for naturmangfoldet. Kravet i § 8 er dermed oppfylt og det anses ikke som nødvendig med
en vurdering knyttet til §§ 9-12. Hensynet til naturmangfoldloven anses som ivaretatt.
Miljø- og grunnforhold:
Det opplyses i søknaden at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som
følge av flom, skred eller andre natur- og miljøforhold.
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Vei, vann og avløp:
Sanitærsøknad er godkjent i sak 001/21, datert 04.01.2021.
Avkjørselen må opparbeides i henhold til kommunens veinorm.
Graving:
Gravetillatelse må være gitt av grunneier. Før graving må det avklares om det finnes strøm-, telefon-,
fiber- eller andre kabler og ledninger i nærheten. Mer informasjon finnes på www.gravemelding.no.
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest:
Tiltaket kan ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
Ved søknad om midlertidig brukstillatelse, skal søker dokumentere gjenstående arbeider, bekrefte at
bygningen har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse.
Ved søknad om ferdigattest skal søker bekrefte at tilstrekkelig dokumentasjon er overlevert eier.
Dersom det er foretatt endringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, skal søker
senest ved søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende oppdatert dokumentasjon.
Følgende vilkår må være oppfylt før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis:
 Ferdigmelding for sanitærarbeider, samt kart som viser tilkoblingen, må godkjennes.
Lovgrunnlag (listen er ikke uttømmende):
 Plan- og bygningsloven, kapittel 11 – Kommuneplan.
 Plan- og bygningsloven, kapittel 18 – Opparbeidelsesplikt mm.
 Plan- og bygningsloven, kapittel 20 – Søknadsplikt.
 Plan- og bygningsloven, kapittel 21 – Krav til innhold og behandling av søknader.
 Plan- og bygningsloven, kapittel 23 – Ansvar i byggesaker.
 Plan- og bygningsloven, kapittel 27 – Tilknytning til infrastruktur.
 Plan- og bygningsloven, kapittel 28 – Krav til byggetomta og ubebygd areal.
 Plan- og bygningsloven, kapittel 29 – Krav til tiltaket.
 Plan- og bygningsloven, kapittel 31 – Krav til eksisterende byggverk.
 Naturmangfoldloven, kapittel 11 – Alminnelige bestemmelser og bærekraftig bruk.
Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Eventuell klage over vedtaket må
sendes inn skriftlig til kommunen innen 3 uker etter at du har mottatt vedtaket. Søksmål eller
erstatningskrav kan ikke reises uten at klageadgangen er benyttet. Se vedlagt skjema for mer
informasjon.
Gebyr:
Saksbehandlingsfristen er oversittet og saksbehandlingsgebyret har derfor falt bort.
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Med hilsen

Anne-Mari Rustan Aas
virksomhetsleder

Tale Noer
saksbehandler

Vedlegg:
Klageopplysningsskjema 2021
Kopi til:
Alexander Knudsen
Marius Dørdal

Øvre Smidsrødvei 72
Øvre Smidsrødvei 75

3120
3120

NØTTERØY
NØTTERØY
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Klage på vedtak gjeldende for Øvre Smidsrødvei 73, ref 20/60472, saksnr 1271/20.
Estetikksaken her ble tatt på delegasjon av virksomhetsleder. Jeg ønsker å klage på vedtaket
da jeg opplever at fremstillingen i byggesøknaden er direkte feil og at begrunnelsen fra kommunen er
lite holdbar. Jeg redegjør for dette nedenfor.
Bildeillustrasjonen er fra byggesøknaden.
Mesterhus har ikke kommet med en eneste
skikkelig estetisk begrunnelse i
byggesøknaden. De prøver å gi inntrykk av at
det er mange hus i områdene som er vesentlig
ombygget, men det inntrykket de prøver å
skape stemmer ikke i det hele tatt. De blå
ringene skal vise hvilke boliger som er
ombygde, men dette er ikke riktig. Ser man på
historiske flyfoto ser man at de siste 20 årene
er det bare to eiendommer som er merket på
dette bildet hvor det har vært byggetiltak.
Dette er Skarphagaveien 58 og 62, som har
bygget henholdsvis et tilbygg og en garasje,
den siste kan vel ikke kalles ombygging.
Mesterhus har ikke fått med seg at Sløyfeveien
5 har blitt totalrenovert og har fått blitt utvidet mot sør mens Øvre Smidsrødvei 72 har fått et tilbygg,
det siste har forsåvidt ikke dukket opp på flyfoto, men dukker opp på de fleste kart. Samtlige tiltak
ovenfor er i tradisjonell stil. Det er med andre ord svært mange feil i fremstillingen til Mesterhus,
samtidig som de bruker den feilaktige fremstillingen for å legitimere at man skal bryte med gjeldende
byggestil. Det er dessuten to forskjellige problemstillinger og å bruke endringer på den tradisjonelle
bebyggelsen for å få aksept for en moderne stil er ikke et argument. Det er grunn til å stille spørsmål
med arbeidet som er gjort av Mesterhus, jeg kan ikke forstå hvordan en profesjonell aktør kan tolke
en situasjon såpass unøyaktig. Men jeg forstår motivet.
Færder kommune sier at på tross av den avvikende formen er det nok tradisjonelle
elementer ved huset til at tiltakene faller inn under gjeldende vilkår. For det første teller ikke de
enkelte elementene like mye, og det er få ting som definerer et hus mer enn takformen. Dette kan
ikke vektlegges nok i en slik vurdering som denne. Kommunen nevner spesifikt fasademateriale, at
det er i tråd med omkringliggende bebyggelse. Og det er kanskje ikke så rart da det er utelukkende
trehusbebyggelse i nabolaget. Ellers er det ingen andre tradisjonelle elementer som nevnes som skal
telle til tiltakets fordel, men det brukes beskrivelser som «tradisjonell utforming med trepanel og
enkle detaljer» og «tradisjonell grunnform på bygningsmassen» for å forklare kommunens positive
holdning. At kledningen ikke avviker fra omkringliggende hus er helt greit, men det er ikke en
tungtveiende faktor sammenlignet med takformen. Men en tradisjonell grunnform på
bygningsmassen er et altfor generelt element til å kunne brukes som argument, de aller fleste hus
det søkes om har tradisjonell grunnform, uansett hvordan man ønsker å definere det. Og
«tradisjonell utforming» med trepanel og enkle detaljer» blir også utvannet i et nabolag som i all
hovedsak er fra 60-tallet.
Mesterhus sier videre at bygningene i «hovedgaten» har stor variasjon i takform og
møneretning. Dette er direkte feil. Det er kun et hus i Øvre Smidsrødvei i det aktuelle området som
har noe annet en tradisjonelt salttak. Og Møneretningen på husene er stort sett i nord-sørlig retning,
mens de nyere tomannsboligene og huset med valmet tak som alle ligger i krysset ved
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Skarphagaveien har møne øst-vest. Det kan ikke kalles stor variasjon, det er å vri på de faktiske
forholdene.
De sier også at estetikken ikke ble problematisert på forhåndskonferansen med kommunen.
Det er overraskende at Mesterhus tilsynelatende ikke er klar over at referatet og hva det snakkes om
i en forhåndskonferanse ikke er bindende. Dukker nye momenter opp, må dette selvsagt tas med i
vurderingen. De sier også at nyere boligere bør gis et fasadeuttrykk som viser byggeskikk fra året de
bygges. Kommunen har i starten av sitt vedtak nedtonet viktigheten av den moderne takformen og
har trukket frem de tradisjonelle elementene. Skal man se det ene i lys av det andre sier kommunen
at dette huset ikke er spesielt moderne og at de tradisjonelle elementene veier tyngst. Dermed sier
ikke dette huset noe som helst om byggeår, men blir bare en hybrid av nytt og gammelt. Det er altså
direkte motstrid mellom det Mesterhus ønsker å få frem og hvordan kommunen ser på huset.
Kommunens redegjørelse for estetikk og arkitektur oppleves som tynn. Den består av en
beskrivelse av gjeldene planer og lover, en forholdsvis detaljer beskrivelse av bygningens plassering
og en beskrivelse av bygningskroppen. Det er ikke redegjort for tilstrekkelige arkitektoniske kvaliteter
eller argumenter som faktisk tilsier at et pulttakhus skal kunne bygges i et saltaknabolag. Det virker
som om man bare aksepter det Mesterhus sier uten å kvalitetssikre opplysningene som er gitt, og det
man velger å tilsidesette estetikkdelen i de utfyllende bestemmelsene. Et slikt tiltak basert på denne
type argumentasjon vil sette et helt nytt presedensnivå, også i nabolag med så homogen bebyggelse
som området Mesterhus har inkludert i nabolaget faktisk har. Hadde tiltaket innehatt arkitektoniske
kvaliteter hadde saken vært annerledes, men slik huset er utformet trekker det heller ned nabolaget
enn løfter det opp.
Det oppleves som merkelig at kommunen ikke har stilt spørsmål ved tilleggsdokumentasjonen som følger med denne saken. Som vist ovenfor er det mye feil og strengt tatt
heller ikke relevant i en vurdering om estetikk. Jeg håper virkelig at kommunen ser på saken én gang
til, min erfaring er at det skal til mye mer enn dette for å få godkjenning. Slik jeg ser det blir estetikkparagrafen i kommuneplanen overflødig hvis så lettveiende argumenter kan brukes i en slik sammenheng som dette, og det vil skape masse uønsket presedens i fremtidige byggeprosjekter. Er det
urimelig å mene at det bør stilles krav til estetikk ved oppføring av nye bygninger i etablerte nabolag?
Mvh Marius Dørdal
Nabo
Til slutt: Jeg har hevdet at bygningen fra gata ser ut som en blanding av et 70-talls rekkehus og en
brakkerigg. Det står jeg fremdeles inne for og nedenfor følger eksempler på dette. Først ute er
fasadetegningen mot gata til det omsøkte huset.

2

Tar man enkelheten fra brakkene og blander det med rekkehus fra 70-tallet får man essensen i
arkitekturen Mesterhus har valgt her.
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Hei Sara Benedicte.
Takk for henvendelse pr. tlf.
Sender deg som avtalt en tilbakemelding.
Vi kan ikke se at det er noen nye momenter / argumenter i klage.
Slik vi tolker det er denne klagen rettet mot vedtaket, vi vil av den grunn ikke kommentere dette
ytterligere.

Med vennlig hilsen
Fredrik U. de Lange

Kilengaten 31, 3117 Tønsberg
Tlf: 33 31 25 90
Mobil: 909 69 411
E-post: fredrik@byggdelange.no
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www.byggdelange.no
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Gbnr 89/27 - Søndre Tenvikvei 7 -Klage pålegg jf plan- og bygningsloven § 272
Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Møtedato
28.04.2021

Saksnummer
100/21

Kommunedirektørens innstilling
1. Klagen tas ikke til følge.
Vedtak i D-sak 115/21 av 02.03.21, pålegg om tilknytning til kommunalt avløp,
opprettholdes. Fristen satt til 01.09.21, utsettes til 1.4.2022.
Det foreligger ikke nye opplysninger eller andre grunner som tilsier av vedtaket bør endres.
Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i D-sak 115/21 og
foreliggende sak.
2. Saken oversendes Statsforvalter i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Vedlegg:
Gbnr 89-27, Søndre Tenvikvei 7 - va kart
Gbnr 89/27 - Søndre Tenvikvei 7 - Klage på pålegg om tilknytning til kommunalt avløp eller legge ut
vann til vegg
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Det klages på vedtak om pålegg, tilknytning til kommunalt avløp for fritidsbolig, gitt i D-sak 115/21
den 02.03.21.
I klagen anføres det at tilknytning til kommunalt avløp vil medføre uforholdsmessige høye kostnader i
forhold til bruk av fritidsbolig. Fritidsboligen er oppført i 1928 og har innlagt kommunalt vann med
kraner og oppvaskkum på kjøkken. Det er ikke innlagt bad med dusj og wc, fritidsboligen har
forbrenningstoalett.
I kommuneplanens arealdel, utfyllende bestemmelser og retningslinjer, vedtatt at kommunestyret
den 31.01.18 punkt 10 heter det:
«Fritidsbebyggelse vist i temakart “Avløpsløsning for fritidsboliger” har krav om tilknytningsplikt til
offentlig avløpsnett, enten direkte eller via privat avløpsnett».
Aktuelle fritidsbolig, Søndre Tenvikvei 7, er innenfor et område hvor fritidseiendommer har
tilknytningsplikt.
Frist for gjennomføring av pålegget er satt til 01.09.21. Om klage ikke fører frem, ber eier om at
fristen utsettes slik at fritidsboligen kan benyttes hele sommersesongen 2021. Det er en stor familie
som alle ønsker å benytte fritidsboligen.
Innledning
Færder kommune arbeider for at flest mulig eiendommer skal knyttes til det kommunale
avløpsnettet. Gbnr. 89/27, Søndre Tenvikvei 7, er tilknyttet kommunalt vann, men ikke avløp.
I kommuneplanens arealdel, utfyllende bestemmelser og retningslinjer, vedtatt at kommunestyret
den 31.01.18 punkt 10 heter det:
«Fritidsbebyggelse vist i temakart “Avløpsløsning for fritidsboliger” har krav om tilknytningsplikt til
offentlig avløpsnett, enten direkte eller via privat avløpsnett».
Søndre Tenvikvei 7 er innenfor et område hvor fritidseiendommer med innlagt vann har
tilknytningsplikt i henhold til vedtak av kommunestyret.
Fritidsboligen er oppført i 1928 med enkel standard, det ble etter søknad koblet til kommunalt vann
med «sommerledning» i 1965, men ikke avløp. Tilkobling av sommerledning er en tillatelse til vann til
vegg. Det er ikke kjent for kommunen når vannet ble lagt inn i fritidsboligen og det foreligger ikke
utslippstillatelse. I dag har fritidsboligen innlagt vann med kran og oppvaskkum på kjøkken. Det
opplyses at vannet stenges om vinteren. Fritidsboligen har forbrenningstoalett.
I 1976 søkte eierne om å tillatelse til oppføring av anneks/sidebygning på eiendommen. Annekset var
på 61 m2 og ble definert som en egen fritidsbolig. Bygging av ny fritidsbolig på eiendommen ble
godkjent i 1979. I 1985 ble den nye fritidsboligen fradelt fra gbnr 89/27 og har i dag gbnr 89/133,
Søndre Tenvikvei 9, eiet av klagers søster.
Søndre Tenvikvei 9 ble i 2019 tilknyttet kommunalt avløp sammen med Søndre Tenvikvei 11.

Klager anfører følgende:
«Anleggsfirmaet Strandman A/S stod for arbeidet på eiendommene Søndre Tenvikvei 9 og 11, og vi
hadde kontakt med rørlegger Eirik Pettersen i firmaet for å få et prisoverslag over kostnadene ved å
legge inn avløp til vår hytte. Dette overslaget ble på kr. 230.000, for å legge rør inn til vegg. I tillegg
kom innearbeid knyttet opp mot bl.a vannklosett i et isolert rom. Rommet hvor forbrennings-toalettet
nå står, måtte bygges om og et betong-gulv brytes opp. I tillegg ville det bli et betydelig beløp for
elektrisk arbeid i hytta, da nåværende anlegg måtte skiftes ut. Pga høydeforskjell vil det være
nødvendig med pumpe og pumpehus for å få avløpsvannet fra hytta opp til det kommunale nettet..
Nåværende anlegg har ikke kapasitet til å drive en 1-fas 230w pumpe. Denne pumpen må etterses to
ganger i året, ved åpning og stengning av hytta, til en betydelig kostnad. Man må også enkelte år
påregne uforutsette oppstarts utgifter på et anlegg som ligger ubrukt store deler av året. På toppen
av det hele kommer tilknytningsavgift, kommunale avgifter, planering av tomt i etterkant etc., etc.
Sannsynligvis ville samlet pris beløpe seg til oppunder 4-500.000 tusen kroner.
Pga de uforholdsmessige høye utgiftene i forhold til bruken av hytta samt bekymring for mulige
oppstarts komplikasjoner pga begrenset bruk av pumpe og kloakkanlegg, besluttet vi den 14/10-2019
å ikke legge inn avløp, og sendte informasjon om dette til Strandman v/ rørlegger Eirik Pettersen.
Verken fra entreprenør Strandman eller fra kommunen var det på noe tidspunkt snakk om at pålegg
om tilknytning til kommunalt avløp var under planlegging fra kommunens side.
Som nevnt tidligere, var vi altså flere ganger i kontakt med kommunen, senest 11. februar 2020. Vi
ble derfor svært overrasket da vi bare noen måneder senere, 5/5-2020, mottok varsel om pålegg.
Hadde vi visst dette høsten 2019, eller endog februar 2020, da arbeidet fremdeles pågikk på
naboeiendommene, ville vi ha kunnet oppnå betydelige besparelser gjennom stordriftsfordeler og
også betydelig mindre skader på miljø og landskap, da det hele kunne utføres i samme operasjon. Å
starte på nytt nå, oppleves som meget urimelig og svært krevende, og vil bety store ødeleggelser
både på vår tomt og på nabotomten, med oppgraving av nyplanert, tilplantet og nysådd tomt, samt
nylagt asfalt over rørene på parkeringsplassen. Pga hyttas beliggenhet, med kun en smal, bratt sti
ned fra parkeringsplassen, må nabotomten benyttes til nedkjøring av utstyr.
Pga hyttas enkle standard og manglende isolering, kan hytta brukes kun i sommermånedene. Vi har
sommervann som kobles til rundt begynnelsen av juni og kobles av rundt slutten av august.
I snart 100 år, gjennom 3 generasjoner, har familien klart seg med hyttas enkle løsninger. Vi håper
derfor vi kan fortsette med nåværende løsninger frem til våre barn tar over og sannsynligvis vil ønske
å gjøre endringer for praktisk bruk også for 4. generasjon på denne hytta. Min bror, Øyvind Jaer, og
undertegnede er hovedeiere av hytta. Min bror har passert 70 år, jeg 76. Vi er begge pensjonister.
Vi ber av alle overnevnte grunner derfor om dispensasjon for pålegg om tilknytning til kommunalt
avløp, sekundært om dispensasjon i 10 år til våre barn tar over videre drift og utvikling, samt eierskap
for hytta. Å legge ut vann til vegg, er ikke aktuelt. Vi ser liten forskjell på det og den løsningen vi har i
dag.
Faktagrunnlag
Lovgrunnlag er plan- og bygningsloven § 27-2:
Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over
nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil
dette etter kommunenes skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller særlige
hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.
Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til
avløpsledning når særlige hensyn tilsier det.
Reglene i andre og tredje ledd gjelder også for eksisterende byggverk.

Forvaltningsloven kap. IV klage og omgjøring.
Forurensningsloven.
Vanndirektivet.
Kommuneplanens samfunnsdel.
Kommuneplanens arealdel, utfyllende bestemmelser og retningslinjer, punkt 10:
Fritidsbebyggelse vist i temakart “Avløpsløsning for fritidsboliger” har krav om tilknytningsplikt
til offentlig avløpsnett, enten direkte eller via privat avløpsnett.
Alternative løsninger
Det foreligger krav om tilknytning i kommuneplanens arealdel. Så lenge fritidsboligen har innlagt
vann kan ikke kommunedirektøren se at det er alternative løsninger.
Vurderinger
Vedtak om pålegg er i henhold til vilkårene i plan- og bygningsloven § 27-2, i samsvar med oppfyllelse
av vanndirektiv, forurensningslov og kommuneplanens samfunnsmål 6.3 og 6.4 samt
kommuneplanens utfyllende bestemmelser punkt 10 og FNs bærekraftmål.
Rent vann og tiltak for å forebygge og opprettholde rent vann er viktige samfunns- og miljømål, av
betydning for folkehelsen generelt, den enkelte, samfunnet, miljø og fremtidige generasjoner.
Siden fritidsboligen ble oppført i 1928 er det utført oppgraderinger ved tilkobling til sommervann i
1965, det vil si vann til yttervegg. Dette er på et senere tidspunkt uten søknad og godkjenning fra
kommunen, viderekoblet inn i fritidsboligen slik at den nå har innlagt vann med kraner, oppvaskkum
mm. Det er ikke innlagt avløp, fritidsboligen har forbrenningstoalett.
Klager viser til at «hovedeierne» av fritidsboligen er pensjonister ønsker å fortsette med nåværende
løsninger og ber om dispensasjon fra kravet om tilknytning, sekundært bes det om at pålegget
utsettes i 10 år til «neste generasjon» tar over. Klager viser til at det ikke vil være aktuelt å legge ut
vann til vegg som er det som det er gitt tillatelse til, da det vil være å reversere standarden.
«Neste generasjon» er i følge matrikkelen allerede deleiere av Søndre Tenvikvei 7. I klage vises det til
at «neste generasjon» ofte ønsker sanitære forbedringer. Utsettelse av pålegg om tilknytning vil bety
at sanitære forbedringer i fritidsboligen, som innstallering av vaskemaskin, oppvaskmaskin, dusj og
wc, må settes på vent.
Søndre Tenvikvei 9 og 11 ble tilknyttet kommunalt avløp i 2019 uten at det forelå et formelt pålegg
om tilknytning. Tilknytningsplikten for Søndre Tenvik vei 7, 9 og 11 er beskrevet i kommuneplanens
arealdel som ble vedtatt av kommunestyret 31.01.18. Kommuneplanen er det overordnete
styringsdokumentet for Færder kommune. Det påhviler enhver eier av eiendom å inneha nødvendig
kunnskap om de rettigheter og forpliktelser som påhviler eiere av eiendom.
Det at klager mener kommunen kunne ha vært tydeligere i kommunikasjon og informasjon overfor
klager, kan ikke være av avgjørende betydning for om pålegg skal opprettholdes, sett hen til de
viktige folkehelse og miljømål som begrunner pålegget.
Det forhold at fritidsboligen har flere eiere og brukes av flere generasjoner, er etter
kommunedirektørens mening et argument som ytterligere forsterker behov og begrunnelse for
tilkobling.

Folkehelse
Oppfyllelse av vanndirektiv, forurensningslov og kommuneplanens samfunnsmål 6.3 og 6.4 om sikker
vannforsyning og et velfungerende avløpssystem med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet er viktige
forutsetninger for folkehelsen samt klima og miljø.
Konklusjon
Vedtak om pålegg er i henhold til vilkårene i plan- og bygningsloven § 27-2, i samsvar med oppfyllelse
av vanndirektiv, forurensningslov og kommuneplanens samfunnsmål 6.3 og 6.4, samt
kommuneplanens utfyllende bestemmelser punkt 10.
Klagen bringer ikke inn nye momenter eller andre forhold som tilsier at kommunens vedtak bør
omgjøres.
Frist for gjennomføring av pålegget settes til 01.04.2022.

Færder Kommune, v/ Mona Bjune, Agnes Bergsagel,
Postboks 250, Borgheim,
3163 Nøtterøy.

Asker, 11. mars 2021.

Klage på pålegg om: Tilknytning eller legge vann til vegg for Gbnr 89/27 – Søndre Tenvik
vei 7- varsel av 02.03.2021 fra Færder Kommune.
Vi viser til overnevnte varsel, samt varsel av 05.05.2020 og vårt tilsvar til dette av 12.05-2020. Siden
det er gått nesten 10 måneder fra vårt tilsvar, hadde vi håpet at vårt ønske om å beholde nåværende
løsning på vår hytte, var innvilget. Vi håper fortsatt at en dispensasjon kan innvilges for vår snart 100
år gamle hytte, og vil anmerke følgende:
Undertegnede var som nevnt i vårt tilsvar av 12.05.20 flere ganger i kontakt med kommunen vedr.
spørsmål rundt mulig tilknytning til kommunalt avløp i forbindelse med at eiendommene Søndre
Tenvikvei 9 og 11 besluttet å legge inn avløp til sine hytter. Jeg forhørte meg også om det forelå
planer om pålegg om tilknytning til til kommunalt avløp for sommerhytter, og fikk så sent som i
februar 2020 bekreftet at det ikke forelå noen slike krav.
Anleggsfirmaet Strandman A/S stod for arbeidet på eiendommene Søndre Tenvikvei 9 og 11, og vi
hadde kontakt med rørlegger Eirik Pettersen i firmaet for å få et prisoverslag over kostnadene ved å
legge inn avløp til vår hytte. Dette overslaget ble på kr. 230.000, for å legge rør inn til vegg. I tillegg
kom innearbeid knyttet opp mot bl.a vannklosett i et isolert rom. Rommet hvor forbrenningstoalettet nå står, måtte bygges om og et betong-gulv brytes opp. I tillegg ville det bli et betydelig
beløp for elektrisk arbeid i hytta, da nåværende anlegg måtte skiftes ut. Pga høydeforskjell vil det
være nødvendig med pumpe og pumpehus for å få avløpsvannet fra hytta opp til det kommunale
nettet.. Nåværende anlegg har ikke kapasitet til å drive en 1-fas 230w pumpe. Denne pumpen må
etterses to ganger i året, ved åpning og stengning av hytta, til en betydelig kostnad. Man må også
enkelte år påregne uforutsette oppstartsutgifter på et anlegg som ligger ubrukt store deler av året.
På toppen av det hele kommer tilknytningsavgift, kommunale avgifter, planering av tomt i etterkant
etc., etc. Sannsynligvis ville samlet pris beløpe seg til oppunder 4-500.000 tusen kroner.
Pga de uforholdsmessige høye utgiftene i forhold til bruken av hytta samt bekymring for mulige
oppstartskomplikasjoner pga begrenset bruk av pumpe og kloakkanlegg, besluttet vi den 14/10-2019
å ikke legge inn avøp, og sendte informasjon om dette til Strandman v/ rørlegger Eirik Pettersen.
Til tross for informasjonen til vår kontaktmann hos Strandman, mottok undertegnede den 11/122019 en faktura fra Færder Kommune med krav om tilknytningsavgift til kommunalt avløp. Jeg
kontaktet da igjen kommunen v/Otto Bård Jensen og informerte om vår avgjørelse. 20/12-19 sendte
Otto Bård Jensen mail til entreprenør Strandman med følgende ordlyd:” Sanitærmeldingen er
trukket tilbake og avsluttet da det ikke lenger er aktuelt å tilknytte eiendommen til kommunal
spillvannsledning. Krav om tilknytningsavgift på kr. 15.000.- vil frafalle.” Med dette regnet vi med at
saken om tilknytning til kommunalt avløp for vår hytte nå var avsluttet. Verken fra entreprenør
Strandman eller fra kommunen var det på noe tidspunkt snakk om at pålegg om tilknytning til
kommunalt avløp var under planlegging fra kommunens side.

Til tross for beskjeden fra Otto Bård Jensen om at tilknytning ikke lenger var aktuelt, mottok vi den
4/2-2020 inkassovarsel fra kemneren i Færder Kommune på de samme 15.000.- kronene for
tilknytningsavgift. Undertegnede ringte da umiddelbart kemneren og fikk den 11/2-20 informasjon
om at saken var avsluttet og at alt var ok!
Som nevnt tidligere, var vi altså flere ganger i kontakt med kommunen, senest 11. februar 2020. Vi
ble derfor svært overrasket da vi bare noen måneder senere, 5/5-2020, mottok varsel om pålegg.
Hadde vi visst dette høsten 2019, eller endog februar 2020, da arbeidet fremdeles pågikk på
naboeiendommene, ville vi ha kunnet oppnå betydelige besparelser gjennom stordriftsfordeler og
også betydelig mindre skader på miljø og landskap, da det hele kunne utføres i samme operasjon. Å
starte på nytt nå, oppleves som meget urimelig og svært krevende, og vil bety store ødeleggelser
både på vår tomt og på nabotomten, med oppgraving av nyplanert, tilplantet og nysådd tomt, samt
nylagt asfalt over rørene på parkeringsplassen. Pga hyttas beliggenhet, med kun en smal, bratt sti
ned fra parkeringsplassen, må nabotomten benyttes til nedkjøring av utstyr.
Som nevnt i skrivet av 12/5-2020, er vår hytte bygd i 1928, og er en av de eldste hyttene på Nøtterøy.
Den er svært enkel, på en og en halv etasje, med en grunnflate på ca. 45 kvadratmeter boareal, og
fremstår omtrent som den ble bygget av våre besteforeldre den gang, med to lag plank i veggene,
uten isolering. Hytta har ikke bad, dusj eller toalett, kun en kran med vaskekum på kjøkkenet.
Kjøkkenet er på 4-5 kvadratmeter. I ytre gang har vi et forbrenningstoalett.
Pga hyttas enkle standard og manglende isolering, kan hytta brukes kun i sommermånedene. Vi har
sommervann som kobles til rundt begynnelsen av juni og kobles av rundt slutten av august.
I snart 100 år, gjennom 3 generasjoner, har familien klart seg med hyttas enkle løsninger. Vi håper
derfor vi kan fortsette med nåværende løsninger frem til våre barn tar over og sannsynligvis vil ønske
å gjøre endringer for praktisk bruk også for 4. generasjon på denne hytta. Min bror, Øyvind Jaer, og
undertegnede er hovedeiere av hytta. Min bror har passert 70 år, jeg 76. Vi er begge pensjonister.
Vi ber av alle overnevnte grunner derfor om dispensasjon for pålegg om tilknytning til kommunalt
avløp, sekundært om dispensasjon i 10 år til våre barn tar over videre drift og utvikling, samt eierskap
for hytta. Å legge ut vann til vegg, er ikke aktuelt. Vi ser liten forskjell på det og den løsningen vi har i
dag.
Da avventer vi videre avklaring i saken og tar gjerne en befaring på hytta når coronasituasjonen er
under kontroll!
Med vennlig hilsen,
På vegne av min bror, Øyvind Jaer og undertegnede,
Inger-Eline Sandbekk.
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Gbnr 201/19 - Langvikveien 45 - Dispensasjon for riving og gjenoppføring av
fritidsbolig - Søknad nr 1
Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Møtedato
28.04.2021

Saksnummer
101/21

Kommunedirektørens innstilling
1. I medhold av plan-og bygningsloven § 19-2 avslås søknad om dispensasjon for riving og
gjenoppføring av fritidsbolig på gbnr. 201/19 - Langvikveien 45, -fra byggegrense langs sjø i
kommunedelplankartet for Tjøme, jf. kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 16 og
kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 28.1 –forbud mot tiltak på eksisterende
fritidsbebyggelse i LNF-områder.
Vedtaket er basert på dokumentasjon mottatt den 11.02.2019, 16.07.2019 og 22.08.2019.
Det vises til de vurderinger og begrunnelser som fremkommer i saksutredningen.

Vedlegg:
Situasjonskart - kommuneplan - 1-1000
Situasjonskart - kommuneplan - 1-5000
Situasjonskart - grunnkart - 1-1000
Situasjonskart - inntegnet tiltak
Foto - eksisterende bebyggelse
Illustrasjon ny og eksisterende fritidsbolig
Illustrasjoner
Fasadetegninger
Snittegninger
Plantegninger
Dispensasjonssøknad
Merknad fra tiltakshaver
Tiltakshavers merknader til sakfremlegg - datert 26 februar 2021
Tiltakshavers merknader til saksfremlegg - datert 02 mars 2021
Tiltakshavers merknader av 16 og 17 mars 2021
Tiltakshavers merknader av 26 mars 2021
Uttalelse fra Statsforvalter - Fraråder og vil vurdere påklaging
Vedlegg:
Situasjonskart - kommuneplan - 1-1000
Situasjonskart - kommuneplan - 1-5000
Situasjonskart - grunnkart - 1-1000
Situasjonskart - inntegnet tiltak
Foto - eksisterende bebyggelse
Illustrasjon ny og eksisterende fritidsbolig
Illustrasjoner
Fasadetegninger
Snittegninger
Plantegninger
Dispensasjonssøknad
Merknad fra tiltakshaver
Tiltakshavers merknader til sakfremlegg - datert 26 februar 2021
Tiltakshavers merknader til saksfremlegg - datert 02 mars 2021
Tiltakshavers merknader av 16 og 17 mars 2021
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Dokumentoversikt:
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Saken gjelder søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av fritidsbolig på gbnr. 201/19 Langvikveien 45.
Søknaden omfatter riving av eksisterende fritidsbolig og bod/utedo med et totalt bebygd areal på 32
m2, og oppføring av en ny, større og høyere fritidsbolig med et bebygd areal på 90 m2.
Kort oppsummering av sakshistorikk:

Søknaden ble lagt frem for Hovedutvalget for kommunalteknikk den 03.03.2021 i sak 046/21.
Hovedutvalget vedtok at saken skulle utsettes og oversendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
for faglig uttalelse.
Faglig uttalelse:
Søknaden har nå vært oversendt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Statsforvalteren fraråder at
kommunen gir dispensasjon, og vil vurdere å påklage et eventuelt positivt vedtak i saken.
Søknader på eiendommen:
I tillegg til søknaden med et totalt areal på 90 m2 (søknad nr. 1) har kommunen mottatt 3 andre
søknader på eiendommen. Blant annet søknad om riving og gjenoppføring av fritidsboligen med et
nytt totalareal på 72 m2 (søknad nr. 2), riving og gjenoppføring av fritidsboligen med nytt totalareal
på 52 m2 (søknad nr. 3), og søknad om oppføring av nytt tilbygg og etterisolering slik at eiendommen
får et totalt areal på 44 m2 (søknad nr. 4). Kommunen har varslet mulig avslag på søknad nr. 1, 2 og
3. Pr. dags dato har kommunen mottatt tilbakemelding på ønske om realitetsbehandling av søknad
nr. 1 og 4.
Foreliggende sak gjelder søknad nr. 1. Det er i tillegg søkt om rammetillatelse, men saken som
fremlegges for Hovedutvalget for kommunalteknikk i dette saksfremlegg, gjelder kun søknader om
dispensasjon.
Søknad nr. 4 om tilbygg og etterisolering legges samtidig frem for politisk behandling. Se eget
saksfremlegg. Kommunedirektøren er positiv til søknad nr. 4. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
har ingen merknader til søknad nr. 4.
Dispensasjoner:
· Byggegrense langs sjø i kommunedelplankartet, jf. kommuneplanens bestemmelse pkt. 16.
· Kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 28.1 – forbud mot tiltak på eksisterende
fritidsbebyggelse i LNF-områder.
Tidligere plangrunnlag og salgshistorikk:
I kommuneplanen vedtatt 11. mars 2009 og frem til 2015 var eiendommen avsatt til LNF-Sone 1 –
Forvaltningssone A. I dette området var det tillatt med en utvidelse inntil 20 m2 BYA, maksimalt 90
m2. Alle tiltak var uansett betinget av dispensasjon fra pbl. § 1-8, slik at det i realiteten var et
byggeforbud på eiendommen.
Eiendommen ble foreslått lagt ut til LNF spredt fritidsbebyggelse i kommuneplanprosessen i 2015,
men flere innsigelser førte til et byggeforbud i hele 100-metersbeltet i tidligere Tjøme kommune.
Eiendommen var lagt ut til LNF spredt fra september 2015 – august 2016, men byggeforbudet i § 1-8
gjaldt.
Fra 24. august 2016 (vedtak i kommunestyret) var det et dobbelt byggeforbud på eiendommen, slik
som i dag. Eierskiftet skjedde 12.04.2018. Plankartet som ble vedtatt 24. august 2016 er det samme
som i dag. Kartutsnittene tiltakshaver har sendt inn, er kart som ikke har vært vedtatt, f.eks.
foreløpige kart underveis i kommuneplanprosessen før vedtak i 2016.
Kommuneplanprosessen har fulgt vanlige saksbehandlingsregler, uten krav eller praksis for å varsle
enkeltpersoner om endringer på deres eiendom.
Kommunedirektørens innstilling:
Kommunedirektøren mener at saken er tilstrekkelig opplyst jf. forvaltningslovens § 17.
Kommunedirektøren er av den oppfatning at dispensasjon bør avslås. Dispensasjonsvilkårene i plan-

og bygningsloven § 19-2 anses ikke som oppfylt.
Innledning
Det søkes om riving av eksisterende fritidsbolig og bod/utedo, og oppføring av ny fritidsbolig på gbnr.
201/19 - Langvikveien 45.
Planstatus:
Eiendommen er uregulert og avsatt til LNF-formål i kommunedelplankartet for Tjøme, vedtatt
31.01.2018. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel med bestemmelser og
retningslinjer for Færder kommune, vedtatt 31.01.2018.
Eiendommen ligger innenfor 100-metersbeltet hvor det skal tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser jfr. pbl. § 1-8. Eiendommen ligger foran
byggegrense langs sjø.
Dispensasjoner:
· Byggegrense langs sjø i kommunedelplankartet, jf. kommuneplanens bestemmelse pkt. 16.
· Kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 28.1 – forbud mot tiltak på eksisterende
fritidsbebyggelse i LNF-områder.
Dispensasjonssøknaden begrunnes med følgende (utdrag):
· Bebyggelsen flyttes lengre vekk fra sjøen.
· Økning av høyde og arealer er nødvendige for brukbarheten av arealene, samt bygningens
loftsetasje.
· Den nye fritidsboligen plasseres på samme sted.
· Bebyggelsen samles.
· Tiltaket fører ikke til et økt press av LNF-området.
· Tiltaket vil ikke sjenere allmennheten eller innebære økt privatisering av området.
· Den nye fritidsboligen vil gi eiendommen et estetisk løft.
· Eiendommen får oppgradert vann- og avløpsløsning.
Historikk og tidligere saksgang:
Kommunen mottok søknaden (søknad nr. 1) 11.02.2019. Søknaden ble supplert 16.07.2019 og
22.08.2019. Søknaden ble ansett å være komplett 16.07.2019.
Kommunedirektøren varslet mulig avslag 14.10.2019. I løpet av 2019, 2020 og 2021 har det vært
omfattende korrespondanse mellom administrasjonen og tiltakshaver angående gjeldende regelverk,
lovforståelse og hva kommunedirektøren kan anbefale å akseptere på eiendommen. Kommunen
mottok også 3 andre søknader i denne perioden. Kommunen mottok tilbakemelding på ønske om
realitetsbehandling av søknaden 26.09.2020.
Søknaden ble lagt frem for Hovedutvalget for kommunalteknikk den 03.03.2021 i sak 046/21.
Hovedutvalget vedtok at saken skulle utsettes og oversendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
for faglig uttalelse.
Uttalelse fra andre Statsforvalteren i Vestfold og Telemark:
Søknaden har nå vært oversendt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark i samsvar med
Hovedutvalgets vedtak om utsettelse. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har følgende
merknader til søknaden (utdrag):
«Statsforvalteren ved miljøavdelingen finner at oppføringen av den omsøkte fritidsboligen med

tilhørende terrasse/balkong er i alvorlig strid med de nasjonale interesser vi er satt til å ivareta, slik
disse fremkommer av plan- og bygningsloven § 1-8 først ledd og SPR, særlig punkt 5.2. Etter
avdelingens oppfatning vil tiltaket kunne vesentlig tilsidesette hensynene bak byggeforbudet foran
byggegrensen mot sjøen. Dette begrunnes med at tiltaket medfører at 100-metersbeltet i området
nedbygges ytterligere og at oppføringen vil påvirke landskapsbildet negativt. Vi kan heller ikke se at
det er vist til fordeler for de allmenne interesser som klart overstiger ulempene ved en slik oppføring i
100-metersbeltet.
Videre legger vi vekt på presedenshensynet i denne saken.
Miljøavdelingen fraråder at kommunen gir dispensasjon til oppføringen av den omsøkte fritidsboligen
med tilhørende terrasse/balkong i 100-metersbeltet langs sjøen. Vi vil vurdere å påklage et eventuelt
positivt vedtak i saken».
Eiendoms- og salgshistorikk:
Tiltakshaver hevder at det i kjøpsprosessen ble oppgitt uriktig plangrunnlag for eiendommen via
megler. Videre at eiendommen i et tidligere kommuneplankart for Tjøme var avsatt til formål som ga
åpning for utvidelse av bygningsmassen på eiendommen til 90 m2 bebygd areal, og at det var disse
opplysningene som fulgte salgsoppgaven. Tiltakshaver mener det ikke ble opplyst om at
kommuneplanformålet på eiendommen i mellomtiden var endret, før kjøpet av eiendommen i 2018.
Kommunedirektørens kommentarer til eiendommens salgshistorikk og tidligere plangrunnlag:
I kommuneplanen vedtatt 11. mars 2009 og frem til 2015 var eiendommen avsatt til LNF-Sone 1 –
Forvaltningssone A. I dette området var det tillatt med en utvidelse inntil 20 m2 BYA, maksimalt 90
m2. Alle tiltak var uansett betinget av dispensasjon fra pbl. § 1-8, slik at det i realiteten var et
byggeforbud på eiendommen.
Eiendommen ble foreslått lagt ut til LNF spredt fritidsbebyggelse i kommuneplanprosessen i 2015,
men flere innsigelser førte til et byggeforbud i hele 100-metersbeltet i tidligere Tjøme kommune.
Eiendommen var lagt ut til LNF spredt fra september 2015 – august 2016, men byggeforbudet i § 1-8
gjaldt.
Fra 24. august 2016 (vedtak i kommunestyret) var det et dobbelt byggeforbud på eiendommen, slik
som i dag. Eierskiftet skjedde 12.04.2018. Plankartet som ble vedtatt 24. august 2016 er det samme
som i dag. Kartutsnittene tiltakshaver har sendt inn, er kart som ikke har vært vedtatt, f.eks.
foreløpige kart underveis i kommuneplanprosessen før vedtak i 2016.
Kommuneplanprosessen har fulgt vanlige saksbehandlingsregler, uten krav eller praksis for å varsle
enkeltpersoner om endringer på deres eiendom.
Hvilke opplysninger som fulgte salgsoppgaven da eiendommen ble solgt anses å være privatrettslig
mellom selger/megler og kjøper. Dette er altså ikke noe kommunen verken kan eller vil vektlegge i
dispensasjonsvurderingene.
Om tiltaket:
Det søkes om tillatelse til riving og gjenoppføring av fritidsbolig på gbnr. 201/19 - Langvikveien 45.
Eksisterende utedo/bod og plattinger rives i forbindelse med arbeidene. Dette er søknad nr. 1 på
eiendommen.
Ny fritidsbolig innebærer en vesentlig økning av bebygd areal og høyde/volum. Den nye fritidsboligen
søkes plassert der eksisterende fritidsbolig i dag ligger. Eksisterende fritidsbolig ligger ca. 37,4 meter
fra sjøen, mens ny fritidsbolig vil ligge med en mindre del 36,7 meter fra sjøen, og hovedkroppen noe
lenger fra sjøen enn eksisterende situasjon.

Fritidsboligen er prosjektert med saltak i to etasjer, og med et tradisjonelt arkitektonisk uttrykk.
Eksisterende fritidsbolig har saltak og en etasje. Det finnes i tillegg et platting areal på ca. 30 m2 på
eiendommen. Plattingene på eiendommen utgjør ikke bebygd areal.
Arealer:
Eksisterende bebygd areal (BYA): 32 m2 (fritidsbolig på 26 m2 og utedo/bod på 6 m2).
Eksisterende bruksareal (BRA): 27 m2
Nytt bebygd areal (BYA): 90 m2
Nytt bruksareal (BRA): 78,5 m2
Nytt terrasseareal: 25 m2
Høyder:
Eksisterende mønehøyde: 4,2 meter.
Eksisterende gesimshøyde: 2,4 meter.
Ny mønehøyde: ca. 6,1 meter.
Ny gesimshøyde 3,2 meter (ark 3,9 meter).
Andre søknader på eiendommen:
I tillegg til søknaden med et totalt areal på 90 m2 (søknad nr. 1) har kommunen mottatt 3 andre
søknader på eiendommen. Blant annet søknad om riving og gjenoppføring av fritidsboligen med et
nytt totalareal på 72 m2 (søknad nr. 2), riving og gjenoppføring av fritidsboligen med nytt totalareal
på 52 m2 (søknad nr. 3), og søknad om oppføring av nytt tilbygg og etterisolering slik at eiendommen
får et totalt areal på 44 m2 (søknad nr. 4). Kommunen har varslet mulig avslag på søknad nr. 1, 2 og
3. Pr. dags dato har kommunen mottatt tilbakemelding på ønske om realitetsbehandling av søknad
nr. 1 og 4.
Foreliggende sak gjelder søknad nr. 1. Det er i tillegg søkt om rammetillatelse, men saken som
fremlegges for Hovedutvalget for kommunalteknikk i dette saksfremlegg, gjelder kun søknader om
dispensasjon.
Søknad nr. 4 om tilbygg og etterisolering legges samtidig frem for politisk behandling. Se eget
saksfremlegg. Kommunedirektøren er positiv til søknad nr. 4. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
har ingen merknader til søknad nr. 4.
Vann og avløp:
Eiendommen er søkt tilknyttet offentlig godkjent vann- og avløpsanlegg. Sanitærsøknaden er
godkjent i sak 702/19 datert 07.08.2019. Arbeidene er utført, og søkes etterhåndsgodkjent i
forbindelse med søknad nr. 4 på eiendommen.
Lovlighet av eksisterende bebyggelse:
Dagens bebyggelse er oppført før plan- og bygningsloven av 1965, og anses som lovlig etablert.
Ulovligheter på eiendommen:
Etter et tilsyn på naboeiendommen november 2020 ble det registrert at det har vært foretatt
arbeider på eiendommen som ikke har vært omsøkt. Dette innebærer opparbeidelse/utvidelse av
biloppstillingsplass, adkomst opp til fritidsbolig, samt etablert vann- og avløpsanlegg ved boring
gjennom fjell. Enkelte av disse tiltakene følges opp av som egen sak av tilsyn- og ulovlighet, og er ikke
en del av denne behandlingen av saken.
Nabomerknader:
Det foreligger ikke nabomerknader til tiltaket.

Faktagrunnlag
Plan- og bygningsloven, kapittel 19 – Dispensasjon. Kommuneplanens arealdel med utfyllende
bestemmelser og retningslinjer, vedtatt 31.01.2018
Kommunedelplankart for Tjøme, vedtatt 31.01.2018.
Naturmangfoldloven, kapittel 11 – Alminnelige bestemmelser og bærekraftig bruk.
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning i strandsonen (SPR) av 25.mars 2011.
Vurderinger
Forholdet til naturmangfoldloven (nml):
Naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved behandling av byggesaker.
Det er ikke registrert utvalgte eller andre viktige naturtyper, rødlistearter eller kulturminner i det
aktuelle området jf. Naturbasen og artsdatabankens artskart. Dermed er det heller ikke påvist
negative konsekvenser for naturmangfoldet. Kravet i § 8 er dermed oppfylt og det anses ikke som
nødvendig med en vurdering knyttet til §§ 9-12. Hensynet til naturmangfoldloven anses som
ivaretatt.
Dispensasjon etter plan- og bygningsloven (pbl):
Plan- og bygningsloven skal sikre at man gjennom åpne og demokratiske prosesser har en planstyrt
arealforvaltning. Hvor nye tiltak ikke skal være i strid med ønsket arealutvikling, vedtatt gjennom
planer. I loven er det likevel en dispensasjonsbestemmelse som åpner for å fravike vedtatte planer.
Dispensasjonsbestemmelsen er tatt inn i loven for å være en sikkerhetsventil, ettersom det vil oppstå
situasjoner hvor det er ønskelig å kunne fravike planen uten å måtte endre selve planen, for
eksempel ved utilsiktede virkninger av planen.
Kommunen kan innvilge dispensasjon hvis hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir
vesentlig tilsidesatt og fordelene ved å innvilge dispensasjon være klart større enn ulempene etter en
helhetsvurdering jfr. pbl. § 19-2. I denne vurderingen blir vektlagt om det foreligger negativ uttalelse
fra statlig eller regional fagmyndighet, dispensasjonens eventuelle konsekvenser for helse, miljø,
sikkerhet og tilgjengelighet, og nasjonale rammer og mål.
Før det vurderes om vilkårene for dispensasjon er oppfylt, vil det redegjøres for hensynet bak
bestemmelsene det dispenseres fra.
Hensynene bak byggegrensen langs sjø og LNF-formålet
Byggegrensen langs sjø i området går i formålsgrensen mellom LNF-området og boligformålet. I
området mellom sjøen og byggegrensen (byggeforbudssonen) er arbeid og tiltak etter § 1-6, ikke
tillatt. Dette omfatter også tiltak som nevnt i §§ 20-1 til 20-4.
Byggegrensen langs sjø gjelder foran byggeforbudet i § plan- og bygningsloven 1-8, annet ledd. Selv
om tiltakene ikke krever dispensasjon fra byggeforbudet § 1-8 andre ledd, kommer bestemmelsens
første ledd til anvendelse. Det følger av første ledd at det i 100-metersbeltet langs sjø skal tas «særlig
hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser».
Byggeforbudet er ment å markere at 100-metersbeltet langs sjøen er av nasjonal interesse, og at
strandsonen i utgangspunktet skal holdes fri for bebyggelse. Dispensasjoner fører til en uheldig
utvikling av strandsonen. Arealer tas i stadig større grad i bruk til hytteformål og annen privat
utbygging, samtidig som det skjer en utvikling av eksisterende hytter i form av tilbygg og andre
mindre tiltak jfr. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008).
Det skal svært mye til før dispensasjon kan gis, spesielt i strandsonen hvor det er stort
utbyggingspress og store naturverdier. Av Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av
strandsonen langs sjø av 25.03.2011 (SPR), fremgår det i punkt 5.1 at Færder kommune hører til

kategorien «sentrale områder med særlig stort press på arealene».
Hovedhensynet bak byggegrensen langs sjø er å holde området fri for bebyggelse, unngå
terrenginngrep, tap av naturmangfold og uheldige landskapsvirkninger. Hensynet er også å ivareta
allmenne interesser, unngå uheldig utbygging og privatisering i strandsonen.
Av kommuneplanens punkt 28.1 (LNF) tillates det ikke fradeling til og oppføring av ny
fritidsbebyggelse, herunder anneks, båthus/naust, brygger og/eller andre tiltak etter § 1-6, med
unntak av fasadeendringer.
LNF-formålet er et arealformål som skal ivareta hensynet til landbruk, natur og friluftsliv.
Arealformålet skal følgelig hindre tiltak som medfører uheldig nedbygging, privatisering og tiltak som
kommer i konflikt med natur-, skog- og landbruksinteresser. Disse hensynene kan ofte være
motstridende. Det må derfor ses hen til bruken av eiendommen for å klarlegge hvilke interesser
arealformålet er ment å ivareta. Det vil i denne sak i all hovedsak være natur- og friluftsinteressene
forbudet i pkt. 28.1 skal ivareta.
Fordi hensynene bak byggegrensen langs sjø og LNF-formålet i denne konkrete saken er
sammenfallende vil dispensasjonene bli behandlet samlet.
Vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak byggrensen langs sjø og LNF-formålet
Hvis tiltakene vesentlig tilsidesetter hensynene bak byggegrensen og LNF-formålet kan ikke
kommunen innvilge dispensasjon jf. pbl. § 19-2 annet ledd første punktum. Plan- og bygningslovens §
19-2 peker på at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke kan være «vesentlig
tilsidesatt». Det er følgelig en viss terskel før vilkåret er oppfylt, og kommunen er avskåret fra å
kunne innvilge dispensasjon. Det skal derfor lite til før hensynene bak byggegrensen langs sjø og LNFformålet blir vesentlig tilsidesatt.
Den nye fritidsboligen innebærer en betydelig areal økning på 58 m2 bebygd areal for eiendommen,
en økning på 180%. I tillegg til at den nye fritidsboligen blir betydelig større enn dagens fritidsbolig,
blir den høyere og får et økt volum. Den nye fritidsboligen får en økt mønehøyde på 1,9 meter og en
økt gesimshøyde på 0,8 m meter, i tillegg til 1,5 meter økt gesims for omsøkte ark. Eksisterende
fritidsbolig har ikke ark eller takopplett.
Det er et dobbelt byggeforbud på eiendommen. Det skal derfor lite til før nye tiltak vesentlig
tilsidesetter hensynene bak bestemmelsene. Kommunedirektøren er av den oppfatning at en slik
areal-, volum- og høydeøkning som omsøkt her, i seg selv innebærer at hensynene vesentlig
tilsidesettes.
Eksisterende og omsøkte fritidsbolig ligger på en fjellkolle som skrår ned mot sjøen mot vest, og ned
mot Langvikveien mot øst. Den nye fritidsboligen ligger på et av eiendommens høyeste punkt. I
tillegg til at bebyggelsen ligger sjønært, ligger den svært eksponert i landskapet. Dette særlig sett fra
sjøsiden. Kommunedirektøren er av den oppfatning at den nye fritidsboligen vil visualiseres
ytterligere i landskapet enn det dagens fritidsbolig gjør. Dette mye på grunn av høyde-, volum- og
arealøkning, men også på grunn av bebyggelsens plassering. Fritidsboligen får samlet sett et
betydelig økt volum som vil innebære negative landskapsvirkninger. Kommunedirektøren viser her til
vedlagte fotografier av eksisterende bebyggelse (vedlegg «foto – eksisterende»).
Området er en del av et større LNF-område langs strandlinjen som i dag benyttes som
rekreasjonsområde. Dette gjelder både som nærfriområde, men også som turområde for tilreisende.
Eiendommen grenser til Bekkevika badestrand i Langvika i sør, som i kommuneplanen har
hensynssone friluftsliv, og videre er båndlagt etter lov om naturvern lengre sør. Området fremstår
tilnærmet urørt i dag. Området som helhet innehar derav mange kvaliteter for allmennheten og for
geologi og natur, samtidig som det i dag gir lett tilgang til kystlinjen, holmene utenfor og har gode

tur- og friluftsmuligheter.
Kommunedirektøren er av den oppfatning at en fritidsbolig som omsøkt vil føre til at eiendommen
privatiseres ytterligere. Videre at fritidsboligen vil føre til negative konsekvenser for allmennhetens
ferdselsmuligheter og opplevelse av strandsonen. I tillegg vil en ny bebyggelse av den størrelsen som
omsøkt kunne føre til uheldige konsekvenser for det sårbare plante- og dyrelivet i strandsonen.
Kommunedirektøren vil også understreke at en utvidelse som det her er søkt om, vil være i alvorlig
konflikt med kommunens praksis i sammenliknbare tilfeller, samt Statsforvalterens praksis, i tillegg til
at det vil være i direkte strid med Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av
strandsonen (SPR).
Delkonklusjon
Kommunedirektøren er av den oppfatning at hensynet bak byggegrensen langs sjø og LNF-formålet
blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon.
Lovens formålsbestemmelse
Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd første punktum at heller ikke hensynene bak
formålsbestemmelsen i § 1-1 kan bli vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsen lovfester at formålet er å
fremme «bærekraftig utvikling for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner», og hvor
planlegging og vedtak skal «sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser
og myndigheter».
Kommunedirektøren mener hensynene i formålsparagrafen er vesentlig tilsidesatt gjennom de
omsøkte dispensasjoner.
Fordelene skal være klart større enn ulempene
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene for at kommunen skal kunne
innvilge dispensasjon jfr. pbl. § 19-2 annet ledd annet punktum.
Etter bestemmelsens ordlyd skal det foretas en helhetlig vurdering hvor alle relevante fordeler og
ulemper skal vurderes. I denne vurderingen er det ressurs- og arealdisponeringshensyn som er det
styrende for hva som er relevante fordeler og ulemper. Dette innebærer at de hensynene som gjør
seg gjeldende i plangrunnlaget for det konkrete arealet, er de hensyn som er avgjørende for hva som
er fordeler og ulemper. Det må følgelig tas en konkret vurdering av hva som er planens intensjon.
Tiltak i samsvar med planens intensjon vil i utgangspunktet være fordeler, og tiltak i strid med
planens intensjon vil være ulemper.
I juridisk teori og kommunes praksis er det likevel lagt til grunn at ekstraordinære forhold kan trekkes
inn i dispensasjonsvurderingen jfr. Plan- og bygningsrett av Pedersen m.fl. (3. utg.) del 2 s. 223 og
plan- og bygningsloven av Zimmermann og Innjord s. 557.
Det er i vurderingen i utgangspunktet ikke adgang til å vektlegge rent personlige fordeler.
Bestemmelsen åpner likevel helt unntaksvis, for at det i saker hvor det foreligger helt spesielle
sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn, kan slike hensyn tillegges vekt. At det ikke er
adgang til å vektlegge rent personlige fordeler, må ikke forveksles med å vektlegge at eiendommen
generelt får en mer hensiktsmessig arealutnyttelse som følge av tiltaket. En slik generell privat fordel
er det adgang til å vektlegge. Vekten av den private fordelen vil avhenge av plangrunnlaget.
Den konkrete vurderingen av fordeler og ulemper
Dispensasjonssøknaden begrunnes delvis ut fra personlige årsaker, herunder et ønske om en ny,
større og mer moderne fritidsbolig. Kommunedirektøren har forståelse for at dette vil være å
foretrekke for tiltakshaver, da det er på det rene at dagens fritidsbebyggelse er eldre og av beskjeden
størrelse. Dette er imidlertid personlige fordeler som ikke tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering.

For at dispensasjon skal kunne innvilges må tiltaket ha klare fordeler for allmennheten. Det opplyses i
søknaden at bebyggelsen samles ved at dagens utedo og plattinger rives, samt at eiendommen får en
oppgradert vann- og avløpsløsning. Kommunedirektøren er enig i at dette er fordeler ved tiltaket.
Likevel søkes det om en vesentlig større, mer voluminøs og høyere fritidsbolig, som etter
kommunedirektørens syn ikke vil veie opp for disse fordelene.
Kommunen har flere ganger presisert for tiltakshaver at de miljøfordeler tilkobling til vann- og avløp
gir, innebærer at det kan tillates en økning i areal på 5-8 m2 bebygd areal. Kommunen har i flere brev
opplyst om at kommunedirektørens innstilling kan være positiv til en arealøkning på inntil 8 m2, samt
2 m2 som følge av etterisolering av dagens fritidsbolig. Dette begrunnes i at tilkobling til offentlig
godkjent vann- og avløpsordning, samt etterisolering av dagens fritidsbolig, innebærer miljøfordeler.
Kommunedirektøren er av den oppfatning at tiltaket innebærer klare ulemper for allmennheten ved
å innvilge dispensasjon. Det viser her til økt eksponering sett fra sjø, negativ landskapsvirkning, økt
privatisering, ulemper for allmennhetens ferdselsmuligheter og uheldige konsekvenser for naturen
og geologi i strandsonen. I tillegg innebærer tiltaket en betydelig nedbygging av strandsonen, sett ut
ifra areal-, volum- og høydeøkningen. Dette innebærer i seg selv klare ulemper ved dispensasjonen.
Kommunedirektøren mener videre at det ikke er pekt på fordeler for allmennheten ved å innvilge
dispensasjon.
Kommunedirektøren vil igjen presisere at eiendommens salgshistorikk anses for å være privatrettslig.
Denne vektlegges derfor ikke i dispensasjonsvurderingene. Søknaden skal behandles etter gjeldende
regelverk og plangrunnlag.
Delkonklusjon
Kommunedirektøren er av den oppfatning av at fordelene ved å innvilge dispensasjon fra
byggegrensen langs sjø og LNF-formålet ikke er klart større enn ulempene.
Konklusjon
På bakgrunn av overnevnte anbefaler kommunedirektøren at dispensasjon fra byggegrensen langs
sjø og kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 28.1 – forbud mot tiltak spredt
fritidsbebyggelse i LNF-område for riving og gjenoppføring av fritidsbolig på gbnr. 201/19, avslås i
henhold til innsendt søknad.
Vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er ikke oppfylt.
Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Eventuell klage over vedtaket må
sendes inn skriftlig til kommunen innen 3 uker etter at du har mottatt vedtaket. Søksmål eller
erstatningskrav kan ikke reises uten at klageadgangen er benyttet.
Gebyr:
Saksbehandlingsfristen er oversittet. Gebyret bortfaller i sin helhet.
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HYTTE201/19 LANGVIKVEIEN
45, TJØME
SØKNADOM DISPENSASJON
FRADETGENERELLE
BYGGEFORBUDET
, KOMMUNEPLANENS
AREALDEL
OG
GESIMSHØYDE
I forbindelsemed ønsketriving av eksisterendefritidsbolig med uthus og andre byggverk, og oppføringav ny frittliggende
fritidsbolig på omtrent sammeplassering,søkesdet om dispensasjonfra det generellebyggeforbudeti 100metersbeltet, jfr.
Plan- og Bygningslovens
§1-8. Det visestil bestemmelseri kommuneplanens§28.1.1.Det søkesom dispensasjonfr a pkt 28 i
kommuneplanensarealdelsut fyllende bestemmelser. For en mindre del av taket søkesdet ogsådispensasjonfra
bestemmelsenom gesimshøyde.
Påeiendommenstår det i dag en fritidsbolig med et anneks/ uthus samt to andre byggverk(oppbygdeplattinger/ verandaer).
Minste avstandtil sjøener ca 27,2 m for den nærmesteplattingen. Eksisterendefritidsbolig liggerca 37,4 m fra sjøen,mensny
fritidsbolig vil liggemed en mindre del 36,7 m fra sjøenog hovedkroppen noe lengerfra sjøenenn eksisterendesituasjon.
Det ønskedetiltaket følger i all hovedsakføringenei kommuneplanen, der det er gitt maksimalt BYAfor utvidelse dersom
dispensasjongis, i tillegg til at høydebestemmelsenei §28.1.2er brukt . Arealog høyderer i henhold til bestemmelsene,
bortsett fra beregningav gesimshøydefor bygningenstverrfløyer. Disseer små,men nødvendigefor brukbarhetenav arealenei
bygningensloftsetasje.Fritidsboligenshovedtakhar høyderi henhold til bestemmelseneog det er kun de spesifikkemålereglene
for takoppbygg,arker og tverrfløyer m.m. som gir en noe for høy gesimshøydei de mindre takflatene.
Det planleggesogsåen tilpasningi fargerog materialbruktil omgivelsene,slik at fritidsboligenskalvirke minst mulig
privatiserendefor allmennheten.
Tiltaket ansesikke å sette til side hensynetbak byggeforbudet. Eiendommener i dag bebyggetmed et hovedbyggog uthus,
som strekkersegmot sjøenmen har ellersen god plasseringpå eiendommen.Dennye fritidsboligen vil ha et samletareal,med
omtrent den samme,etablerte, plasseringensom den eksisterendefritidsboligen.Bygningenvil liggenesten10 m lengervekk
fra sjøenenn det nærmestebyggverket(veranda), og omtrent lik eller noe økt avstandfra sjøeni f orhold til den eksisterende
fritidsboligen.Tiltaket vil ikke føre til økt presspå LNFR
-området det liggeri.
Tiltaket vil ikke være mer sjenerendefor allmennheten enn det eksisterendetiltaket, eller føre til økt privatiseringi området.
Tvert i mot vil samlingav bebyggelsenog plasseringenlengervekk fra sjøenvirke positivt. I tillegg vil tiltaket gi eiendommenet
estetiskløft. Sevedlagteillustrasjonersom viserdeler av eksisterendebygg(tak med kotemål)sammenmed nytt tiltak.
I forbindelsemed tiltaket er det planlagten oppgraderingav vann- og avløpsforholdenepå eiendommen.Anleggoppgraderes,
og utslipp saneresog oppgraderesmed godkjenteutslippsforhold.
Det sesogsåpå mulighetenefor å oppgradereeksisterende/opprette ny adkomsttil tursti i området. Tiltakshaverer villig til å
leggetil rette for god adkomsttil sjøenfor allmennheteni forbindelsemed tiltaket.
Vi kan ikke se at tiltaket vil føre til ulemper for allmennheten, og fordelenebåde for tiltakshaverog nærområdetvil værestore.
Med vennlighilsen

Alf KlevenEnger
Mobil: +47 906 11 597
Epost:alf@norsk-byggservice.no
Postadresse:
JohanSverdrupsgt.3
3256Larvik

Telefon
+47 33 15 69 00

Telefaks:
+47 33 15 69 01

Epost:
Hjemmeside:
post@norsk-byggservice.no http://norsk -byggservice.no/

Til Færder Kommune
Byggesøknad 19/54, Langvikveien 45, 201/19 Tjøme.
Hei.
Familien Coucheron eier Langvikveien 45, 201/19 på Tjøme og ble ervervet våren 2018 etter en
lengre salgsperiode. På eiendommen står det i dag en hytte benevnt som Tollbua, en bod med
utetoalett, plattinger, betongtrapper, parkeringsplasser, stedvis opparbeidede hager, gangstier og
kaianlegg med opparbeidet badestrand. Hytte og boder er på vel 30 m2 + plattinger på 30 m2.
Familien har sendt inn en byggesøknad om å få bygge ut hytta til 90 m2 på eiendommen på 20 mål
hvorav 2 øyer på ca. 2 og 3 mål som ligger rett utenfor med et tidvis daglig tørrlagt sund imellom.
Det ble under forrige kommunedelplan 2015 til 2018 gjort endringer i 2016 for denne eiendommen
til Friområde med strengere begrensninger uten at daværende eier fikk kompensasjon for dette.
Vi påberoper oss som nye eiere at det vises hensyn for dette og gir eiere muligheter til å utvikle
eiendommen som det hør og bør uten at dette vil i særlig grad berøre allmenhetens ferdsel etter
friluftsloven. Familien er eiere og er villige til å forhandle om tiltak for en omforent utnyttelse.
På landsbasis har styresmaktene lagt ut retningslinjer for hus og utnyttelse av eiendommer, blant
annet restriksjoner i LNF områder langs kysten. På LNF 1 områder kan en normalt ikke bygge ut mere
en 90 m2, mens det i LNF 2 kan bygges 120 m2 som er de overordnede reglene for hyttebebyggelse.
Fastboende har egne regler i de samme områdene, en mulighet som familien også kan søke om.
Vi har i prinsippet ikke noe imot at allmenheten ferdes på vår eiendom etter friluftslovens beskrivelse
I ordnede forhold ser vi det naturlig å la allmenheten ferdes fritt på de områdene rundt de private
opparbeidede arealene så lenge det ikke er til sjenanse for eiere og vises hensyn. Skilt om dette kan
med fordel Færder kommune sette opp, slik at allmenheten blir opplyst om hensynsfull ferdsel og
bruk. Dette kan blant annet være å ta med sitt eget søppel og helst bidra med å holde område ryddig
og rent. Her kan også Færder kommune tilrettelegge og bidra med rydding etter nærmere avtaler.
Flere eiendommer i Færder kommune er ubebygde og andre mer eller mindre bebygde gjennom
tidene med små eller store hytter, ja noen hytter langt større en de senere årenes begrensninger.
Det er også en del hytter som i de siste tiårene er bygd ut mer enn de angitte begrensningene, noe
som er forskjellsbehandling.
Hovedprinsippet for utvidelser og nybygg er at miljøkrav og arealer etterfølges, her i første omgang
forsvarlig vann og kloakk og krav til BYA og høyder etter bygge-normene gjennomføres.
Eiendommen på 20 mål med 2 øyer har arealer som både eiere og allmenheten må kunne disponere
uten at den ene eller annen parten må føle seg tilsidesatt eller føle det sjenerende etter friluftsloven.
Utbygging av den opprinnelige hytta til 90 m2 etter omkringliggende byggeskikk vil måtte betraktes
som ikke sjenerende for allmenheten mer enn forventet for å kunne åpne for hensynsfull ferdsel.
Vann og kloakk er en forutsetning for utvidelse av hytta vår, men byggesøknaden vil også føre til at
nabo Erik Ytteborg i Langvikveien 47 parallelt også tilknytter seg V&K med deling av utgiftene.
Familien Coucheron vil ønske og tro at gjensidige positive avtaler vil forhindre konfrontasjoner og
tiltak som er lite ønskelig for område.
Mvh Paul Coucheron
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Gbnr 201/19 - Langvikveien 45 - Dispensasjon for riving og oppføring av ny
fritidsbolig
Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Møtedato

Saksnummer

Kommunedirektørens innstilling
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 avslås søknad om dispensasjon for riving og
gjenoppføring av fritidsbolig på gbnr. 201/19 - Langvikveien 45, - fra byggegrense langs sjø i
kommunedelplankartet for Tjøme, jf. kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 16 og
kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 28.1 – forbud mot tiltak på eksisterende
fritidsbebyggelse i LNF-områder.
Vedtaket er basert på dokumentasjon mottatt den 11.02.2019, 16.07.2019 og 22.08.2019.

Her er det helt glemt historiske meiler og telefoner fra forhåndskonferranse 2017
Det vises til de vurderinger og begrunnelser som fremkommer i saksutredningen.

Salgsoppgave var med Kommunalplan fra 2011-2014 med spredd hyttebebyggelse
på eiendommens nordere del fra veien ut til sundet ca. 3-4 mål areal av 20 mål.
Ved Konferansen ble det kjent at Kommuneplanen for 2015-2018, var det ytterligere
fjernet arealer med spredd hyttebebyggelse, 25 meterene opp fra sundet mot hytta.
Det gjenstod da bare ca. 2-3 mål spredd hyttebebyggelse rundt hytta.
Tross forhåndskonferanse uten dialog eller forslag om kompensasjon, fjerner
Kommunen de siste målene med spredd hyttebebyggelse i en ekstraordinær
Kommuneplan den 31.01.2018 bak eieres rygg. Dette er å stjele privat eiendom.
Omtale om dette prøver de seg med utallige begrunnelser om at dette var kjent,
til og med gjennomført i 2008 tross beviselige Kommuneplaner viser noe annet.
Kommunen mener det er allment akseptert at strandeiendommer anekteres.
Det som er verst i denne saken er at Kommunen går bak eieres rygg, uten dialog
eller forslag til kompensajon, fratar eiers disposisjonsrett som strider mot Strasbourg
konvensjonen om menneskeretter herunder eiendomsrett.
Dertil kommer nå i tur og erkkefølge Avslag på byggesøknader på 90 m2, 72 m2 og
52 m2 med begrunnelse at den ikke gir tiltrekkelig fordeler til allmenheten, hertil står
det i byggesøknadene at eiere åpner 3/4 av eiendommen med øyer etter Friluftsloven.

Vedlegg:
Situasjonskart - grunnkart - 1-1000
Situasjonskart - kommuneplan - 1-1000
Situasjonskart
- kommuneplan - 1-5000
kriv
E
inn tekst her
Situasjonskart - inntegnet tiltak
Fasadetegninger
Snittegninger
Plantegninger
Illustrasjoner
Illustrasjon ny og eksisterende fritidsbolig
Foto - eksisterende bebyggelse
Dispensasjonssøknad
Merknad fra tiltakshaver

Mangelfull for å unngå fakta.
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Saken gjelder søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av fritidsbolig på gbnr. 201/19 Langvikveien 45.

Her tilknyttes offentlig vann og kloakk til hytte med aksept 8 m2 og eterisoleres 4 m2= 44 m2
Søknaden omfatter riving av eksisterende fritidsbolig og bod/utedo med et totalt bebygd areal på 32 m2,
og oppføring av en ny, større og høyere fritidsbolig med et bebygd areal på 90 m2.

Som kompensasjon burde Kommunen kunne vise skjønn om en moderat utvidelse til 90 m2.
Søknader på eiendommen:
I tillegg til søknaden med et totaltareal på 90 m2 (søknad nr. 1) har kommunen mottatt 3 andre søknader
på eiendommen. Blant annet søknad om riving og gjenoppføring av fritidsboligen med et nytt totalareal
på 72 m2 (søknad nr. 2), riving og gjenoppføring av fritidsboligen med nytt totalareal på 52 m2 (søknad
nr. 3), og søknad om oppføring av nytt tilbygg og etterisolering slik at eiendommen får et totaltareal på
44 m2 (søknad nr. 4). Kommunen har varslet mulig avslag på samtlige av søknadene.

Skammelig og viser en maktaroganse over for eiere som mer synes som småligheter.
Pr. dags dato har kommunen mottatt tilbakemelding på ønske om realitetsbehandling av søknad nr. 1 og
4. Søknad nr. 4 er mangelfull og er stilt i bero.

Manglene viser seg å være ønsket snittegning av nødvendig teknisk kjeller, kum med platting.
Kommunedirektøren har gitt tilbakemelding på en foreløpig positiv innstilling på søknad nr. 4 dersom
omsøkte tiltak reduseres noe. Søknad nr. 4 legges frem for politisk behandling på et senere tidspunkt
når den er komplett.

Det er sendt inn endringer der teknisk rom og med lokk og platting for innspeksjon er fjernes.
Foreliggende sak gjelder søknad nr. 1. Det er i tillegg søkt om rammetillatelse, men saken som
fremlegges for Hovedutvalget for kommunalteknikk i dette saksfremlegg, gjelder kun søknader om
dispensasjon.

Hvorfor ikke rammetillatelse og hva har det av betydning for saken???????
Dispensasjoner:
 Byggegrense langs sjø i kommunedelplankartet, jf. kommuneplanens bestemmelse pkt. 16.
 Kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 28.1 – forbud mot tiltak på eksisterende
fritidsbebyggelse i LNF-områder.

Begge dispansasjonene ble endret etter forhåndskonferanser, uten dialog og er derfor ugyldige.
Faglig uttalelse:
Søknaden har ikke vært oversendt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark på bakgrunn av
kommunedirektørens negative innstilling. Dersom Hovedutvalget for kommunalteknikk kommer til at
vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon er tilstede, må søknaden oversendes Statsforvalteren for
faglig uttalelse før tillatelse kan gis. Saken må utsettes.

Den gangen fylkesmann var kontakte høsten 2017 og stilte seg positiv etter Kommuneplanen.
Kommunedirektørens innstilling:
Kommunedirektøren mener at saken er tilstrekkelig opplyst jf. forvaltningslovens § 17.

Skriv inn tekst her

Kommunedirektøren er av den oppfatning at dispensasjon bør avslås. Dispensasjonsvilkårene i plan- og
bygningsloven § 19-2 anses ikke som oppfylt.

Eiere mener at dette er økonomisk svindel fra myndighetene og vil anmelde forholdet til økokrim.
Innledning
Det søkes om riving av eksisterende fritidsbolig og bod/utedo, og oppføring av ny fritidsbolig på gbnr.
201/19 - Langvikveien 45.

I kommuneplan 2015-2018 var deler av eiendommen avsatt som spredd hyttebebyggelse.
Historikk og tidligere saksgang:
Kommunen mottok søknaden (søknad nr. 1) 11.02.2019. Søknaden ble supplert 16.07.2019 og
22.08.2019. Søknaden ble ansett å være komplett 16.07.2019. Byggesøknad ble sendt 02.01.2019

Eiere mener at deres Aritekt bevist holdt tilbake bygesøknaden for å unngå Kommuneplanen.
Kommunedirektøren varslet mulig avslag 14.10.2019. I løpet av 2019 og 2020 har det vært omfattende
korrespondanse mellom administrasjonen og tiltakshaver angående gjeldende regelverk, lovforståelse
og hva kommunedirektøren kan anbefale å akseptere på eiendommen. Kommunen mottok også 3 andre
søknader i denne perioden. Kommunen mottok tilbakemelding på ønske om realitetsbehandling av
søknaden 26.09.2020.

Dette er tilbakeholdelse av fakta da Eier var i kontakt med Tjøme kommune høsten 2017.
Planstatus:
Eiendommen er uregulert og avsatt til LNF-formål i kommunedelplankartet for Tjøme, vedtatt
31.01.2018. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer
for Færder kommune, vedtatt 31.01.2018.

Før ekstraordinær Kommuneplan 31.01.2018 hadde eiendommen areal spredd hyttebebyggelse.
Eiendommen ligger innenfor 100-metersbeltet hvor det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser jfr. pbl. § 1-8. Eiendommen ligger foran byggegrense
langs sjø.

Det vises spesielle hensyn av eiere for å ivareta disse bestemmelsene, eks. boring for V&K.
Dispensasjoner:
 Byggegrense langs sjø i kommunedelplankartet, jf. kommuneplanens bestemmelse pkt. 16.
 Kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 28.1 – forbud mot tiltak på eksisterende
fritidsbebyggelse i LNF-områder.

Disse bestemmelsene ble vedtatt bak eiers rygg etter forhåndskonferanse høsten 2017.
Dispensasjonssøknaden begrunnes med følgende (utdrag):
 Bebyggelsen flyttes lengre vekk fra sjøen. Fremre bod fjernes og all utvidelse 3 meter bakenfor.
 Økning av høyde og arealer er nødvendige for brukbarheten av arealene, samt bygningens
loftsetasje. Kun økning fra tilbudt 44 m2 til 90 m2 som ikke kan sies å være noe palass.
 Den nye fritidsboligen plasseres på samme sted. Bakover og dagens fasade15 m minskes til 12 m
 Bebyggelsen samles. Fremre bod fjernes og tilbygges bak, 5 meter bakenfor der den stod.
 Tiltaket fører ikke til et økt press av LNF-området.Bygget synes ikke fra strandengrunnet bratt fjell
 Tiltaket vil ikke sjenere allmennheten eller innebære økt privatisering av området. Ligger inne i skog.
 Den nye fritidsboligen vil gi eiendommen et estetisk løft. Fra mere forfallent skjul til harmonisk.
 Eiendommen får oppgradert vann- og avløpsløsning. Som sikres kloakksig fra utedo til badestrand.
Uttalelse fra andre myndigheter:
Søknaden har ikke vært oversendt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark på bakgrunn av
kommunedirektørens negative innstilling. Dersom Hovedutvalget for kommunalteknikk finner at de
kumulative vilkårene for dispensasjon er tilstede, må søknaden oversendes Statsforvalter for faglig
uttalelse før tillatelse kan gis. Saken må altså utsettes.

Byggesaken blir her lagt frem med manglende fakta som vil måtte betraktes av utvalget.
Eiendoms- og salgshistorikk:
Tiltakshaver hevder at det i kjøpsprosessen ble oppgitt uriktig plangrunnlag for eiendommen via megler.
Videre at eiendommen i et tidligere kommuneplankart for Tjøme var avsatt til formål som ga åpning for

Kommuneplan for 2011-2014 var vedlagt med spredd hyttebebyggelse ned til stranden.
Eiere innhentet gjeldende Kommuneplan 2015-2018 med redusert areal spredd hyttebebyggelse.

utvidelse av bygningsmassen på eiendommen til 90 m2 bebygd areal, og at det var disse opplysningene
som fulgte salgsoppgaven. Tiltakshaver mener det ikke ble opplyst om at kommuneplanformålet på
eiendommen i mellomtiden var endret, før kjøpet av eiendommen i 2018.

Bak eieres rygg, uten dialog, endre kommene eiendommen til dobbel byggeforbud 31.01.2018.
E
Kommunedirektørens kommentarer til eiendommens salgshistorikk:
Kommunedirektøren har forståelse for at tiltakshaver har hatt en forventning om en utvidelse av
bygningsmassen på eiendommen. Likevel må det understrekes at kommunen er pliktig til å behandle
søknaden etter gjeldende plangrunnlag. Eiendommen har i dag et dobbelt byggeforbud, som i henhold
til gjeldende regelverk skal praktiseres svært strengt. Eiendommen har vært avsatt til LNF med
strengeste kategori siden før 2008. Kommunedirektøren finner ikke grunnlag for å endre denne
praksisen eller behandle søknaden etter et tidligere plangrunnlag. Hvilke opplysninger som fulgte
salgsoppgaven da eiendommen ble solgt anses å være privatrettslig mellom selger/megler og kjøper.
Dette er altså ikke noe kommunen verken kan eller vil vektlegge i dispensasjonsvurderingene.

Eiere mener at Kommunen grunnet forhåndskonferanse 2017, endrer eiendommen uten dialog.
Om tiltaket:
Det søkes om tillatelse til riving og gjenoppføring av fritidsbolig på gbnr. 201/19 - Langvikveien 45.
Eksisterende utedo/bod og plattinger rives i forbindelse med arbeidene.

Rives og erstattes med etterisolering og samles bakover i en byggekonstruksjon.
Ny fritidsbolig innebærer en vesentlig økning av bebygd areal og høyde/volum. Den nye fritidsboligen
søkes plassert der eksisterende fritidsbolig i dag ligger. Eksisterende fritidsbolig ligger ca. 37,4 meter fra
sjøen, mens ny fritidsbolig vil ligge med en mindre del 36,7 meter fra sjøen, og hovedkroppen noe lenger
fra sjøen enn eksisterende situasjon.

Dette er feil. Når boden fjernes, vil eksistende hytte 1,5 meter bakenfor bli fremre fasade.
Fritidsboligen er prosjektert med saltak i to etasjer, og med et tradisjonelt arkitektonisk uttrykk.
Eksisterende fritidsbolig har saltak og en etasje. Det finnes i tillegg et platting areal på ca. 30 m2 på
eiendommen. Plattingene på eiendommen utgjør ikke bebygd areal. Men er alle over 0,5 meter høye.

Dette er etter områdets byggeskikk, harmonisernde estetisk bebyggelse i 1,5 etasje.
Arealer:
Eksisterende bebygd areal (BYA): 32 m2 (fritidsbolig på 26 m2 og utedo/bod på 6 m2).
Eksisterende bruksareal (BRA): ikke beregnet. ca. 28 m2

Som alt må etterisoleres ca. 4 m2 = 44 m2 BRY
Nytt bebygd areal (BYA): 90 m2
Nytt bruksareal (BRA): 78,5 m2

Ikke noe palass, men etter tiden en akseptert regulert areal for folk flest.
Høyder:
Eksisterende mønehøyde: 4,2 meter.
Eksisterende gesimshøyde: 2,4 meter.
Ny mønehøyde: ca. 6,1 meter.
Ny gesimshøyde 3,2 meter (ark 3,9 meter).

Gesims ark kan tones ned med lengre takskjegg slik at takrenner flukter.
Vann og avløp:
Eiendommen er søkt tilknyttes offentlig godkjent vann- og avløpsanlegg. Sanitærsøknaden er godkjent i
sak 702/19 datert 07.08.2019. Arbeidene er utført, men disse er ikke omsøkt og godkjent etter plan- og
bygningsloven.

Dette trodde eiere at var godkjent av entreprenør, og ble forsert da nabo alt fikk bygge.
Andre søknader på eiendommen:
I tillegg til søknaden som behandles i foreliggende sak, (søknad nr. 1), med et totalt areal på 90 m2 , har
kommunen mottatt 3 andre søknader på eiendommen. Blant annet søknad om riving og gjenoppføring
av fritidsboligen med et nytt totalt areal på 72 m2 (søknad nr. 2), riving og gjenoppføring av
fritidsboligen med nytt totalt areal på 52 m2 (søknad nr. 3), og søknad om oppføring av nytt tilbygg og
etterisolering slik at eiendommen får et totalt areal på 44 m2 (søknad nr. 4). Kommunen har varslet
mulig avslag for samtlige av søknadene.

Avslag på alle? 44 m2 Varslet om avslag blant annet for mangelfulle fordeler for allmenheten.
Dette er smålig da Kommunen vet at de har anektert eiendommen til allmen bruk, Friluftsloven.

Pr. dags dato har kommunen mottatt tilbakemelding på ønske om realitetsbehandling av søknad nr. 1 og
4. Søknad nr. 4 er mangelfull og er stilt i bero.

Byggesøknad 4, 44 m2 er nørvendig teknisk rom V&K og platting fjernet fra søknaden.
Kommunedirektøren har gitt en foreløpig positiv tilbakemelding på søknad nr. 4 dersom denne
reduseres noe. Søknad nr. 4 legges frem for politisk behandling på et senere tidspunkt når den er
komplett.

Byggesøknad 4, 44 m2 er i henhold til regelverket, men fremmes med betydelige feil/mangler.
Lovlighet av eksisterende bebyggelse:
Dagens bebyggelse er oppført før plan- og bygningsloven av 1965, og anses som lovlig etablert.

Dette gjelder også steinsatt mur fra tidligere naust ved stranden, steinmole og badeplass.
Ulovligheter på eiendommen:
Etter et tilsyn på naboeiendommen november 2020 ble det registrert at det har vært foretatt arbeider
på eiendommen som ikke har vært omsøkt. Dette innebærer opparbeidelse/utvidelse av
biloppstillingsplass, adkomst opp til fritidsbolig, samt etablert vann- og avløpsanlegg ved boring
gjennom fjell. Disse tiltakene følges opp av som egen sak av tilsyn- og ulovlighet, og er ikke en del av
denne behandlingen av saken. Endringene skyldes V&K arbeidene der parkeringsplass ble endevendt.

Parkeringsplassen er og blir vedlikeholdt som også kjerrevei, nå benyttet av borrigg ved hytte.
Nabomerknader:
Det foreligger ikke nabomerknader til tiltaket.

Vi har god dialog med naboer og vellet om ferdsel og rydding av område om byggetillatelse.
Faktagrunnlag
Plan- og bygningsloven, kapittel 19 – Dispensasjon. ?
Kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, vedtatt 31.01.2018 Bak ryggen
Kommunedelplankart for Tjøme, vedtatt 31.01.2018. Vedtatt uten dialog bak eieres rygg.
Naturmangfoldloven, kapittel 11 – Alminnelige bestemmelser og bærekraftig bruk. Etterfølges av eiere
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning i strandsonen (SPR) av 25.mars 2011. ?
Vurderinger
Forholdet til naturmangfoldloven (nml)
Naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved behandling av byggesaker.
Det er ikke registrert utvalgte eller andre viktige naturtyper, rødlistearter eller kulturminner i det
aktuelle området jf. Naturbasen og artsdatabankens artskart. Dermed er det heller ikke påvist negative
konsekvenser for naturmangfoldet. Kravet i § 8 er dermed oppfylt og det anses ikke som nødvendig med
en vurdering knyttet til §§ 9-12. Hensynet til naturmangfoldloven anses som ivaretatt.

Det er sendt inn fra respektiv myndighet at det ikke er noe som krever speiselt hensyn.
Dispensasjon etter plan- og bygningsloven (pbl)
Plan- og bygningsloven skal sikre at man gjennom åpne og demokratiske prosesser har en planstyrt
arealforvaltning. Nye tiltak skal ikke være i strid med ønsket arealutvikling, vedtatt gjennom planer. I
loven er det likevel en dispensasjonsbestemmelse som åpner for å i unntakstilfelle fravike vedtatte
planer. Dispensasjonsbestemmelsen er tatt inn i loven for å være en sikkerhetsventil, ettersom det kan
oppstå situasjoner hvor det er ønskelig å kunne fravike planen uten å måtte endre selve planen, for
eksempel ved utilsiktede virkninger av planen.

KMD skriver at Kommunene har vide mulighetr for å dispansere i denne byggesaken.
Kommunen kan innvilge dispensasjon hvis hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir
vesentlig tilsidesatt og fordelene ved å innvilge dispensasjon være klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering jfr. pbl. § 19-2. I denne vurderingen blir vektlagt om det foreligger negativ uttalelse fra
statlig eller regional fagmyndighet, dispensasjonens eventuelle konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet
og tilgjengelighet, og nasjonale rammer og mål.

Er det noen som får ulemper, så er det eiere av 20 mål eiendom med 2 store øyer.
Før det vurderes om vilkårene for dispensasjon er oppfylt, vil det redegjøres for hensynet bak
bestemmelsene det dispenseres fra.

Her glemmer Kommunen fullstendig et skjønn og viser ingen empati, men trakasering.
Hensynene bak byggegrensen langs sjø og LNF-formålet
Byggegrensen langs sjø i området går i formålsgrensen mellom LNF-området og boligformålet. I området

Dette styres av Friluftsloven som høyesterett har avklart forholdene tydelig, Furumoa-saken.

mellom sjøen og byggegrensen (byggeforbudssonen) er arbeid og tiltak etter § 1-6, ikke tillatt. Dette
omfatter også tiltak som nevnt i §§ 20-1 til 20-4.
Byggegrensen langs sjø gjelder foran byggeforbudet i § plan- og bygningsloven 1-8, annet ledd. Selv om
tiltakene ikke krever dispensasjon fra byggeforbudet § 1-8 andre ledd, kommer bestemmelsens første
ledd til anvendelse. Det følger av første ledd at det i 100-metersbeltet langs sjø skal tas «særlig hensyn
til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser».

Er ikke eieres tilbud om å aksepter ferdsel på 3/4 del av eiendommen med øyer FORDEL.
Byggeforbudet er ment å markere at 100-metersbeltet langs sjøen er av nasjonal interesse, og at
strandsonen i utgangspunktet skal holdes fri for bebyggelse. Dispensasjoner fører til en uheldig utvikling
av strandsonen. Arealer tas i stadig større grad i bruk til hytteformål og annen privat utbygging, samtidig
som det skjer en utvikling av eksisterende hytter i form av tilbygg og andre mindre tiltak jfr. Ot.prp. nr.
32 (2007-2008).

Kommunen ble i 2017 bedt om å vurdere kjøp, men gikk heller bak ryggen til eiere og stjal.
Det skal svært mye til før dispensasjon kan gis, spesielt i strandsonen hvor det er stort utbyggingspress
og store naturverdier. Av Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø
av 25.03.2011 (SPR), fremgår det i punkt 5.1 at Færder kommune hører til kategorien «sentrale områder
med særlig stort press på arealene».

Er det ikke en fordel å ha eieres velsignelse for bruk av 3/4 av eiendommen etter Friluftsloven.
Hovedhensynet bak byggegrensen langs sjø er å holde området fri for bebyggelse, unngå
terrenginngrep, tap av naturmangfold og uheldige landskapsvirkninger. Hensynet er også å ivareta
allmenne interesser, unngå uheldig utbygging og privatisering i strandsonen.

Dette oppfattes mere som trakasering å stjele eiendom uten kompensasjon/erstattning.
Av kommuneplanens punkt 28.1 (LNF) tillates det ikke fradeling til og oppføring av ny fritidsbebyggelse,
herunder anneks, båthus/naust, brygger og/eller andre tiltak etter § 1-6, med unntak av
fasadeendringer.

Minihytte i hjørnet bakerst på fjellplatå, steinsatt mur naust og steinmolo/badestrand.
LNF-formålet er et arealformål som skal ivareta hensynet til landbruk, natur og friluftsliv. Arealformålet
skal følgelig hindre tiltak som medfører uheldig nedbygging, privatisering og tiltak som kommer i konflikt
med natur-, skog- og landbruksinteresser. Disse hensynene kan ofte være motstridende. Det må derfor
ses hen til bruken av eiendommen for å klarlegge hvilke interesser arealformålet er ment å ivareta. Det
vil i denne sak i all hovedsak være natur- og friluftsinteressene forbudet i pkt. 28.1 skal ivareta.

Det kan på ingen måte kunne hevdes at tiltak vil forhindre mere ferdsel på eiendommen, FL
Fordi hensynene bak byggegrensen langs sjø og LNF-formålet i denne konkrete saken er
sammenfallende vil dispensasjonene bli behandlet samlet.

Har Kommunen i det hele tatt vurdert Strasbourg- konvensjonen, herunder eiendomsrett.
Vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak byggrensen langs sjø og LNF-formålet
Hvis tiltakene vesentlig tilsidesetter hensynene bak byggegrensen og LNF-formålet kan ikke kommunen
innvilge dispensasjon jf. pbl. § 19-2 annet ledd første punktum. Plan- og bygningslovens § 19-2 peker på
at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke kan være «vesentlig tilsidesatt». Det er følgelig
en viss terskel før vilkåret er oppfylt, og kommunen er avskåret fra å kunne innvilge dispensasjon. Det
skal derfor lite til før hensynene bak byggegrensen langs sjø og LNF-formålet blir vesentlig tilsidesatt.

Det kan ikke sies at det i vesentlig grad tilsidesetter allmene hensyn når 3/4 av eiendommen frigis.
Den nye fritidsboligen innebærer en betydelig areal økning på 58 m2 bebygd areal for eiendommen, en
økning på 180%. I tillegg til at den nye fritidsboligen blir betydelig større enn dagens fritidsbolig, blir den
høyere og får et økt volum. Den nye fritidsboligen får en økt mønehøyde på 1,9 meter og en økt
gesimshøyde på 0,8 m meter, i tillegg til 1,5 meter økt gesims for omsøkte ark. Eksisterende fritidsbolig
har ikke ark eller takopplett.

Kommunen ønsker V&K og etterisolering, da 44 m2, da igen kun dobling av BRY + 1,5 etasje.
Det er et dobbelt byggeforbud på eiendommen. Det skal derfor lite til før nye tiltak vesentlig
tilsidesetter hensynene bak bestemmelsene. Kommunedirektøren er av den oppfatning at en slik areal-,
volum- og høydeøkning som omsøkt her, i seg selv innebærer at hensynene vesentlig tilsidesettes.

Denne doble byggeforbudet ble gjennomført bak eieres rygg etter henvendelse i 2017, skam.

Eksisterende og omsøkte fritidsbolig ligger på en fjellkolle som skrår ned mot sjøen mot vest, og ned
mot Langvikveien mot øst. Den nye fritidsboligen ligger på et av eiendommens høyeste punkt. I tillegg til
at bebyggelsen ligger sjønært, ligger den svært eksponert i landskapet. Dette særlig sett fra sjøsiden.
Kommunedirektøren er av den oppfatning at den nye fritidsboligen vil visualiseres ytterligere i
landskapet enn det dagens fritidsbolig gjør. Dette mye på grunn av høyde-, volum- og arealøkning, men
også på grunn av bebyggelsens plassering. Fritidsboligen får samlet sett et betydelig økt volum som vil
innebære negative landskapsvirkninger. Kommunedirektøren viser her til vedlagte fotografier av
eksisterende bebyggelse (vedlegg «foto – eksisterende»). Fugleperspektiv, hytte usynlig fra strand.

Hytta ligger 37 meter fra sjøen, IKKE svært eksponerende da hytte er inne i langt høyere skog.
Området er en del av et større LNF-område langs strandlinjen som i dag benyttes som
rekreasjonsområde. Dette gjelder både som nærfriområde, men også som turområde for tilreisende.
Eiendommen grenser til Bekkevika badestrand i Langvika i sør, som i kommuneplanen har hensynssone
friluftsliv, og videre er båndlagt etter lov om naturvern lengre sør. Området fremstår tilnærmet urørt i
dag. Området som helhet innehar derav mange kvaliteter for allmennheten og for geologi og natur,
samtidig som det i dag gir lett tilgang til kyslinjen, holmene utenfor og har gode tur- og
friluftsmuligheter. Og her tilbyr eiere friere ferdsel på 3/4 del av eiendommen med 2 store øyer.

Etter Filuftsloven, Furumoa-saken, vil eiendommen ikke kunne brukes som opphold noen steder.
Kommunedirektøren er av den oppfatning at en fritidsbolig som omsøkt vil føre til at eiendommen
privatiseres ytterligere. Videre at fritidsboligen vil føre til negative konsekvenser for allmennhetens
ferdselsmuligheter og opplevelse av strandsonen. I tillegg vil en ny bebyggelse av den størrelsen som
omsøkt kunne føre til uheldige konsekvenser for det sårbare plante- og dyrelivet i strandsonen.
Kommunedirektøren vil også understreke at en utvidelse som det her er søkt om, vil være i alvorlig
konflikt med kommunens praksis i sammenliknbare tilfeller, samt Statsforvalterens praksis, i tillegg til at
det vil være i direkte strid med Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen
(SPR).

Om byggesaken avslås, vil saken sendes til Økokrim og til Strasbourg, herunder eiendomsrett.
Delkonklusjon
Kommunedirektøren er av den oppfatning at hensynet bak byggegrensen langs sjø og LNF-formålet blir
vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon.

Eiere vil ved godkjennelse kunne akseptere fri ferdsel med gjensidig hensyn og respekt.
Lovens formålsbestemmelse
Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd første punktum at heller ikke hensynene bak
formålsbestemmelsen i § 1-1 kan bli vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsen lovfester at formålet er å
fremme «bærekraftig utvikling for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner», og hvor
planlegging og vedtak skal «sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og
myndigheter».

Nettopp ved å få aksept av eiere, vil Friluftsloven kunne forvaltes på en ønskelig måte.
Kommunedirektøren mener hensynene i formålsparagrafen er vesentlig tilsidesatt gjennom de omsøkte
dispensasjoner.

Den uvesentlige areaøkningen på 20 mål, 45 m2 av 20000 m2 er ubetydelig i bakre hjørnet.
Fordelene skal være klart større enn ulempene
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene for at kommunen skal kunne
innvilge dispensasjon jfr. pbl. § 19-2 annet ledd annet punktum.

Fordelene må av skjønn være mere positive med V&K, fjerne bod og kortere fasade mot sjøen.
Etter bestemmelsens ordlyd skal det foretas en helhetlig vurdering hvor alle relevante fordeler og
ulemper skal vurderes. I denne vurderingen er det ressurs- og arealdisponeringshensyn som er det
styrende for hva som er relevante fordeler og ulemper. Dette innebærer at de hensynene som gjør seg
gjeldende i plangrunnlaget for det konkrete arealet, er de hensyn som er avgjørende for hva som er
fordeler og ulemper. Det må følgelig tas en konkret vurdering av hva som er planens intensjon. Tiltak i
samsvar med planens intensjon vil i utgangspunktet være fordeler, og tiltak i strid med planens
intensjon vil være ulemper.

Kommunen er ikke i stand til å se fordelene framfor sin makt og småligheter.
I juridisk teori og kommunes praksis er det likevel lagt til grunn at ekstraordinære forhold kan trekkes
inn i dispensasjonsvurderingen jfr. Plan- og bygningsrett av Pedersen m.fl. (3. utg.) del 2 s. 223 og Plan-

og bygningsloven av Zimmermann og Innjord s. 557. ? Betaligstjeneste
Det er i vurderingen i utgangspunktet ikke adgang til å vektlegge rent personlige fordeler. Bestemmelsen
åpner likevel helt unntaksvis, for at det i saker hvor det foreligger helt spesielle sosialmedisinske,
personlige og menneskelige hensyn, kan slike hensyn tillegges vekt. At det ikke er adgang til å vektlegge
rent personlige fordeler, må ikke forveksles med å vektlegge at eiendommen generelt får en mer
hensiktsmessig arealutnyttelse som følge av tiltaket. En slik generell privat fordel er det adgang til å
vektlegge. Vekten av den private fordelen vil avhenge av plangrunnlaget.

I byggesaken legger eiere en klar fordel til allmenheten framfor sine minimale fordeler.
Den konkrete vurderingen av fordeler og ulemper
Dispensasjonssøknaden begrunnes delvis ut fra personlige årsaker, herunder et ønske om en ny, større
og mer moderne fritidsbolig. Kommunedirektøren har forståelse for at dette vil være å foretrekke for
tiltakshaver, da det er på det rene at dagens fritidsbebyggelse er eldre og av beskjeden størrelse. Dette
er imidlertid personlige fordeler som ikke tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering.

Bebyggelsen fremtoner seg som falleferdig og av også allmene hensyn må ivertas.
For at dispensasjon skal kunne innvilges må tiltaket ha klare fordeler for allmennheten. Det opplyses i
søknaden at bebyggelsen samles ved at dagens utedo og plattinger rives, samt at eiendommen får en
oppgradert vann- og avløpsløsning. Kommunedirektøren er enig i at dette er fordeler ved tiltaket.
Likevel søkes det om en vesentlig større, mer volumiøs og høyere fritidsbolig, som etter
kommunedirektørens syn ikke vil veie opp for disse fordelene.

K.direktøren klarer ikke å veie + fordeler mot eieres interesser som oppfattes som smålighet
Kommunen har flere ganger presisert for tiltakshaver at de miljøfordeler tilkobling til vann- og avløp gir,
innebærer at det kan tillates en økning i areal på 5-8 m2 bebygd areal. Kommunen har i flere brev
opplyst om at kommunedirektørens innstilling kan være positiv til en arealøkning på inntil 8 m2, samt 2
m2 som følge av etterisolering av dagens fritidsbolig. Dette begrunnes i at tilkobling til offentlig godkjent
vann- og avløpsordning, samt etterisolering av dagens fritidsbolig, innebærer miljøfordeler.

Grunnet dette er det bedt å flytte boden med 5,8 BRA som tilleggsisoleres som tilbygg.
Kommunedirektøren er av den oppfatning at tiltaket innebærer klare ulemper for allmennheten ved å
innvilge dispensasjon. Det viser her til økt eksponering sett fra sjø, negativ landskapsvirkning, økt
privatisering, ulemper for allmennhetens ferdselsmuligheter og uheldige konsekvenser for naturen og
geologi i strandsonen. I tillegg innebærer tiltaket en betydelig nedbygging av stramdsonen, sett ut ifra
areal-, volum- og høydeøkningen. Dette innebærer i seg selv klare ulemper ved dispensasjonen.
Kommunedirektøren mener videre at det ikke er pekt på fordeler for allmennheten ved å innvilge
dispensasjon. Hytta blir langt lavere enn skogen og kan dempes med nøytral farge.

Bygget vil absolutt ikke foringe almenhetens ferdsel eter friluftsloven og Furumoa-saken.
Kommunedirektøren vil igjen presisere at eiendommens salgshistorikk anses for å være privatrettslig.
Denne vektlegges derfor ikke i dispensasjonsvurderingene. Søknaden skal behandles etter gjeldende
regelverk og plangrunnlag.

Her må Kommene ta seg selv for å gå bak ryggen på eier etter henvendelser høsten 2017.
Delkonklusjon
Kommunedirektøren er av den oppfatning av at fordelene ved å innvilge dispensasjon fra byggegrensen
langs sjø og LNF-formålet ikke er klart større enn ulempene.

Dette er en privat eiendom og eiere vil om avslag kreve merking i følge Furumoa-saken.
Konklusjon
På bakgrunn av overnevnte anbefaler kommunedirektøren at dispensasjon fra byggegrensen langs sjø
og kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 28.1 – forbud mot tiltak spredt fritidsbebyggelse i
LNF-område for riving og gjenoppføring av fritidsbolig på gbnr. 201/19, avslås i henhold til innsendt
søknad.

Kommunen opptrer med maktaroganse, småligheter som mere synes som missunnelse.
Vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er ikke oppfylt.

Vilkårene med å føre dialog med eiere og kompensasjon er ikke fulgt, ført bak ryggen.
Alternativ behandling:
Søknaden har ikke vært oversendt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark på bakgrunn av
kommunedirektørens negative innstilling. Dersom Hovedutvalget for kommunalteknikk kommer til at

vilkårene for dispensasjon er tilstede, må søknaden oversendes Statsforvalter for faglig uttalelse før
tillatelse kan gis. Saken må utsettes.

Byggesaken vil om avslag, rettes til faglige myndigheter KMD, JD, Økokrim og Strasbourg.
Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Eventuell klage over vedtaket må
sendes inn skriftlig til kommunen innen 3 uker etter at du har mottatt vedtaket. Søksmål eller
erstatningskrav kan ikke reises uten at klageadgangen er benyttet.

Klagen er herved sendt.
Gebyr:
Saksbehandlingsfristen er oversittet. Gebyret bortfaller i sin helhet.
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Hei.
Jeg har sett igjennom de fremlagte dokumentene for byggesaken Langvikveien 45 som fremmes disse
dagen med negativ innstilling.
For det første ser ikke eier at byggesaken kan omtales som negativ over for allmenheten med både
byggetekniske og tilgjengelighets fordeler på eiendommen 201/19.
Dette er en eiendom på 20 mål der opprinnelige hytta, Tjømes Tollbu fra slutten av 1800 tallet på 26
m2 + bod med utetoalett 6 m2 ønskes utvides til 90 m2, 1/222 del av arealet.
Hytta ligger bak på et 10 meter høyt fjellplatå, inne i en furuskog, 37 meter fra sjøen og der usynlig
fra stranden og største delen av eiendommen i sør i bakre nordøstre hjørnet på eiendommen.
Det er gitt antydninger om at ved omsøkte tilknytting til offentlig vann og kloakk med naboen, vil
innvilges 8 m2 og 2+2 m2 etter isolasjon av hytte og bod som samles i en bygningskropp.
Dette vil både føre til at byggverk trekkes 1,5 meter lenger fra sjøen og at fasaden mot sjøen minskes
fra 15 meter til 12 meter etter gjeldende ønsker fra Kommunen.
For å godtgjøre Færder Kommune, vil eiere kunne akseptere å frigi ¾ del av eiendommen på 20 mål
med 2 store øyer utenfor for ferdsel etter Friluftsloven, vise gjensidig hensyn og respekt.
Det er også viktig for de som ikke har vært på tomten vet at 2 ganger i døgnet er sundet mot første
øy tørrlagt, da hytta mer enn 100 meter fra sjøen og mer enn 150 meter fra åpen rom sjø.
Det hører med i historien at Tollbua fra slutten av 1800 tallet også hadde andre byggverk så som 2
terrasser, vannsisterne, trappeoppgang, adkomstplass, kjerrevei, steinmolo og båtnaust.
Senere historikk er heller ikke lagt frem i byggesaken, noe som klart vil fremme byggesaken i forhold
til Kommuneplaner de siste 50 årene med karv til byggesøknader etter 1965.
Det er ingen tiltak tidligere eller nåværende eiere har utført på eiendommen, kun vedlikehold av
eksisterende tiltak som var bygget lenge før 1965, trolig før 1800 tallet.
Denne byggesaken ble startet opp høsten 2017 da eiendommen ble lagt ut til salgs med
Kommuneplanen for 2011-2014 som grunnlag. Da med bare 3-4 mål spredd hyttebebyggelse ned til
stranden.
Etter at gjeldende Kommuneplan for 2015-2018 høsten 2017ble funnet på Tjøme Kommunes
nettsider, ble bl.a. Kommuneplanlegger Bjerke kontaktet med svar skulle ikke være noe problem med
90 m2.
Likeså ble Fylkesmannen kontaktet, en Sundal som også sa at det ikke burde være noe i veien for å få
bygge ut hytta til gjeldende 90 m2.
Derfor ble eiendommens megler kontaktet og bud gitt og kjøpet gjennomført senvinter 2018.
Bak ryggen, tross forhåndssamtaler med Tjøme Kommune og Fylkesmannen, uten dialog, ble det i en
ekstraordinær Kommuneplan den 31.01.2018 gjort endringer på eiendommen etter våre
henvendelser.
Hele eiendommen ble lagt dobbelt byggeforbud på og siste areal på 2-3 mål med spredd
hyttebebyggelse ble fjernet. Dette er et rent tyver av privat eiendom og vil bli anmeldt Økokrim og
Strasbourg.

Alle forsøk på å komme Færder Kommune i tale om kompensasjon ble avvist og alle samtaler og
mailer lagt til side og synes nå ikke være noe viktig for byggesaken. Disse bes fremskaffet fra høsten
2017.
Byggesakfremføringens siste vedlegg Kommentarer fra eiere er feil
der 2016 er 2018,
nærmere bestem 31.01.2018.
Denne kommentaren uten datering var vel en kommentar jeg ga tidlig før vi innså helt at kommunen
var så smålig og stivbent som dere praktiserer i strandsonen nå.
For å få byggesaken fra begges sider, ber jeg dere legge frem mine senere kommentarer også. Bl.a.
vedlegg øverst.
Mvh Paul Coucheron

Kommuneplan 2015-2018 ble i all hast endret i januar 2018, der de
fjernet de siste målene med spredd hyttebebyggelse på vår
eiendom.
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Hei igjen styresmakter.
Feiltekstet og manglende innlegg.
For å sikre meg muligheten for å kunne bygge ut, tok jeg også kontakt med Fylkesmannens kontor, en
Sundalen, som referert til med tlf. i e-korrespondanse til Kommunen. Han også sa at det ikke burde
være noe i veien for å bygge ut hytta til 90 m2.
For å sikre meg muligheten for å kunne bygge ut, tok jeg også kontakt med Fylkesmannens kontor, en
Sortland, som referert til i e-mail med tlf. 33371179 til Kommunen. Han også sa at det ikke burde
være noe i veien for å bygge ut hytta til 90 m2.
Hvis deler av denne eiendommen skal inngå i et varig LNF1 område, ber tiltakshaver Færder
Kommune tilbakeføre den som vedlagt Kommuneplanen 2015-2018 med noe spredd hytte
bebyggelse og skille ut 2 hyttetomter langs veien 40 meter fra stranden.
Dessuten skal område med steinmolo og badestrand med svaberg markers som privat tilhørende
eiere av eiendommen og rester av naust markers som ruiner med mulighet for en gjenoppføres som
historisk minne. I tråd med Oslofjordens minneråd.
Mvh Paul Coucheron
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Til Færder Kommune for kommentarer til Statsforvalter i Vestfold og
Telemark med kopi til KMD, JD og Riksrevisjonen.
Denne byggesaken vil vedrøre alle tiltak som er gjort og ønskes i Kommunen, bolig- og hyttetomter
likt behandlet, der det nå er beslaglagt til Friluftsområder og alle tiltak må ha vesentlige almene
fordelere selv i private sfære for å få godkjenning.
Jeg klager herved også på innskrenkninger på private eiendommer som uten dialog eller
kompensasjon er lagt ut som LNF område etter Friluftslovens betydning fri ferdsel for allmenheten,
subsidiært de 10 siste årene fratatt spredd hyttebebyggelse.
Nå som 2 av 4 av byggesøknadene er oversendt til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark der 3 er
avslåtte, mens minste på 44 m2 er innstilt positivt, ønsker tiltakshaver å provosere Varsel om avslag
på 90 m2 grunnet manglende fordeler for allmenheten.

Dette er en byggesøknad med svært liten BYA økning av utnyttelse på en privat eiendom på 20 mål
med 2 store øyer utenfor. Eiendommen hadde inntil nylig 2-3 måls arealer rundt hytta, den private
sfære, som var merket med spredd hyttebebyggelse.
Kommunene skal informere og veilede befolkningen og i eksempelvis byggesaker og fremlegge begge
parters vurderinger med samme vekt, ikke sverte legge den enes sides vurderinger eller ikke omtale
dem. Byggesaken har til nå tatt 3,5 år.
Eksempelvis er ikke hytta svært sjønært og eksponerende, men ligger 37 meter fra sjøen, godt bak på
et 10 meter høyt fjellplatå i bakre nordøstre hjørnet, inne i en langt høyere furu- og eikeskog uten å
sees fra sør, størstedelen av tomta, eller fra stranden.
Fremlegging i politisk utvalg, var lite nyansert og presist blant annet med høyder på byggetiltak og
kommentert feil som vil kunne endre utvalgets avgjørelser, men heldigvis sådd tvil om, og flertallet
ønsket saken gjennomgått av Statsforvalter.
Det er blitt en trend i Færder Kommune å overkjøre hytteeiere som heller ikke har stemmerett i
kommunevalget og lite å si i vellmøter. Staten har overlatt alt for mye til lokalpolitikere og bygge
etaten som her viser de ikke er voksen nok til å vise skjønn.
Den oversendte dokumentasjonen til Statsforvalter er mangelfullt kommentert frem til innlevert
byggesøknad den 02.01.2019, og mangler også senere nødvendige kommentarer som kan avklare
saken fra tiltakshavers side helt siden høsten 2017.
Byggesøknaden ble dessverre innlevert sent da det under prosessen ble klart at Færder Kommune
hadde annektert hele eiendommen med dobbelt byggeforbud i en ekstraordinær Kommuneplan av
31.01.2018. Endringer skal ha en viss tid før ikrafttredelse.
Tiltakshaver føler seg derfor ført bak lyset, da han allerede hadde fått gode tilbakemeldinger om at
utvidelse til 90 m2 ikke skulle være noe problem om de vanlige byggetekniske fordelene ble
gjennomført. Forhåndskonferanser 2017 førte til endringene.
Tiltakshavers kommentarer gjelder først og fremst den generelle vurderingen av Færder Kommunes
begrensninger for utvikling og bygg i LNF1 Strandsonen som behandles nå som sort/hvitt avgjørelser
uten skjønn og vide muligheter som KMD skriver om.
Denne eiendommen med 4 byggesøknader 90, 72, 52 og 44 m2 i Færder Kommune som tross flere
byggetekniske tillempninger og åpning for allmenheten, blir avslått av Kommunen grunnet
manglende fordeler for allmenheten?
Grunnet 2 lovverk?
Av byggetekniske fordeler så samles bebyggelsen til en kropp som reduserer dagens fasade mot
sjøen fra 15 meter ned til 12 (10-8-6 meter), boden er 1,5 m nærmere sjøen flyttes bak hytta og alle
tilbygg, 3 meter bak dagens fasade og tilknyttes off. vann og kloakk.
Hytta ligger i dag 37 meter fra stranden, et sund mot øyene tørrlagt 2 ganger i døgnet, da over 100
meter til sjø og langt over 150 meter til åpen rom sjø i Tønsbergfjorden, da utenfor eieres 2 private
store øyer som kan frigis til allmenheten med også opphold.
Tiltakshaver har for øvrig foreslått å kunne frigi ¾ del av de 20 målene for friere ferdsel med mulige
lekeplasser og i fotomappe foreslått en egnet tursti ut til øyene. Den privat sfære rundt hytte,
parkeringer, steinmolo med badestrand og rester av naust, i alt 5 mål.
Hytta synes ikke fra sør, den største delen av eiendommen på 20 mål grunnet høy furuskog mot
hytta, heller ikke fra stranden og oppdages ikke før en er midt ute i sundet 50 meter fra, grunnet
hytta ligger bak på fjellplatå 10 moh. inne i langt høyere skog.
Hytta synes fra øst langs Langvikveien grunnet naboer har snauhugget store deler av eiendommen i
sør for å få sol og utsikt.
Eiendommen ble funnet som salgsobjekt høsten 2017 der salgsoppgaven inneholdt Kommuneplanen
for 2011-2014, der bare 3-4 mål av de 20 målene var merket med spredd hyttebebyggelse mellom
veien og stranden, arealer der bygningene ligger.

Etter å funnet Kommuneplanen for 2015-2018 på Tjøme Kommunes nettsider, viste det seg at
ytterligere arealer for spredd hyttebebyggelse var fjernet, der arealer 25 meter opp fra stranden ikke
lenger var skravert som spredd hyttebebyggelse.
Ved henvendelse til Tjøme Kommune i november 2017, fikk jeg blant annet beskjed om å ta kontakt
med kommunalplanlegger Bjerke Larsen, som mente det ikke skulle være noe i veien for å få bygge ut
hytta til 90 m2. mot å samle alt bakover.
For å sikre meg muligheten for å kunne bygge ut, tok jeg også kontakt med Fylkesmannens kontor, en
Sundalen, som referert til med tlf. i e-korrespondanse til Kommunen. Han også sa at det ikke burde
være noe i veien for å bygge ut hytta til 90 m2.
På bakgrunn av disse tilbakemeldingene ble kjøpet etter langvarig salgsrunde gjennomført våren
2018. Deretter tok jeg kontakt med Kommunalteknisk om muligheter for offentlig vann og kloakk
som ble godkjent og avgifter betalt i 2018 sammen med nabo +.
Nå som det legges tvil i om gyldigheten av mitt funn av Kommuneplanen for 2015-2018, sies nå å ha
vært endret i 2008, 2016, 2015-2018? og 31.01.2018, mener jeg Tjøme Kommune burde hatt kun den
aktuelle, min med tekst over ugyldig og vist til tidsepoke.
Jeg legger til Kommuneplanen for 2015-1018 som skjermdump av nettsiden fra nov. 2017 og legger
også Kommuneplanen for 2011-2014 fra salgsoppgaven som begge viser aktuelle arealer med spredd
hyttebebyggelse.
Forutsigbarhet?
I denne anledning må jeg også presisere om å bedre forvaltningsskikken og forutsigbarheten, spesielt
når det nå skrives at ved endringer i kommuneplanen, så involveres ikke eiere. Tidligere år, før 2000
fikk hytteeiere nye kommuneplaner uoppfordret i postkassen.
Jeg har ennå ikke fått tilsendt de aktuelle tekstene eller kommuneplanen som Kommunen refererer
til og avslagene bygger på, men en menge linker med vedlegg over en lang tids småendringer som jeg
må søke igjennom for å finne de eventuelle aktuelle.
Både endringer i Kommuneplanen og begrensninger på utvikling av gamle hytter er det tiltakshaver
mener er ukorrekte, lite forutsigbare og avgjørelsen om avslag stivbente og smålige som nærmer seg
misunnelse. Henvises til Strasbourg-konvensjonen
Spesielt i denne situasjon når en har hintet Kommunen med forslag om eget kjøp, bevaringsverdig
Tollbu, bygge nytt annet sted, bygge lavt mot økt areal, bedt om forslag til arkitektur og trekke det
mot nabo, men der er terrenget er høyere.
Tiltakshavere må få lov til å si at personer som bor i Færder Kommune og spesielt ansatte i
Kommunen og politikere, kan ha personlig fordeler i at private eiendommer blir annektert og åpnet
for allmenheten og derfor inhabile i blant annet denne byggesaken.
Dette vil til dels også innebære at andre forvaltningsorganer som har personlige relasjoner/kontakter
til befolkningen og etatene i Færder Kommune har en viss inhabilitet til byggesaker i Færder
Kommune.
Mye tyder på at mange ansatte i Færder Kommune og det politiske utvalget ikke er voksne nok til
oppgaven til å behandle og avgjøre slikt for befolkningen, hytteeiere og samfunnet, spesielt i kontrast
til hytteeieres stemmerett og minimale private fordeler.
Det er uomtvistelig en menneskerett å ha et og flere husly og at det bør kunne stilles krav til en viss
standard og areal for hus og hytter, spesielt når eiere av eiendommen er 4 voksne med samboer og
kone og 3 barn. Henvises til Strasbourg-konvensjonen.
Etter min menig burde ikke byråkratiet ha noe de skal ha sagt om tiltak i den privates absolutte sfære
om det ikke er av sikkerhetsmessige grunner. Bygger etter vanlige kriterier, her 90 m2 med
loftsetasje, mulig kjeller og trygge nære terrasser og plattinger.
Er det et måls tomt, så har allmenheten ingen ting der å gjøre. Familien er innforstått med at større
tomter må åpne noe for allmenheten, men at allmenheten skal ha fordeler framfor eieren er
hinsides. Da får Kommunen kjøpe eiendommen til reel pris.

At nye vedtekter er formulert slik at allmenheten nå skal ha mest å si på andres Privat eiendommer i
LNF og eiere må søke om dispensasjon med vesentlige fordeler til allmenheten, er dette uhørt,
trakasserende, diskriminerende og føles som mobbing.
Her er det søkt om etter regelverk om 90 m2 med 1,5 etasje ved kysten som bygges estetisk,
harmoniserende uten eksponering mot horisonten og etterfølger miljømessig krav til offentlig vann
og kloakk og isolasjon som gir 44 m2, mens ekstra 46 m2 utgjør dilemmaet.
En viss standard og areal kreves, så hva har ekstra 46 m2 i 1,5 etasje å si for allmenhetens ve og vel,
kontra at eiere frigir ¾ del av eiendommen for friere ferdsel og opphold, mere enn Friluftsloven
tilsier, om gjensidig hensyn blir respektert og bidrar til renhold.
Hestehandel avvises tross Kommunens annektering, mens vesentlige forringelser av eieres normale
utvikling stjeles og avslag begrunnes med mangelfulle fordeler til allmenheten tross en rekke
byggetekniske fordeler samt å kunne frigi ¾ av eiendommen på 20 mål.
Her ligger dagens hytta, den gamle Tollbua fra slutten av 1800 tallet allerede i det bakre nordøstre
hjørnet av eiendommen like ved nabo og nye utvidelser trekkes bakover på fjellplatået uten mulighet
for ytterligere flytte-fordeler enn nede på parkeringsplassen.
Familiens byggesøknad er et grelt eksempel på maktarroganse, stivbenthet og smålighet fra Færder
Kommunens side tross det fra KMD side skrives om vide muligheter presisert i tidligere henvendelser
til Færder Kommune som legges ved.
Familien er innforstått med tidenes Friluftslov, felles hensyn, har vist aksept for dette i 3 år, men
henviser til Furumoa-saken fra Høyesterett som begrenser ferdselen, spesielt i den private sfære og
generelt opphold som legges ved.
Familiens opplevelser er tvert imot etter 2 innbrudd, forsøpling av eiendommen og badestranden,
bruk av eiers havemøbler som hensettes rundt om ødelagte og knuste flasker både på stranden og
eiendommen.
Avslagene tross overflod av fordeler, provoserer eierne med lite nyanserte trolig standardtekster
som viser hvor lite de egentlig har engasjert seg av tid på oppgaven og beskylder tiltakshaver for
trusler til Økokrim. Det er Kommunen som skal være de profesjonelle.
Hvorfor kjøper ikke Staten, Fylkene og Kommunene inn interessante eiendommer lagt ut til salgs,
gjennomfører en regulering til beste for samfunnet og selger unødvendige arealer ferdig regulert til
trolig samme pris+? Dette antydet om i 2017.
Denne byggesaken og de øvrige tre er en av mange byggesaker de siste 50 årene som topper seg som
ringakt for eieres interesser og er skammelig når Kommuner annekterer private eiendommer uten
kompensasjon eller erstatning med mulig velsignelse fra Staten.
Er dette den nye trenden for å skaffe seg velgere på bekostning av hytteeiere som ikke har
stemmerett, meg oppfattet ikke i vellene en gang.
Mvh Paul Coucheron

-----------------------

Kommuneplan 2015-2018 ble bak min rygg trolig i all hast endret i
januar 2018, der de fjernet de siste målene med spredd
hyttebebyggelse på vår eiendom.
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Hei igjen Carina Merete Iversen-Norby og Dere øvrige.
Jeg føler for å kommentere siste mail om at alt skal være opplyst til Politisk utvalg og Statsforvalter,
alt siden høsten 2017, ut i fra en mengde henvendelser og mailer i 3,5 år prøver jeg her å gjengi
kortfattet det meste.
Jeg har ikke benyttet profesjonelle dyre arkitekter eller advokater for å motargumentere disse
meningsløse avslagene på byggesøknadene på 90 m2, 72 m2, 52 m2 eller 44 m2 med teknisk rom
med plate over, på denne 20 måls store eiendommen.
Det jeg er fortalt, er at alle byggverk vedrørende Tollbua ble satt opp på slutten av 1800 tallet, den
gangen med vask med avløp, vannpumpe, vedovn med piperør og trolig alt vedlikehold frem til minst
1965 da kravet om byggesøknad som henvises til.
Dette gjelder Tollbua på 26 m2, utebod/utetoalett på 6 m2, 2 betongtrapper ned mot
parkeringsplassene, kjerrevei, 2 betong gangbruer langs 2 terrasser på ca. 30 m2, innerste med
betong vann-sisterne 6m3, steinsatt mur for naust ca.16 m2 og steinmolo.
Hytta ligger ca. 37 meter fra stranden som er tørrlagt 2 ganger i døgnet, da over 100 meter fra sjøen
mellom private øyer og langt over 150 meter ut til rom sjø i Tønsbergfjorden. Det er også fortalt av
naboer at sundet er mudret opp flere ganger.
Hytta ligger bak på et 10 m. fjellplatå usynlig fra syd, den største delen av eiendommen, da hytta
ligger inne i en høyere furuskog, ei heller fra stranden, da berget skuler den helt fra midt av sundet
fra vest. Kun fra veien grunnet naboers hogst for utsikt og sol.
Under salgsprosessen hadde jeg flere samtaler med Tjøme Kommune, blant annet med
Kommuneplanlegger Bjerke Larsen som ikke var negativ til utbygging 90 m2 om de vanlige
byggetekniske fordelen ble gjennomført, så også Sortland hos Fylkesmannen.
Han hadde sendt ny Kommuneplan til selgere og bad meg kontakte dem for denne oppdateringen,
men jeg fant Kommuneplanen for 2015-2018 på Tjømes nettsider i nov. 2017 som viste at ytterligere
arealer med spredd hyttebebyggelse var tatt mot sjøen.
Selger og megler sa de ikke hadde fått noen nyere kommuneplan og ba meg om å ta kontakt med
Tjøme Kommune igjen. Ved senere samtaler med Bjerke Larsen, lurte han på hvor jeg hadde funnet
denne? Siden har jeg ikke funnet denne igjen, 2015-2018.
Med disse opplysningene og at Kommuneplaner er for å gi befolkningen forutsigbarhet, fortsatte
budrunder med selger som ble gjennomført våren 2018. Under salgsprosessen får jeg høre at det har
kommet en ekstraordinær kommuneplan 31.01.2018.
Deretter får jeg opplyst at Byggeforbudet i strandsonen 100 meters beltet har gjeldt i mange tiår
referert spesielt til 2008, 2016 og 2018, ikrafttredelse?, dette tross de ordinære Kommuneplanene,
de såkalte forutsigbare i 2011-2014 og 2015-2018.
Jeg mener også at Færder Kommune beskriver byggesøknaden negativt og svartmaler den i 4 Varsler
om avslag: Svært sjønært og eksponerende og manglede fordeler for allmenheten uten å fremme og
beskrive også de positive sidene.
I samtaler og mail korrespondanse er Kommunen bedt om informere om tiltak som kan begunstige
allmenheten og å vurdere blant annet å restaurere Tollbua, steinmoloen og naustet og heller bygge
ny hytte rett sønnenfor, 30 meter syd for Tollbua.

Denne hytten er foreslått å bygge inne i furuskogen bak en 2-3 meter høy bergkam mot veien og
derfor nær usynlig både fra Langvikveien, fra syd største delen av eiendommen, fra stranden og fra
sjøen grunnet berget og eksisterende vegetasjon.
Ved en slik løsning kan en bevare minner fra en tidsepoke av Tjøme Kommune som nå forfaller. Det
er også levert inn fotomappe over den gunstigste sti valget og opparbeidelse fra den offentlige
badestranden over eiers eiendom ut til de private øyene.
Der stoppes alle videre initiativer fra eiere grunnet beskjed om Kommunen ikke vil ha noe med
hestehandel å gjøre. Også eksempelvis lekeplass med lekeapparater og terrengsykkelbane framfor
dyre advokater på tusen og 10 talls tusener kroner.
Lekeplass og terrengsykkelbane vil både allmenheten og egne barnebarn kunne benytte og leke
sammen og ikke minst vise hvor allmenheten naturlig vil kunne oppholde seg mot sjøen utenfor de 2
(3) ønskede ekstra hyttene mer enn 40 meter fra stranden.
Da det ikke ble imøtesett positivt om å ta vare på kulturminner, ble det bedt om forslag på
hytteutforming, men det ble ikke besvart og arealet på mulig tilbygg begrenset til kun miljømessige
forhold, 8 m2 for tilknytting offentlig V&K og 2+2 m2 etterisolering.
Vi lever nå i år 2000 og en viss standard og areal er å kunne forvente like mye på en hytte som for en
bolig. Det er ikke snakk om noe palass, men 90 m2 som også hytter for våre barn som deleiere på en
20 mål stor eiendom med 2 store private øyer utenfor.
Utnyttelsesgraden på den 20 mål store eiendommen vil da bli rundt 1,5%, langt mindre enn den
ellers stedvis tette bebygde bolig- og hyttefeltene i Færder Kommune uten arealer på eiendommene
som allmenheten her blir tilbudt 15 mål inkludert øyer.
Jeg er uviss hvor grensen for hestehandel går, men å frata eiendom av eiere uten dialog,
kompensasjon eller erstatning er i motsetning å STJELE uansett hvordan en ser på det. Å formene
allment akseptert, ikke eiere, er som å spørre barn om de liker godteri.
Det er bedre med dialog og bli enige om en rimelig farbar vei som foreslått, enn å avslå utbygging
grunnet manglende fordeler for allmenheten der enkelte av disse er aggressive, forsøpler og tar seg
til rette som føles som trakassering og mobbende.
Færder Kommune har befolkningens midler og gitt mulighet for Statlige midler for innkjøp av
attraktive eiendommer. Kjøpes disse inn ved salg, kan Kommunen regulere dem og om mulig
uinteressante arealer, selge dem regulert til trolig samme pris.
Når de tross hentydninger ikke gjør dette, kan de ikke frata eiere bruksrett, disposisjoner og normal
bruk og utbygging med avslag på grunn av såkalte manglende fordeler for allmenheten og unnskylde
seg med dette er allment akseptert.
For øvrig henvises til tidligere innsendte kommentarer med referanser til Kommuneplan 2011-2014 i
salgsmelding, fra Tjømes kommunes nettside nov. 2017 Kommuneplan 2015-2018, brev fra KMD,
utdrag av Furumoa-saken, opphold etc.

Mvh Paul Coucheron
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Hei
Det vises til tidligere oversendelser av saker på eiendommen gbnr. 2019/19, Langvikveien 45. Denne
e-posten gjelder både søknad nr. 1 og søknad nr. 4 som, oversendt Statsforvalter i Vestfold og
Telemark for uttalelse 24.02.2021 og 04.03.2021.
Kommunen har i etterkant av oversendelsene mottatt henvendelser fra tiltakshaver om
saksfremstillingene. Merknadene er mottatt 16.03.2021 og 17.03.2021. Merknadene følger vedlagt.
Kommunen kan ikke se at merknadene inneholder opplysninger som ikke har vært kjent tidligere.
Det vises for øvrig til oversendelsesbrevene sendt til Statsforvalter i Vestfold og Telemark den
24.02.2021, 04.03.2021, samt saksfremlegg av 03.03.2021. Kommunen har ingen ytterligere
kommentarer til merknadene.
Det gis samtidig utsatt frist for uttalelse til 31. mars 2021, jf. e-post under.
Med vennlig hilsen
Carina M. Iversen Nordby
Byggesaksbehandler
Byggesak og geodata
Tlf: 33 39 00 00 / 908 30 637

Telefontid mandag, onsdag og fredag kl. 13-15
www.færder.kommune.no

Fra: Fredlund, Øivind <fmveofr@statsforvalteren.no>
Sendt: 24. mars 2021 10:24
Til: Carina Merete Iversen-Nordby <carina.merete.iversen-nordby@faerder.kommune.no>
Emne: Disp.sak Langvikveien 45 - søknad nr. 4 - anmodning om utsatt frist for uttalelse
Hei,
det vises til telefonsamtale nå nettopp om ovennevnte dispensasjonssak. Det bes om utsatt frist for
uttalelse til 31. mars 2021, da vi avventer eventuelle tilbakemelding fra kommunen knyttet til
tiltakshavers tilleggsopplysninger i saken.

Med venleg helsing
Øivind Fredlund
seniorrådgjevar

Telefon: 33 37 23 66
E-post: fmveofr@statsforvalteren.no
Web:
www.statsforvaltaren.no/vt

Færder kommune
Postboks 250
3163 NØTTERØY

Vår dato:

Vår ref:

26.03.2021

2021/2605

Deres dato:

Deres ref:

04.03.2021

21/11460

Saksbehandler, innvalgstelefon

Øivind Fredlund, 33372366

Fraråder og vil vurdere påklaging - Søknad til uttalelse - Færder - 201/19
Langvikveien 45 - dispensasjon fra kommuneplan - riving og gjenoppføring
av fritidsbolig – søknad nr. 1

Statsforvalteren ved miljøavdelingen finner at oppføringen av den omsøkte fritidsboligen
med tilhørende terrasse/balkong er i alvorlig strid med de nasjonale interesser vi er satt til å
ivareta, og fraråder at kommunen gir dispensasjon. Vi vil vurdere å påklage et eventuelt
positivt vedtak i saken.

Det vises til brev 4. mars 2021 med vedlegg fra Færder kommune. Videre vises det til kommunens epost 25. mars 2021 og tiltakshavers e-poster 16. og 17. mars 2021 med tilleggsopplysninger.
Saken gjelder
Saken gjelder søknad om riving og gjenoppføring av fritidsbolig på eiendommen gbnr. 201/19,
Langvikveien 45, Færder kommune. Det presiseres at denne uttalelsen kun gjelder ovennevnte tiltak.
Kommunen har mottatt fire søknader på denne eiendommen. Herværende sak gjelder søknad nr. 1.
Eiendommen består i dag av en utedo/bod (6 m2 BYA), fritidsbolig (26 m2 BYA) og plattinger (30 m2).
Plattingene medregnes ikke i BYA. Samlet areal på bebyggelse på eksisterende eiendom er 32 m2
BYA og 27,5 m2 BRA. Eksisterende utedo/bod og plattinger skal også rives. Den nye fritidsboligen vil
få et areal på 90 m2 BYA og 78,5 m2 BRA. Møne- og gesimshøyde på den nye fritidsboligen blir hhv.
6,1 meter og 3,2 meter (ark 3,9 meter). Eksisterende fritidsbolig har en møne- og gesimshøyde på
hhv. 4,2 meter og 2,4 meter. Ny fritidsbolig er prosjektert med saltak i to etasjer, mens eksisterende
fritidsbolig har saltak og en etasje. Den nye fritidsboligen søkes plassert der eksisterende fritidsbolig
ligger i dag. Eksisterende fritidsbolig ligger ca. 37,4 meter fra sjøen, mens ny fritidsbolig vil ligge med
en mindre del 36,7 meter fra sjøen, og hovedkroppen noe lenger fra sjøen enn eksisterende
situasjon. Videre fremgår det at den nye fritidsboligen skal tilknyttes offentlig godkjent vann- og
avløpsanlegg. I tillegg fremgår det av plantegningen at den nye fritidsboligen vil få en
terrasse/balkong mot vest med et areal på 25 m2 (det er ikke oppgitt om arealet regnes som BYA).

E-postadresse:
sfvtpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg

Besøksadresse:
Grev Wedels gate 1,
3111 Tønsberg

Telefon: 33 37 10 00
www.statsforvalteren.no/vt
Org.nr. 974 762 501
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Eiendommen er uregulert og avsatt LNF-formål i gjeldende kommunedelplankart for Tjøme. Tiltaket
krever dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser punkt 28.1 om forbud mot tiltak på
eksisterende fritidsbebyggelse i LNF-områder, og dispensasjon fra byggegrensen langs sjø i
kommunedelplankartet, jf. kommuneplanens bestemmelser punkt 16.
Av saksdokumentene fremgår det at kommunedirektøren har innstilt på å avslå søknaden, men at
hovedutvalget for kommunalteknikk vedtok å oversende saken til Statsforvalteren for faglig råd.
Videre vises det til tiltakshavers e-post 17. mars 2021 der det blant annet fremgår følgende: «For å
sikre meg muligheten for å kunne bygge ut, tok jeg også kontakt med Fylkesmannens kontor, en
Sortland, som referert til i e‐mail med tlf. 33371179 til Kommunen. Han også sa at det ikke burde
være noe i veien for å bygge ut hytta til 90 m2.» Til dette vil vi påpeke at vi ikke kjenner til
tiltakshavers samtale med Sortland hos oss. Sortland jobber ikke lenger hos Statsforvalteren. Vi kan
imidlertid opplyse at vi mottok en henvendelse fra tiltakshaver 28. februar 2018 med spørsmål om
muligheten for å utvide eksisterende fritidsbolig på den aktuelle eiendommen. I vår tilbakemelding
per e-post samme dag, svart vi følgende:
«Vi kan ikke svare konkret på din henvendelse, men vil i det følgende gi deg noen generelle
tilbakemeldinger:
Kommunen er plan- og byggesaksmyndighet. Plan- og bygningsloven pålegger kommunen å
sende alle dispensasjonssaker i strandsonen til Fylkesmannens miljø- og
samfunnssikkerhetsavdeling for uttalelse og eventuell påklaging, jf. plan- og bygningsloven §
19-1 tredje punktum. Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingens oppgave er å ivareta
nasjonale miljøinteresser i strandsonen.
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen gir ikke forhåndsuttalelser i dispensasjonssaker
etter plan- og bygningsloven. På generelt grunnlag kan vi si at byggeforbudet i plan- og
bygningsloven § 1-8 er ment å markere at 100-metersbeltet langs sjøen er av nasjonal
interesse, og at strandsonen i utgangspunktet skal holdes fri for bebyggelse. Det skal føres
en streng praksis ved behandling av dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjøen. Tiltak
skal bare godkjennes når det medfører fordeler for de allmenne interesser som klart
overstiger ulempene. Fylkesmannen håndhever byggeforbudet i plan- og bygningsloven § 1-8
strengt og legger stor vekt på hensynene bak bestemmelsen.
Vedlagt følger mer informasjon om Fylkesmannens rolle og praksis for tiltak som rammes av
byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen.»
Miljøavdelingens rolle
Statsforvalterens miljøavdeling skal påse at dispensasjoner ikke er i strid med nasjonale og
vesentlige regionale interesser innen miljøvern, landbruk, samfunnssikkerhet, folkehelse og barn og
unges interesser. Så lenge en dispensasjon ikke er i strid med nasjonale eller vesentlige regionale
interesser, vil ikke Statsforvalteren ved miljøavdelingen påklage kommunens vedtak. For ordens
skyld minner vi om at det er Statsforvalterens justis- og vergemålsavdeling som behandler
eventuelle klager på kommunens vedtak.
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune inngikk en
samarbeidsavtale 13. januar 2021. Avtalen innebærer at Statsforvalteren i dispensasjonssaker
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ivaretar felles ansvarsområde for 100-metersbeltet langs sjø som nasjonal interesse, også på vegne
av fylkeskommunen.
Miljøavdelingens vurderinger
Rettslig grunnlag
Det omsøkte tiltaket rammes av kommuneplanens byggeforbud mellom sjøen og byggegrense mot
sjø, jf. byggegrensen mot sjø i gjeldende kommunedelplankart for Tjøme og kommuneplanens
bestemmelser punkt 16 og 24.1. Av sistnevnte bestemmelse fremgår det at det er forbud mot tiltak
foran byggegrensen mot sjø.
Eksisterende byggegrense mot sjø er fastsatt etter en konkret arealfaglig vurdering i fra kommunens
side, og tiltak i strid med dette må i dispensasjonssammenheng vurderes opp mot de hensyn som
begrunner forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8. Det vises til at selv om tiltakene ikke krever
dispensasjon fra byggeforbudet i plan- og bygningsloven § 1-8 annet ledd, så gjelder bestemmelsens
første ledd.
I plan- og bygningsloven er bestemmelsen om forbud mot bygging og andre tiltak i 100-metersbeltet
langs sjø klargjort. Motivene bak forbudet beskrives i lovens forarbeider (Ot.prp. nr. 32, 2007-2008):
«Byggeforbudet er ment å markere at 100-metersbeltet langs sjøen er av nasjonal interesse, og at
strandsonen i utgangspunktet skal holdes fri for bebyggelse. Dispensasjoner fra forbudet fører til en
uheldig utvikling av strandsonen. Arealer tas i stadig større grad i bruk til hytteformål og annen
privat utbygging, samtidig som det skjer en utvikling av eksisterende hytter i form av tilbygg og andre
mindre tiltak».
I plan- og bygningsloven § 1-8 første ledd fremgår det at i 100-metersbeltet langs sjøen skal tas
særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Det skal
svært mye til før dispensasjon kan gis, spesielt i områder med stort utbyggingspress og med store
verdier.
Det er bare når hensynene bak byggeforbudet ikke blir vesentlig tilsidesatt, at det skal kunne gis
dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2. I tillegg skal det gjøres en samlet vurdering av om
fordelene ved å tillate tiltaket blir klart større enn ulempene. Det er i utgangspunktet fordeler og
ulemper for de allmenne interessene som skal avveies, så som natur, landskap og/eller ferdsel. I en
dispensasjonsvurdering er det ikke tilstrekkelig at situasjonen for de allmenne interessene ikke
forverres. De skal rent faktisk forbedres. Sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn har
normalt ikke avgjørende vekt i dispensasjonssaker.
Det vises også til Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø av
(SPR), særlig punkt 5.2, der det blant annet fremgår at byggeforbudet skal håndheves strengt og
dispensasjoner skal unngås.
Konkret vurdering av det omsøkte tiltaket
Innledningsvis vises det til at tiltakshaver har merknader til planstatus for den aktuelle
fritidsboligeiendommen. Til dette vil vi bemerke at det er kommunen som er plan- og
byggesaksmyndighet. Vi legger derfor til grunn kommunens vurdering av at eiendommen er
uregulert og avsatt LNF-formål i gjeldende kommunedelplankart for Tjøme, og at det gjelder et
dobbelt byggeforbud på eiendommen.
Den aktuelle fritidsboligeiendommen ligger på Tjøme vest for Kirkebygda med Langvika mot vest.
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Den omsøkte fritidsbolig vil ligge på en fjellkolle som skrår ned mot sjøen mot vest, og ned
mot Langvikveien mot øst. Fritidsboligen vil ligge sjønært på et av eiendommens høyeste punkt. Den
vil ligge eksponert i landskapet og vil være synlig, særlig fra sjøsiden. I kommunens saksutredning
fremgår det blant annet at «[o]mrådet er en del av et større LNF-område langs strandlinjen som i
dag benyttes som rekreasjonsområde. Dette gjelder både som nærfriområde, men også som
turområde for tilreisende. Eiendommen grenser til Bekkevika badestrand i Langvika i sør, som i
kommuneplanen har hensynssone friluftsliv, og videre er båndlagt etter lov om naturvern lengre
sør. Området fremstår tilnærmet urørt i dag. Området som helhet innehar derav mange kvaliteter
for allmennheten og for geologi og natur, samtidig som det i dag gir lett tilgang til kystlinjen,
holmene utenfor og har gode tur og friluftsmuligheter.»
Miljøavdelingen finner at oppføringen av den omsøkte fritidsboligen med tilhørende
terrasse/balkong foran byggegrensen mot sjø er i alvorlig strid med nasjonale interesser i 100metersbeltet langs sjøen som vi er satt til å ivareta, jf. kommuneplanens bestemmelser punkt 16 og
24.1 og SPR.
Etter avdelingens oppfatning vil en dispensasjon kunne vesentlig tilsidesette hensynene bak
byggeforbudet foran byggegrensen mot sjøen. Dette begrunnes med at den omsøkte fritidsboligen
vil medføre en betydelig økning av fritidsboligens areal og volum, sammenlignet med eksisterende
fritidsbolig. Den nye fritidsboligens areal vil øke med 58 m2 BYA. Videre vil møne- og gesimshøyden
øke med hhv. 1,9 meter og 0,8 meter, samt at omsøkte ark vil få en økt gesims på 1,5 meter.
Eksisterende fritidsbolig har ikke ark eller takopplett. Tiltaket medfører en ytterligere bit-for-bit
nedbygging og økt privatisering av 100-metersbeltet i området. Tiltaket vil også påvirke
landskapsbildet negativt, da den nye fritidsboligen ligger eksponert i landskapet og vil være synlig,
særlig fra sjøen.
Miljøavdelingen mener videre at det ikke er vist til fordeler for de allmenne interesser som klart
overstiger ulempene ved en slik oppføring i 100-metersbeltet langs sjøen, jf. plan- og bygningsloven
§ 19-2 annet ledd.
Et moment som må tillegges vekt er at saken også vil kunne gi presedensvirkning for både gamle og
fremtidige saker. Oppføring av utvidede fritidsboliger vil kunne gjelde mange eiendommer både i
Færder kommune og ellers i Vestfold og Telemark. Dersom det gis dispensasjon i denne saken, blir
det vanskelig å håndtere det strenge byggeforbudet i fremtidige saker.
Videre er området i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område. Kommunen har med dette
signalisert at i dette området er det hensynet til friluftsliv og natur som skal være styrende.
På denne bakgrunn fraråder avdelingen at det gis dispensasjon til oppføring av det omsøkte
fritidsboligen med tilhørende terrasse/balkong i 100-metersbeltet langs sjøen. Vi vil vurdere å
påklage et eventuelt positivt vedtak i saken.
Konklusjon
Statsforvalteren ved miljøavdelingen finner at oppføringen av den omsøkte fritidsboligen med
tilhørende terrasse/balkong er i alvorlig strid med de nasjonale interesser vi er satt til å ivareta, slik
disse fremkommer av plan- og bygningsloven § 1-8 først ledd og SPR, særlig punkt 5.2. Etter
avdelingens oppfatning vil tiltaket kunne vesentlig tilsidesette hensynene bak byggeforbudet foran
byggegrensen mot sjøen. Dette begrunnes med at tiltaket medfører at 100-metersbeltet i området
nedbygges ytterligere og at oppføringen vil påvirke landskapsbildet negativt. Vi kan heller ikke se at
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det er vist til fordeler for de allmenne interesser som klart overstiger ulempene ved en slik oppføring
i 100-metersbeltet.
Videre legger vi vekt på presedenshensynet i denne saken.
Miljøavdelingen fraråder at kommunen gir dispensasjon til oppføringen av den omsøkte
fritidsboligen med tilhørende terrasse/balkong i 100-metersbeltet langs sjøen. Vi vil vurdere å
påklage et eventuelt positivt vedtak i saken.

Med hilsen
Elisabet Rui (e.f.)
direktør i Miljøavdelingen

Øivind Fredlund
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Vestfold og Telemark
fylkeskommune

Postboks 2844 3702

SKIEN

JournalpostID: 21/16833
Arkiv: GBNR-201/19, FA-L42
Saksbehandler: Carina M. Iversen-Nordby
Telefon: 90830637
Byggesak og Geodata

Gbnr 201/19 - Langvikveien 45 - Dispensasjon og ettrinnstillatelse for riving av
utedo og tilbygg til fritidsbolig mv - Søknad nr 4
Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Møtedato
28.04.2021

Saksnummer
102/21

Kommunedirektørens innstilling
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon for riving av utedo,
oppføring av tilbygg, endring av tak, VA-ledninger og etterisolering av fritidsbolig på gbnr.
201/19 - Langvikveien 45.
Det dispenseres fra byggegrense langs sjø i kommunedelplankartet, jf. kommuneplanens
bestemmelse pkt. 16 og kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 28.1 – forbud mot
tiltak på eksisterende fritidsbebyggelse i LNF-områder.
2. I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstilletalese.
Vedtaket er basert på dokumentasjon mottatt den 16.12.2020 og supplert dokumentasjon mottatt
den 26.01.2021, 28.01.2021 og 23.02.2021.
Det vises til de vurderinger og begrunnelser som fremkommer i saksutredningen.

Vedlegg:
Situasjonskart - kommuneplan - 1-1000
Situasjonskart - kommuneplan - 1-5000
Situasjonskart - grunnkart - 1-1000
Situasjonskart - inntegnet tiltak
Foto - eksisterende situasjon
Fasadetegning - ny og eksisterende
Fasadetegning - sør
Fasadetegning - vest
Fasadetegning - øst
Snittegning
Plantegning fritiidsbolig
Plantegning
Søknad om dispensasjon
Følgebrev
E-post fra tiltakshaver - 2 februar
E-post fra tiltakshaver - 5 februar
E-post fra tiltakshaver - 6 januar
E-post fra tiltakshaver - 20 og 21 januar
Gbnr 20119 - Langvikveien 45 - 44 m2 - Tilbygg endring av tak og etterisolering av fritidsbolig Tiltakshavers merknader
Uttalelse fra Statsforvalter - Ingen vesentlige merknader
Vedlegg:
Situasjonskart - kommuneplan - 1-1000
Situasjonskart - kommuneplan - 1-5000
Situasjonskart - grunnkart - 1-1000
Situasjonskart - inntegnet tiltak
Foto - eksisterende situasjon
Fasadetegning - ny og eksisterende
Fasadetegning - sør
Fasadetegning - vest
Fasadetegning - øst
Snittegning
Plantegning fritiidsbolig
Plantegning
Søknad om dispensasjon
Følgebrev
E-post fra tiltakshaver - 2 februar
E-post fra tiltakshaver - 5 februar
E-post fra tiltakshaver - 6 januar
E-post fra tiltakshaver - 20 og 21 januar
Gbnr 20119 - Langvikveien 45 - 44 m2 - Tilbygg endring av tak og etterisolering av fritidsbolig
- Tiltakshavers merknader
Uttalelse fra Statsforvalter - Ingen vesentlige merknader
Dokumentoversikt:
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.

Kortversjon
Saken gjelder dispensasjon og ettrinnstillatelse for riving av utedo, oppføring av tilbygg, endring av
tak og etterisolering av fritidsbolig på gbnr. 201/19, Langvikveien 45. Det søkes i tillegg om
etterhåndsgodkjenning for etablerte VA-ledninger. Tiltaket omfatter endring av bebyggelsen slik at
eiendommen får et totalt bebygd areal på 44 m2.
Det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.
Dispensasjoner:
· Byggegrense langs sjø i kommunedelplankartet, jf. kommuneplanens bestemmelse pkt. 16.
· Kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 28.1 – forbud mot tiltak på eksisterende
fritidsbebyggelse i LNF-områder.
Faglig uttalelse:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har ingen vesentlige merknader til søknaden.
Søknader på eiendommen:
Kommunen har mottatt totalt 4 søknader på eiendommen. Blant annet søknad om riving og
gjenoppføring av fritidsboligen med et nytt totalareal på 90 m2 (søknad nr. 1), riving og
gjenoppføring av fritidsboligen med nytt totalareal på 72 m2 (søknad nr. 2), riving og gjenoppføring
av fritidsboligen med nytt totalareal på 52 m2 (søknad nr. 3), og søknad om oppføring av nytt tilbygg
og etterisolering slik at eiendommen får et totalt areal på 44 m2 (søknad nr. 4). Kommunen har
varslet mulig avslag på søknad nr. 1, 2 og 3. Pr. dags dato har kommunen mottatt tilbakemelding på
ønske om realitetsbehandling av søknad nr. 1 og 4.
Foreliggende sak gjelder søknad nr. 4.
Søknad nr. 1 legges samtidig frem til realitetsbehandling i samme møte for Hovedutvalget for
kommunalteknikk. Se eget saksfremlegg. Kommunedirektøren er negativ til søknad nr. 1.
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark fraråder og vil vurdere påklaging av søknad nr. 1.
Kommunedirektøren mener foreliggende sak er tilstrekkelig opplyst jfr. forvaltningslovens § 17.
Kommunedirektøren er av den oppfatning at dispensasjon bør innvilges og at det bør gis
rammetillatelse som omsøkt. Dispensasjonsvilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 anses som
oppfylt.
Innledning
Saken gjelder dispensasjon og ettrinnstillatelse for riving av utedo, oppføring av tilbygg, endring av
tak og etterisolering av fritidsboligen på gbnr. 201/19, Langvikveien 45. Det søkes i tillegg om
etterhåndsgodkjenning for etablerte VA-ledninger.
Historikk og tidligere saksgang:
Foreløpige tegninger av nytt tilbygg i forbindelse med søknad nr. 4 ble mottatt 13.10.2020.
Kommunen
mottok søknad nr. 4 den 16.12.2020. Søknaden ble supplert 26.01.2021 og 28.01.2021. Det er i
tillegg
innsendt flere e-poster i perioden desember 2020 til februar/mars 2021 med ytterligere
argumentasjon.
Søknad nr. 4 inneholdt opprinnelig også søknad om kjeller/teknisk rom og terrasseplatting.
Kommunen

varslet avslag for disse delene av søknaden 19.01.2021. Disse delene ble trukket ut av søknaden
23.02.2021.
Planstatus:
Eiendommen er uregulert og avsatt til LNF-formål i kommunedelplankartet for Tjøme, vedtatt
31.01.2018. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel med bestemmelser og
retningslinjer for Færder kommune, vedtatt 31.01.2018.
Eiendommen ligger innenfor 100-metersbeltet hvor det skal tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser jfr. pbl. § 1-8. Eiendommen ligger foran
byggegrense langs sjø.
Dispensasjoner:
· Byggegrense langs sjø i kommunedelplankartet, jf. kommuneplanens bestemmelse pkt. 16.
· Kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 28.1 – forbud mot tiltak på eksisterende
fritidsbebyggelse i LNF-områder.
Dispensasjonssøknaden begrunnes med følgende (utdrag):
· Tiltaket forringer ikke natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne
interesser der friluftsloven gjelder. Allmenheten har tilgang til ¾ av eiendommen etter
friluftsloven.
· Bebyggelsen samles i en bygningskropp.
· Tilbygget vil ligge på baksiden av fritidsboligen sett fra sjøen.
· Den samlede fasadelengden og avstanden til sjøen reduseres ved at boden rives.
· Tiltaket vil få høyere tak da det skal dekke over større areal bakover, og samtidig unngå
vanninntrengninger.
· Eiendommen tilkobles vann- og avløpsanlegg, som er en miljømessig forbedring.
· Det anses som en fordel for miljøet at bygningsmassen etterisoleres.
· Det planlegges en tilpasning i farger og materialbruk til omgivelsene, slik at fritidsboligen
skal virke minst mulig synlig og privatiserende for allmennheten.
· Tiltaket anses ikke å tilsidesette hensynet bak byggeforbudet, eller føre til økt press på LNFområdet det ligger i.
· Tiltaket vil ikke være mer sjenerende for allmennheten enn det eksisterende tiltaket da det
ligger i et skogholt. Tiltaket fører ikke til økt privatisering i området.
· Samling av bebyggelsen og plasseringen av fjernet bod lenger vekk fra sjøen vil virke
positivt. I tillegg vil tiltaket gi eiendommen et estetisk løft.
Uttalelse fra andre myndigheter:
Saken har vært oversendt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og de har i brev av 26.03.2021
følgende uttalelse til saken (utdrag):
«Miljøavdelingen kan ikke se at de omsøkte tiltakene er i vesentlig strid med de nasjonale interesser
vi er satt til å ivareta. Vi har derfor ingen merknader».
Om tiltakene:
Eiendommen består i dag av en utedo (BYA 6 m2), fritidsbolig (BYA 26 m2), samt plattinger (30 m2).
Plattingene medregnes ikke i bebygd areal.
Søknaden omhandler riving av utedoen, oppføring av tilbygg til fritidsboligen, endring av tak,
etterisolering av fritidsboligen, samt etablering av vann- og avløpsanlegg for tilkobling til offentlig
anlegg. Det vil ikke foretas irreversible terrenginngrep.

Endringen av taket innebærer blant annet at det etableres et saltak med endring av møneretning.
Fritidsboligen har i dag møneretningen mot nord/sør. Endringen innebærer at fritidsboligen får
møneretningen mot sjøen i vest. Endringen innebærer at taket enkelte steder blir høyere enn i dag,
men
den høyeste mønehøyden øker ikke. Gesimshøyden øker med 10 cm.
Arealer:
Eksisterende bebygd areal (BYA): 32 m2
Eksisterende bruksareal (BRA): 27,5 m2
Nytt bebygd areal på eiendommen: 12 m2 (8 m2 for VA og 4 m2 etterisolering).
Nytt totalt bebygd areal: 44 m2
Nytt bruksareal: ca. 35,5 m2
Høyder:
Eksisterende mønehøyde: 4,2 meter.
Eksisterende gesimshøyde: 2,4 meter.
Ny mønehøyde: 4,2 meter.
Ny gesimshøyde ca. 2,5 meter.
Vann og avløp:
Arbeidene med vann- og avløpsanlegget ble utført før søknad etter plan- og bygningsloven ble
innsendt.
Anlegget er delvis lagt i borehull gjennom fjell og delvis i nedgravd rørgate naturlig i terrenget.
Ledningene nær bygningskroppen vil tildekkes med stedlige masser. Sanitærsøknaden er godkjent i
sak
702/19 datert 07.08.2019.
Søknader på eiendommen:
Kommunen har mottatt totalt 4 søknader på eiendommen. Blant annet søknad om riving og
gjenoppføring av fritidsboligen med et nytt totalareal på 90 m2 (søknad nr. 1), riving og
gjenoppføring av fritidsboligen med nytt totalareal på 72 m2 (søknad nr. 2), riving og gjenoppføring
av fritidsboligen med nytt totalareal på 52 m2 (søknad nr. 3), og søknad om oppføring av nytt tilbygg
og etterisolering slik at eiendommen får et totalt areal på 44 m2 (søknad nr. 4). Kommunen har
varslet mulig avslag på søknad nr. 1, 2 og 3. Pr. dags dato har kommunen mottatt tilbakemelding på
ønske om realitetsbehandling av søknad nr. 1 og 4.
Foreliggende sak gjelder søknad nr. 4.
Søknad nr. 1 om legges samtidig frem til realitetsbehandling for Hovedutvalget for kommunalteknikk
i samme møte. Se eget saksfremlegg. Kommunedirektøren er negativ til søknad nr. 1.
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark fraråder og vil vurdere påklaging av søknad nr. 1.
Lovlighet av eksisterende bebyggelse:
Dagens bebyggelse er oppført før plan- og bygningsloven av 1965, og anses som lovlig etablert.
Ulovligheter på eiendommen:
Etter et tilsyn på naboeiendommen november 2020 ble det registrert at det har vært foretatt
arbeider
på eiendommen som ikke har vært omsøkt. Dette innebærer opparbeidelse/utvidelse av
biloppstillingsplass, adkomst opp til fritidsbolig, samt etablert vann- og avløpsanlegg. Tiltakene som
ikke er en del av denne søknaden følges opp av som egen sak av tilsyn- og ulovlighet.

Nabomerknader:
Det foreligger ikke nabomerknader til tiltaket.
Faktagrunnlag
Plan- og bygningsloven, kapittel 19 – Dispensasjon. Kommuneplanens arealdel med utfyllende
bestemmelser og retningslinjer, vedtatt 31.01.
Kommunedelplankart for Tjøme, vedtatt 31.01.2018.
Naturmangfoldloven, kapittel 11 – Alminnelige bestemmelser og bærekraftig bruk.
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning i strandsonen (SPR) av 25.mars 2011.
Vurderinger
Forholdet til naturmangfoldloven (nml):
Naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved behandling av byggesaker.
Det er ikke registrert utvalgte eller andre viktige naturtyper, rødlistearter eller kulturminner i det
aktuelle området jf. Naturbasen og artsdatabankens artskart. Dermed er det heller ikke påvist
negative konsekvenser for naturmangfoldet. Kravet i § 8 er dermed oppfylt og det anses ikke som
nødvendig med en vurdering knyttet til §§ 9-12. Hensynet til naturmangfoldloven anses som
ivaretatt.
Estetikk og arkitektur:
Kommunedirektøren mener tiltaket har tilstrekkelig god arkitektonisk utforming, og gode visuelle
kvaliteter i seg selv og i forhold til sin funksjon, bygde og naturlige omgivelser og plassering.
Dispensasjon etter plan- og bygningsloven (pbl):
Plan- og bygningsloven skal sikre at man gjennom åpne og demokratiske prosesser har en planstyrt
arealforvaltning. Hvor nye tiltak ikke skal være i strid med ønsket arealutvikling, vedtatt gjennom
planer.
I loven er det likevel en dispensasjonsbestemmelse som åpner for å fravike vedtatte planer.
Dispensasjonsbestemmelsen er tatt inn i loven for å være en sikkerhetsventil, ettersom det vil oppstå
situasjoner hvor det er ønskelig å kunne fravike planen uten å måtte endre selve planen, for
eksempel
ved utilsiktede virkninger av planen.
Kommunen kan innvilge dispensasjon hvis hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir
vesentlig tilsidesatt og fordelene ved å innvilge dispensasjon være klart større enn ulempene etter en
helhetsvurdering jfr. pbl. § 19-2. I denne vurderingen blir vektlagt om det foreligger negativ uttalelse
fra
statlig eller regional fagmyndighet, dispensasjonens eventuelle konsekvenser for helse, miljø,
sikkerhet
og tilgjengelighet, og nasjonale rammer og mål.
Før det vurderes om vilkårene for dispensasjon er oppfylt, vil det redegjøres for hensynet bak
bestemmelsene det dispenseres fra.
Hensynene bak byggegrensen langs sjø og LNF-formålet
Byggegrensen langs sjø i området går i formålsgrensen mellom LNF-området og boligformålet. I
området
mellom sjøen og byggegrensen (byggeforbudssonen) er arbeid og tiltak etter § 1-6, ikke tillatt. Dette
omfatter også tiltak som nevnt i §§ 20-1 til 20-4.
Byggegrensen langs sjø gjelder foran byggeforbudet i § plan- og bygningsloven 1-8, annet ledd. Selv
om

tiltakene ikke krever dispensasjon fra byggeforbudet § 1-8 andre ledd, kommer bestemmelsens
første
ledd til anvendelse. Det følger av første ledd at det i 100-metersbeltet langs sjø skal tas «særlig
hensyn
til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser».
Byggeforbudet er ment å markere at 100-metersbeltet langs sjøen er av nasjonal interesse, og at
strandsonen i utgangspunktet skal holdes fri for bebyggelse. Dispensasjoner fører til en uheldig
utvikling
av strandsonen. Arealer tas i stadig større grad i bruk til fritidsboligformål og annen privat utbygging,
samtidig som det skjer en utvikling av eksisterende fritidsboliger i form av tilbygg og andre mindre
tiltak jfr. Ot.prp. nr.32 (2007-2008).
Det skal svært mye til før dispensasjon kan gis, spesielt i strandsonen hvor det er stort
utbyggingspress
og store naturverdier. Av Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs
sjø
av 25.03.2011 (SPR), fremgår det i punkt 5.1 at Færder kommune hører til kategorien «sentrale
områder
med særlig stort press på arealene».
Hovedhensynet bak byggegrensen langs sjø er å holde området fri for bebyggelse, unngå
terrenginngrep, tap av naturmangfold og uheldige landskapsvirkninger. Hensynet er også å ivareta
allmenne interesser, unngå uheldig utbygging og privatisering i strandsonen.
Av kommuneplanens punkt 28.1 (LNF) tillates det ikke fradeling til og oppføring av ny
fritidsbebyggelse, herunder anneks, båthus/naust, brygger og/eller andre tiltak etter § 1-6, med
unntak av fasadeendringer.
LNF-formålet er et arealformål som skal ivareta hensynet til landbruk, natur og friluftsliv.
Arealformålet skal følgelig hindre tiltak som medfører uheldig nedbygging, privatisering og tiltak som
kommer i konflikt med natur-, skog- og landbruksinteresser. Disse hensynene kan ofte være
motstridende. Det må derfor ses hen til bruken av eiendommen for å klarlegge hvilke interesser
arealformålet er ment å ivareta. Det vil i denne sak i all hovedsak være natur- og friluftsinteressene
forbudet i pkt. 28.1 skal ivareta.
Fordi hensynene bak byggegrensen langs sjø og LNF-formålet i denne konkrete saken i hovedsak er
sammenfallende vil dispensasjonene bli behandlet samlet.
Vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak byggrensen langs sjø og LNF-formålet
Hvis tiltakene vesentlig tilsidesetter strandsonehensynene kan ikke kommunen innvilge dispensasjon
jfr.
pbl. § 19-2 annet ledd første punktum.
Plan- og bygningslovens § 19-2 peker på at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke
kan
være «vesentlig tilsidesatt». Det er følgelig en viss terskel før vilkåret er oppfylt, og kommunen er
avskåret fra å kunne innvilge dispensasjon.
Tilbygg søkes plassert på baksiden av fritidsboligen, og vil ikke kunne synes fra sjøen. Tilbygget eller
takendringene vil heller ikke virke dominerende i landskapet sett fra land eller fra sjøen. Mønehøyen
øker ikke, men gesimshøyden øker med 10 cm. Denne økningen anses ikke å komme i konflikt
landskapshensyn, og vil i hovedsak ikke virke privatiserende.

Det vektlegges at omsøkt tiltak ikke kommer i konflikt med viktige naturhensyn, dyrkbar mark,
produktiv
skog eller andre landbrukshensyn. Tiltakene kommer heller ikke i konflikt med allmennhetens
ferdselsmuligheter i strandsonen. Området vil fortsatt være tilgjengelig på samme måte som i dag for
allmennheten etter tiltakene er gjennomført.
Delkonklusjon
Kommunedirektøren er av den oppfatning at hensynet bak byggegrensen og LNF-formålet ikke
vesentlig tilsidesettes.
Lovens formålsbestemmelse
Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd første punktum at heller ikke hensynene bak
formålsbestemmelsen i § 1-1 kan bli vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsen lovfester formålet til å
fremme
«bærekraftig utvikling for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner», og hvor planlegging
og
vedtak skal «sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og
myndigheter».
Kommunedirektøren mener hensynene i formålsparagrafen ikke er vesentlig tilsidesatt gjennom den
omsøkte dispensasjonen.
Fordelene er klart større enn ulempene
Fordelene ved å innvilge dispensasjon må være klart større enn ulempene for at kommunen skal
kunne
innvilge dispensasjon jfr. pbl. § 19-2 annet ledd annet punktum.
Etter bestemmelsens ordlyd skal det foretas en helhetlig vurdering hvor alle relevante fordeler og
ulemper skal vurderes. I denne vurderingen er det ressurs- og arealdisponeringshensyn som er det
styrende for hva som er relevante fordeler og ulemper. Dette innebærer at de hensynene som gjør
seg
gjeldende i plangrunnlaget for det konkrete arealet, er de hensyn som er avgjørende for hva som er
fordeler og ulemper. Det må følgelig tas en konkret vurdering av hva som er planens intensjon. Tiltak
i
samsvar med planens intensjon vil i utgangspunktet være fordeler, og tiltak i strid med planens
intensjon vil være ulemper.
I juridisk teori og kommunes praksis er det likevel lagt til grunn at ekstraordinære forhold kan trekkes
inn i dispensasjonsvurderingen jfr. Plan- og bygningsrett av Pedersen m.fl. (3. utg.) del 2 s. 223 og
plan og bygningsloven av Zimmermann og Innjord s. 557.
Det er i vurderingen i utgangspunktet ikke adgang til å vektlegge rent personlige fordeler.
Bestemmelsen, åpner likevel helt unntaksvis, for at det i saker hvor det foreligger helt spesielle
sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn, kan slike hensyn tillegges vekt. At det ikke er
adgang til å vektlegge rent personlige fordeler, må ikke forveksles med å vektlegge at eiendommen
generelt får en mer hensiktsmessig arealutnyttelse som følge av tiltaket. En slik generell privat fordel
er
det adgang til å vektlegge. Vekten av den private fordelen vil avhenge av plangrunnlaget.
Den konkrete vurderingen av fordeler og ulemper
De omsøkte tiltakene innebærer flere klare fordeler. Det anses positivt at den eksisterende utedoen
rives, og at arealene samles i en bygningskropp. Dette innebærer at fasadelengden mot sjøen
reduseres,
arealene trekkes lengre vekk fra sjøen, samtidig som den private sonen rundt fritidsboligen

reduseres.
Dette vil være fordelaktig for den allmenne ferdselen i strandsonen og det visuelle uttrykket sett fra
sjø.
Eiendommen tilkobles kommunalt vann- og avløpsanlegg, som anses å være en klar miljømessig
forbedring. Eiendommen har i dag utedo. Kommunen har praksis for å kunne akseptere en
arealøkning
på inntil 8 m2 BYA ved tilkobling til kommunalt godkjent vann- og avløpsanlegg. Det anses også som
positivt at bygningsmassen etterisoleres. Dette vil være en miljømessig forbedring av bygningen, da
dagens fritidsbolig er av eldre dato og har redusert isolert. Samme forhold gjør seg gjeldene ved
fornying av taket.
Delkonklusjon
Kommunedirektøren mener at fordelene ved å innvilge dispensasjon fra byggegrensen og LNFformålet er klart større enn ulempene.
Konklusjon
På bakgrunn av overnevnte anbefaler kommunedirektøren at det innvilges dispensasjon fra
byggegrense langs sjø i kommunedelplankartet, jf. kommuneplanens bestemmelse pkt. 16 og
kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 28.1 – forbud mot tiltak på eksisterende
fritidsbebyggelse i LNF-områder for riving av utedo, oppføring av tilbygg, endring av tak,
etterisolering av fritidsboligen og VA-ledninger på gbnr. 201/19, i henhold til innsendt søknad.
-----------------------------------------------------------------------Ettrinnstillatelse
Søknaden godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 16.12.2020 og supplert 26.01.2021, 28.01.2021 og
23.02.2021. Behandlingsklar søknad forelå 23.02.2021.
Generelt om tillatelsen:
Det er tiltakshavers ansvar at arbeidene utføres i samsvar med lovverket.
Arbeidene kan starte. Tillatelsen har en gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Er arbeidene ikke satt i gang
innen 3 år faller tillatelsen bort. Ønskes tiltaket endret, må endringene være godkjent før de kan
starte.
Tillatelsen kan bli omgjort som følge av en klage eller annen overprøving. Kommunen er ikke
ansvarlig for tap ved en slik omgjøring. Arbeid som igangsettes før klagefristen er ute eller
klage/overprøving er avgjort, skjer for tiltakshavers egen risiko.
Tillatelsen er gitt iht. plan- og bygningsloven og gir ingen rettighet til å bygge etter annet lovverk og
innebærer heller ingen avgjørelse av eventuelle private rettsforhold.
Beskrivelse av tiltaket:
Søknaden omhandler riving av utedoen, oppføring av tilbygg til fritidsboligen, endring av tak,
etterisolering av fritidsboligen, samt etablering av vann- og avløpsanlegg for tilkobling til offentlig
anlegg. Det vil ikke foretas irreversible terrengendringer.
Endringen av taket innebærer blant annet at det etableres et saltak med endring av møneretning.

Fritidsboligen har i dag møneretningen mot nord/sør. Endringen innebærer at fritidsboligen får
møneretningen mot sjøen i vest. Endringen innebærer at taket enkelte steder blir høyere enn i dag,
men
den høyeste mønehøyden øker ikke. Gesimshøyden øker med 10 cm.
Arealer:
Eksisterende bebygd areal (BYA): 32 m2
Eksisterende bruksareal (BRA): 27,5 m2
Nytt bebygd areal på eiendommen: 12 m2 (8 m2 for VA og 4 m2 etterisolering).
Nytt totalt bebygd areal: 44 m2
Nytt bruksareal: ca. 35,5 m2
Høyder:
Eksisterende mønehøyde: 4,2 meter
Eksisterende gesimshøyde: 2,4 meter
Ny mønehøyde: 4,2 meter
Ny gesimshøyde ca. 2,5 meter
Byggteknisk forskrift:
Tiltak skal følge de krav som er stilt i byggteknisk forskrift (Tek 17).
Plangrunnlag:
Eiendommen er uregulert og avsatt til LNF-formål i kommunedelplankartet for Tjøme, vedtatt
31.01.2018. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel med bestemmelser og
retningslinjer for Færder kommune, vedtatt 31.01.2018.
Eiendommen ligger innenfor 100-metersbeltet hvor det skal tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser jfr. pbl. § 1-8. Eiendommen ligger foran
byggegrense langs sjø.
Estetikk og arkitektur:
Kommunedirektøren mener tiltaket har tilstrekkelig god arkitektonisk utforming, og gode visuelle
kvaliteter i seg selv og i forhold til sin funksjon, bygde og naturlige omgivelser og plassering.
Miljø- og grunnforhold:
Det opplyses i søknaden at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som
følge av flom, skred eller andre natur- og miljøforhold.
Graving:
Gravetillatelse må være gitt av grunneier. Før graving må det avklares om det finnes strøm-, telefon-,
fiber- eller andre kabler og ledninger i nærheten. Mer informasjon finnes på www.gravemelding.no.
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest:
Tiltaket kan ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
Ved søknad om midlertidig brukstillatelse, skal søker dokumentere gjenstående arbeider, bekrefte at
bygningen har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse.
Ved søknad om ferdigattest skal søker bekrefte at tilstrekkelig dokumentasjon er overlevert byggets
eier.
Dersom det er foretatt endringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, skal søker

senest ved søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende oppdatert dokumentasjon.
Lovgrunnlag (listen er ikke uttømmende):
· Plan- og bygningsloven, kapittel 11 – Kommuneplan.
· Plan- og bygningsloven, kapittel 20 – Søknadsplikt.
· Plan- og bygningsloven, kapittel 21 – Krav til innhold og behandling av søknader.
· Plan- og bygningsloven, kapittel 27 – Tilknytning til infrastruktur.
· Plan- og bygningsloven, kapittel 29 – Krav til tiltaket.
· Plan- og bygningsloven, kapittel 31 – Krav til eksisterende byggverk.
Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Eventuell klage over vedtaket må
sendes inn skriftlig til kommunen innen 3 uker etter at du har mottatt vedtaket. Søksmål eller
erstatningskrav kan ikke reises uten at klageadgangen er benyttet.
Gebyr:
Søknaden er datert mottatt mottatt 16.12.2020 og senere supplert, senest 23.02.2021.
Behandlingsklar søknad forelå 23.02.2021. Søknaden er behandlet innen lovpålagt frist. Gebyret er
beregnet ut fra kommunens gebyrregulativ for 2020:
Pkt.
§ 3-2
§ 3-3
§ 3-10
§ 3-10
§ 3-10
§ 3-11 a
§ 3-12
Sum

Beskrivelse
Grunngebyr
Registreringsgebyr
Grunngebyr dispensasjon
Tillegg for høring
Tillegg pr. dispensasjon utover den første
Røranlegg, ledningsanlegg
Tilbygg

Sats
4.080,820,9.790,8.165,3.265,4.900,4.900,-

Antall
1
1
1
1
1
1
1

Totalt
4.080,820,9.790,8.165,3.265,4.900,4.900,35.920,-

Samlet saksbehandlingsgebyr er beregnet til kr. 35.920,- og vil bli sendt tiltakshaver.
Engangsgebyr for tilknytning skal være innbetalt før arbeidene igangsettes. Faktura blir sendt til
tiltakshaver.
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Færder Kommune

Nesøya 15.12.2020

Byggesak HYTTEUTVIDELSE 201/19 LANGVIKVEIEN 45, TJØME
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA DET GENERELLE BYGGEFORBUDET, KOMMUNEPLANENS AREALDEL.
I forbindelse med ønsket tilbygg på 18 m2 til eksisterende fritidsbolig med uthus og andre byggverk,
søkes det om dispensasjon fra det generelle byggeforbudet i 100 metersbeltet, jfr. Plan - og
Bygningslovens §1 - 8. Det vises til bestemmelser i kommuneplanens §28.1.1. Det søkes om
dispensasjon fra pkt 28 i kommuneplanens arealdels ut fyllende bestemmelser.
På eiendommen står det i dag en fritidsbolig med et anneks /uthus samt to andre byggverk
(oppbygde plattinger/ verandaer over glover). Minste avstand til sjøen er ca. 30 m for den nærmeste
plattingen. Eksisterende fritidsbolig ligger ca. 40 m fra sjøen, mens tilbygget vil ligge bak eksisterende
hytte på 5,2 m dybde, og der mer en 45 m fra sjøen og hovedkroppen noe lenger fra sjøen enn
eksisterende situasjon av hytte og anneks/bod. Annekset/boden vil bli fjernet og bli tillagt bak hytta i
de 18 m2. Det ønskede tiltaket, følger i all hovedsak føringene i kommuneplanen, der det er gitt
maksimalt BYA for innlegging av offentlig vann og kloakk 6-8 m2 + isolasjon av gamle bygg 4 m2, en
miljøgevinst, en utvidelse dersom dispensasjon gis. Areal og høyder er i henhold til bestemmelsene.
Justeringer av tak er små, men nødvendige for brukbarheten av arealene i bygningens loftsetasje.
Fritidsboligens hovedtak får høyder i henhold til bestemmelsene lik før, og det er kun de spesifikke
målereglene for takoppbygg, ark og tverrfløy m.m. som utgjør himling i stue, krypeloft med sadeltak.
Det planlegges også en tilpasning i farger og materialbruk til omgivelsene, slik at fritidsboligen skal
virke minst mulig synlig og privatiserende for allmennheten. Tiltaket anses ikke å sette til side
hensynet bak byggeforbudet. Eiendommen er i dag bebygget med et hovedbygg og uthus, som
strekker seg 15 meter mot sjøen, men har ellers en god plassering på eiendommen. Den utvidede
fritidsboligen vil ha et samlet areal, med den samme, etablerte, plasseringen som den eksisterende
fritidsboligen. Bygningen vil ligge nesten 1,5 m lenger vekk fra sjøen når boden fjernes og samles fra
15 meter fasade mot sjøen til bare 4,5 til 6 meter, mens de nærmeste byggverkene (veranda og
plattinger) liggende under terrengets bergkammer som før i forhold til den eksisterende
fritidsboligen.
Tiltaket vil ikke føre til økt press på LNFR – området det ligger i. Tiltaket vil ikke være mer sjenerende
for allmennheten enn det eksisterende tiltaket da det ligger i et skogholt, eller føre til økt
privatisering i området. Tvert imot vil samling av bebyggelsen og plasseringen av fjernet bod lenger
vekk fra sjøen virke positivt. I tillegg vil tiltaket gi eiendommen et estetisk løft. Se vedlagte
illustrasjoner som viser deler av eksisterende bygg (tak med kotemål) sammen med nytt tiltak.
I forbindelse med tiltaket er det planlagt en oppgradering av vann - og avløpsforholdene på
eiendommen. Anlegg oppgraderes, og utslipp saneres og oppgraderes med godkjente utslippsforhold
Med vennlig hilsen
Paul og Astrid Coucheron

Færder Kommune

Nesøya 14.01.2020

Byggesøknad om tilbygg på eksisterende hytte i anledning tilknytting av vann og kloakk.
Byggesøknaden gjelder først og fremt utvidelser, dernest tilknytting av offentlig vann og kloakk.
Ved en byggesøknad bes det om fordeler for allmenheten for at tiltak lettere skal kunne godkjennes.
En fordel er det miljømessige aspektet ved at hytta tilknyttes offentlig vann og kloakk.
Tilknytting V&K er søkt Færder Kommune om og søknaden ble omgående godkjent og avgift betalt.
Videre er det søkt om gravetillatelse av entreprenør ved Fredrik Røseth via hans arbeidsgiver.
For å skåne vei og berget mest mulig ble det valgt å bore hull fra Langvikveien 45 til 44 og 47.
Det ble ved den anledning fjernet trær og vegetasjon som var i veien på parkeringsplassen. Da det
heller ikke lot seg gjøre å bore opp fra parkeringsplass, ble vegetasjon fjernet og tidligere kjerrevei
utbedret. Det ble nødvendig å fjerne nedre betongtrapp for å kjøre opp borerigg på 3 x 9,5 m lengde.
Da vannrøret til Langvikveien 47 ble for grunt ved innslaget, ble det lagt isolasjon og mere masse der.
Denne massen ble tilpasset terrenget slik at betongtrappen nå er unødvendig. Trapp ellers erstattes.
Det lot seg ikke å bore ned fra hytta det der badet var tiltenkt og hullet derfor flyttet til sør for hytta.
Dette medfører at rørgate er nedgravd ned med varmekabel i fjell revne sør for hytta og fylt igjen.
Vann og kloakkrørene ligger nå klare for videre arbeider straks byggesøknaden er godkjent.
I anledning tilknytting av vann og kloakk, gis det normalt arealtilskudd bad på 6-8 m2 for områdets
byggearealutnyttelse 90 m2. Her er hytta i dag 26 m2 + utebod med utetoalett på 6 m2 = 32 m2.
I prinsippet om ikke hytter har tilstrekkelig egnede arealer for bad, skal 6-8 m2 gis som miljøgevinst,
dette også for alt 90 m2 hytter og større godkjente hytter og hus. At små hytter etter tiden ønskes
større, skal ikke være avgjørende om tilskuddet eller begrensninger av regulert byggeareal 90 m2.
Vi har byggesøkt 90 m2, 72 m2 og 52 m2 med varslinger om avslag, noe som er å stjele eiendomsrett.
For å kunne benytte det alt betalte vann og kloakkanlegget, bes en rask behandling av byggesøknad.
Vi ser det uheldig å måtte bruke dagens byggearealer i sine minimale størrelser til tiltaket, da bygge
eksempelvis inn vannklosett i bodens utetoalett på 1,5 m2 og ber om tilleggsarealet på 6-8 m2.
En annen fordel er å samle bygningene i en kropp. Flytte boden til hyttas areal.
En tredje fordel er å redusere lengden på fasaden mot sjøen ved at boden flyttes fra 15 meter til 6 m.
En fjerde fordel er at tilbygg legges til bakenfor den dagens bygningskropp som byggesøknad viser.
En femte fordel er å tilleggsisolere hytte og bod, noe som vil utgjøre 2 + 2 m2 = 4 m2.
Alle disse 5 fordelene kan innfris for å få en areal økning av dagens 32 m2 + 6-8 m2 + 4 m2 = 44 m2.
Dette er ennå langt under de foreskrevne 90 m2 i LNF1 område, i 100 meters belte.
I påvente at disse byggesøknadene behandles seriøst, ønskes byggesøknaden på 44 m2 godkjent,
fortrinnsvis å kunne rive alt og bygge alt opp igjen i en bedre kvalitet uten råte og skadedyr.
Mvh Paul og Astrid Coucheron.
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Forløpig varsel om avslag på tilbygg hytte til 44 m2 etc.

Hei igjen Carina, Anne-Mari, De øvrige synserne i
Færder Kommune, Statsforvalter og Statsråder Monica
Mæland og Nicolai Astrup.
Vi har vært i positiv dialog med Fylkesmannen og Tjøme
Kommune i 2017 og senere Færder Kommune i 3,5 år
for rettmessig å få bygge ut hytta vår til 90 m2.
Ved kommuneplanen for 2011-2014 var det lagt
begrensninger på eieres rettigheter til eiendommen på
20 mål til bare 3-4 mål spredd hyttebebyggelse.
Ved Kommuneplanen for 2015-2018 ble
begrensningene ytterligere økt da strandlinjen også ble
fjernet 25 meter opp fra sundet og bare 2-3 mål
gjenstod.
I januar 2018 ble det i en ekstraordinær kommuneplan
også de siste målene med spredd hyttebebyggelse
fjernet med dobbelt byggeforbud på alle de 20 målene.
Dette ble gjennomført bak eieres rygg uten dialog og
kompensasjon og oppfattes som rent tyveri fra Færder
kommune, Statsforvalter og STATEN.
Byggesøknaden på 90 m2 har nå vært til behandling i
over 2 år med Varsel om avslag grunnet manglende
fordeler for allmenheten tross ¾ del 15 mål kan åpnes.

Min familie opplever beskrivelser i tilbakemeldingen
som at Dere ikke har vært på eiendommen og beskriver
byggesøknaden som fra et fugleperspektiv.
Dere stjeler eiendommen, svartmaler familiens
byggesøknad og eier ingen skam slik som Dere igjen
tilbakemelder negativt den 4. byggesøknad, Varsel om
avslag.
Hvis dere tror at eiere vil kunne akseptere denne
behandlingen, så mangler dere empati, forståelse for
lovene, eieres rett og burde drive med noe annet.
Familien var og er fremdeles villige til å komme i dialog
med kommunen om bruken av eiendommen til fordel
for allmenheten og eiere, begge parter.
Familien har tilbudt Kommunen at allmenheten kan
bruke ¾ deler av eiendommen etter friluftsloven, vise
hensyn, da også eieres hensyn til allmenheten.
Men eiere blir mindre og mindre interessert i å
akseptere adgang når Færder Kommune begrenser
eiernes normale menneske- og eiendomsrettighetene.
Dessuten er det enkelte fra allmenheten som trasser
Friluftsloven og provoserer med sin adferd, snakk og
forsøpling. Dette kan ikke aksepteres.
Hytta på 26 + 6 m2, den gamle Tollbua fra slutten av
1800 tallet, ligger tilbaketrukket i hjørnet bak på
fjellplatået på den 20 mål store eiendommen.

Hytta synes ikke fra eiendommens strandområder,
kun etter et bratt fjellterreng på 10 meter høyde, opp
i det private nærområdet etter Friluftsloven.
Hytta ligger 37 meter fra stranden langs sundet
tørrlagt 2 ganger i døgnet mot første øy, da 100 meter
til neste sund og vel 150 meter til åpen rom sjø.
Hytta ligger lenger fra sundet/sjøen enn naboens som
bare ligger 30 meter unna mot nord, og etter tilbygg
bare 2 meter fra bratt fjell ned til parkeringen.
Hytta ligger ennå inne i et langt høyrere skogsområde
slik at hytta ikke synes fra sør, det største arealet
mulig egnet for almen benyttelse som turområde.
Det er ikke måte på bruk av superlativer om hvor fin
eiendommen er, tross den er for det meste ufarbar
med bratte fjell og dype fuktige glover med kratt og
skog.
Selv solskinnsdager, i helger og fellesferien er det få
mennesker og hundeeiere der grunnet de vanskelige
bratte fjellrabbene og langgrunne strendene.
Slik hytta ligger i dag inne i høyere skog, synes den
knapt før en er innenfor det private område og
plattinger synes ikke før en er i den absolutte private
sfære.
Hva Færder Kommune bruker av ord for andre hytter
som ligger i sjøkanten vet vi ikke, men denne ligger ikke
svært sjønært og eksponert i landskapet.

Hytta synes fra sørvest fra Tønsbergfjorden samt fra
våre private øyer i vest og fra Langvikveien i øst
grunnet nedhogging for utsikt av lokalbefolkningen.
At hytta med tilbygg skal bli så avskrekkende og
sjenerende for allmenheten med bare et lite
tilbaketrukket tilbygg på 12 m2 med samme takhøyde,
forstår vi ikke.
Her innfrir vi miljøkrav og legger inn offentlig vann og
kloakk, fått med nabo og bygger ut hytta bare bakover,
mere enn 5 meter lenger fra sjøen enn boden.
Vi fjerner den ytterste boden med utetoalett, boden
1,5 meter nærmere sjøen enn hytta og samler
bebyggelse fra 15 meter til bare 6 meter fasade mot
sjøen.
Denne byggesaksbehandlingen av Færder Kommune er
en skam for demokratiet og formenes er misunnelse og
feiltolkninger av de nye vedtektene fra STATEN.
Bak eieres rygg tar kommunen og fjerner
eiendomsrettigheter, spredd hyttebebyggelse med
normal utvikling av bygg og privatlivets fred uten
kompensasjon.
Utdrag fra foreløpig varsel om avslag på 44 m2:

Det står her på om tilleggsisolasjon på utebod med
utetoalett med plank til vegger, om BYA 6 m2 eller BRA
5,8 m2 om ekstra 2 m2 isolasjon av 20 cm.
Familien kan velge å rive og flytte boden med BRA 5,8
m2, framfor å be om å få tilleggsisolere før flytting, da
flytting innebærer ingen tilleggsisolasjon.
Det er også skammelig at byggesøknadene på 90 m2,
72 m2 og 52 m2 ble Varslet om avslag tross det er
foreslått så mange og gode fordeler for allmenheten.

Kommunen og fylkesmannen ga positive signaler
høsten i 2017, men kommunen besvarte ikke om hva
De ellers hadde til hensikt å gjøre med eiendommen.
Ved en ekstraordinær endring av kommuneplanen for
2015-2018, i januar 2018, fjernes De den siste spredde
hyttebebyggelsen på arealet rundt hytta.
Hvor er det blitt av en viss forutsigbarhet i Færder
Kommune. Hva blir neste forbud og avgifter etter
kommunens feilbruk av offentlige midler til rettsaker.
Uten noen form for dialog fra kommunen, dobbelt
byggeforbud, er dette å gå bak ryggen på eiere og stjele
eiendomsrettigheter og trivsel som går på helsa løs.
Uansett forbeholder vi oss retten til nærområdene
rundt hytta, parkeringsplassen, steinmoloen og
opparbeidet badestrand med svaberg. Resten skal gro
igjen.
Å bygge ut hytta bakover etter byggesøknaden på 90
m2 vil ikke føre til noen spesiell økt privatisering av den
private eiendommen eller sjenanse etter Friluftsloven.
Heller tvert om samles bygget bakover og Kommunen
er tilbudt ¾ av eiendommen for bruk av allmenheten
etter Friluftsloven og dialog med vellet om
beskjæringer.
Familien ville ha kunnet bruke tusen og 10 talls tusener
av kroner på almene goder på tomten framfor avgifter
og krangling om helt naturlige bygge rettigheter.

Vi ser heller ikke at 2 separate hytter langs
Langvikveien kan måtte oppfattes som stengsler mot
det aktuelle strandområde og øyene utenfor etter
Friluftsloven.
Her ville stier og eventuelt lekeplasser kunne
opparbeides og vise klart til hvor allmenheten kan
ferdes som i nye villastrøk, mye mere enn Færder
ellers.
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Mulig manglende dokumentasjon byggesøknad 44 m2 Langvikveien 45,
201/19

Hei Carina.
Har du 5 minutter.
Byggesak 201/19, Langvikveien 45, Tjøme.
Kan du være snill å sjekke om byggesøknaden på 44 m2 nå har all den nødvendige dokumentasjonen
og at å flytte boden med BRA 5,8 m2 er gangbart.
Den gamle boden har bare planker til vegg, 1,5 til 2 cm tykke utgjør 0,2 m2, slik at det ved flytting av
boden ønskes tilleggsisolering og panel utvendig vil tilkomme ca. 2 m2.
Dette har en vesentlig betydning for om denne delen av byggesøknaden må endres eller ei.
Det vil ikke bli vesentlige terrengendringer eller terrenginngrep rundt hytta, så fasadetegninger
illustrerer nåværende og senere terreng etter utvidelsene.
Når det gjelder ny liten terrasse økning over nødvendig teknisk rom for vanninntak, så vil denne ligge
i flukt med terrenget, bunn grunnmur, mot bergkammen mot øst midt på bygget og vil ligge lavere
enn bergkammen i vest, 4 meter unna.
Alt etter om terrassen kan inngå i byggesøknaden eller ei, vil en skyvedør kunne velges i fasaden mot
vest, høyre eller venstre side. Dette tar jeg som en fasade-ending som ikke trengs å søkes om, bytte 2
vinduer mot en skyvedør.
Det blir ikke endringer på terrenget rundt hytta som får en grunnmur alt etter bergets formasjon på
ca. 50 cm i SørVest og 10 cm høyde i Nord for å beholde hyttas høyder.
Som bærende konstruksjon av hovedtaket vil en laminert bjelke på ca. 40 x 10 cm ligge med
nødvendige stolper i den opprinnelige midtveggen under, og en tilsvarende bjelke vil ligge med en
stolpe mellom vinduene i stue mot Vest. Takstolene av 8 x 2 tom med isolasjon + lekting 2 x 2 tom for
takstein og 1 x 2 tom under for elrør.
SU.
Mvh Paul Coucheron
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'Alf Enger'
Carina Merete Iversen-Nordby; Anne-Mari Rustan Aas
Byggesøknader 90, 52 og 44 m2

Hei igjen og godt nyttår til dere alle.
Til orientering.
Har vært i prat med Carina Merete Iversen-Norby i dag som sier hun var i gang med byggesøknaden
90 m2 før sin påkrevde avvikling av ferie i 2020 før nyttår.
Byggesaken 90 m2 fra 02.01.2019, vil når den er ferdig beskrevet, sendes til politisk utvalg, mulig
med negativ anmodning, før den sendes Fylkesmannen, Statsforvalteren.
Byggesaken 52 m2 vil hun formelt gi tilbakemelding om, med Varsel om avslag. Vi får der se hva
Færder Kommune legger til av begrunnelser for avslaget.
Byggesaken min på 44 m2 går sin gang, men den har hun ikke fått sett på etter hennes mangelbrev
sendt etter tiden, men ble straks sendt tilbake med kompletteringer da hun var i ferie.
Nabovarslingen for byggesøknaden min på 44 m2 er avsluttet i tid og kun 3 naboer har svart, alle
positive. Vet ikke om det da er en videre prosess jeg må foreta meg eller om byggesaken går sin gang.
Jeg repeterte min oppfatning av arealtillegg for utvidelse som miljømessig etter isolering og hvordan
dette kunne burde håndteres som også ble akseptert i tidligere samtale med Anne-Mari Rustan Aas.
Boden kunne tilleggs isoleres 20 cm + panel før flytting, men dette var upraktisk og kunne gjøres i et
ved flytting da denne ikke hadde noe isolasjon før, bare plank på plank. Utvide hytte med bod 6 + 2
m2.
Hovedhytta Tollbua 26 m2 måtte tilleggs isoleres som den står om 10 cm isolasjon + panel skulle
aksepteres. Det vil si + 2 m2 isolasjon med panel på yttervegger.
Der er det i dag 2 og 3 lag panel ute og inne foruten det meste som luftrom i stenderverket, det
meste trolig fra byggets opprinnelse fra slutten av 1800 tallet.
Takkonstruksjonen må omgjøre og endres, alt etter om den fjernes i sin helhet eller ei, bør en kunne
få tilleggsisolert himlingen over stuen med 30 cm der bare plank og bølgeblikk ligger nå.
For å begrense takhøyden på hytta har vi planlagt en takvinkel fra vel 40 grader ned til 30 grader for å
mest mulig tilfredsstille den opprinnelige takhøyden fra marken, i dag på 4 til 4,3 meter +.
Nye gulv, plate, vil legges lavest mulig over terrenget med flytende parkett slik at takhøyder i
ettertiden blir mest mulig som ønsket 240 i alle rom med dører på 210, da vår svigersønn er 2 meter
høy.
Til tross for forslag siden 2017 om å ta vare på Tollbua på Tjøme til en viss grad som fortidsminne,
velger Færder Kommune å se bort i fra andre alternative løsninger med et nytt selvstendig bygg etter
dagens behov.
Mvh Paul Coucheron
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Hei igjen Carina og Anne-Mari.
Fylkesmannens ord i desember 2019:
For det første kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.
Hensynene bak byggeforbudsbestemmelsen er at det i 100metersbeltet skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Det blir ingen forringelse av natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap
og andre allmenne interesser der Friluftsloven gjelder.
Tvert imot bidrar eiere med å holde eiendommen i stand i motsetning
til enkelte almene som forsøpler. Et visst bidrag fra Kommunen
forventes.
Opptrer allmenheten seg etter Friluftsloven, viser hensyn/gjensidig
hensyn, vil det ikke være noe problem, ei heller om utbygging av hytte
90 m2.
I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Og da er det
fordelene og ulempene for natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap
og andre allmenne interesser som er utgangspunktet,
ikke fordeler og ulemper for den som eier eiendommen.
Familien Coucheron kan ikke se at å gi allmenheten tilgang til ¾ del
av eiendommen etter Friluftslovens premisser ikke er en meget stor
fordel.
Det er i søknad levert inn fotomappe på mulig sti fra veien og offentlig
badestrand over bergkam bak privat molo/badestrand ned og ut til
øyene.
Eiendommen på 20 mål har blant annet 180 meter strand og flere øyer
som tilbys allmenheten, samt langgrunne områder ut til marbakke.
Hytta utvides bakover mest mot nabo 30 meter unna. Når boden med
utetoalett fjernes, blir fasaden mot sjøen redusert fra 15 til 12 meter.

Den opprinnelige bebyggelsen vil da trekkes 1,5 meter lenger fra sjøen
og alle tilbygg vil ligge 3 meter lenger fra sjøen en i dag.
Den nye hytten vil nødvendigvis få høyere tak da det skal dekke over
større areal bakover, men samtidig unngå utilsiktede
vanninntrengninger.
I søknaden gjør eiere miljømessige tiltak ved å tilkoble offentlig vann
og kloakk der avgift er betalt og borrearbeider utført sammen med
nabo.
Familien Coucheron ser derimot en klar skjevhet i at Stat, Fylke og
Kommunen annekterer/stjeler privat eiendom uten dialog og
kompensasjon.

Mvh Paul og Astrid Coucheron
Fra: Paul Coucheron <Paul.coucheron@elbrannutredern.no>
Sendt: torsdag 21. januar 2021 13:43
Til: 'Carina Merete Iversen-Nordby' <carina.merete.iversen-nordby@faerder.kommune.no>; 'AnneMari Rustan Aas' <anne-mari.rustan.aas@faerder.kommune.no>
Kopi: 'nikolai.astrup@kmd.dep.no' <nikolai.astrup@kmd.dep.no>
Emne: SV: Gbnr 201/19 - Langvikveien 45 - Svar på e-post
Hei og takk for raskt svar om mottatt bekymringer fra familien Coucheron.

Vi antar at saksbehandlereskalvære nøytrale,heller ikke beskrivelsebyggesøknaden
negativt ladet.
Jeghar til nå ikke lest meg til de positiveladedeargumentene.Antar ogsåat FærderKommunes
representanterskalinformere og opplyseom bådenegativeog positiveforhold i enhversak.
Videremå FærderKommunesrepresentantervite at dette er en privat eiendometter Loven,som nå
oppfattes å stjelesom ikke eiers interessertas mere hensyntil, og vil bli forfulgt rettslig.
At vedtekter fra Departementetskrivesslik at det går an å tolke dem beggeveier, så må en forvente
et visstfagligskjønnskalkunnedifferensierehva som eiere må kunne forvente i forhold til
allmenhetenssynsingerom sjenerendeetter Varselom avslag.
Vi antar det er langt flere positiveforhold til å få låne ¾ av eiendommenetter Friluftsloventil
allmenhetenenn negativeså som dennepåstått sjenerendebebyggelsebak tett skaui bakrehjørnet
aveiendommenpå 20 mål med 180 meter strand og flere øyer.
TjømeKommuneble forespurt om deresintensjonerog evt. kjøp av eiendommenhøsten2017,men
valgte å gå bak eieresryggog ved en ekstraordinærkommuneplani jan. 2018der siste spredde
hyttebebyggelseble omgjort til dobbelt byggeforbud.
Det ble fra bådeTjømeKommuneog Fylkesmannenetter e-posteri 2017,sagtdet ikke skullevære
noe i veien for utvidelsetil 90 m2 som tidligere gjentatte gangerer opplyst om, ogsåmed deresnavn.
Mvh Paulog Astrid Coucheron

Fra: CarinaMerete Iversen-Nordby<carina.merete.iversen-nordby@faerder.kommune.no>
Sendt:torsdag21. januar 202110:26
Til: 'PaulCoucheron'<Paul.coucheron@elbrannutredern.no>;
Anne-MariRustanAas<annemari.rustan.aas@faerder.kommune.no>
Kopi: nikolai.astrup@kmd.dep.no
Emne:Gbnr201/19 - Langvikveien45 - Svarpå e-post
Hei
Kommunenforholder segkun til de opplysningersom fremgårav søknaden,i tillegg til de arealer
som fremgår av kommunenskartportal osv.
Søknadenfor ny fritidsbolig på 90 m2 er under behandlingnå. Den vil fremmesfor politisk
behandlingi neste tilgjengeligemøte. Da kommunedirektørensinnstilling som kjent er negativvil
søknadenikke sendestil Statsforvaltereni Vestfoldog Telemark(tidligere Fylkesmanneni Vestfoldog
Telemark)før politisk behandling.Dersomdet politiske utvalget er innstilt på å innvilgedispensasjon,
vil søknadensendesStatsforvalterfør endeligvedtakfattes.
Dersomkommunenhar behov for ytterligere opplysningeri sakenvil jeg ta kontakt. Du vil orienteres
om det politiske vedtaketkort tid etter møtet.
Med vennlighilsen
CarinaM. IversenNordby
Byggesaksbehandler
Byggesakog geodata
Tlf: 33 39 00 00 / 908 30 637
www.færder.kommune.no

Fra: Paul Coucheron <Paul.coucheron@elbrannutredern.no>
Sendt: 20. januar 2021 14:36
Til: Carina Merete Iversen-Nordby <carina.merete.iversen-nordby@faerder.kommune.no>; AnneMari Rustan Aas <anne-mari.rustan.aas@faerder.kommune.no>
Kopi: nikolai.astrup@kmd.dep.no
Emne: Byggesak Langvikveien 45, 201/19
Hei igjen Carina og Anne-Mari.
Antar dere er godt i gang med utkast til byggesøknaden min til politikerne.
Jeg er bekymret for hva ukorrekte og manglende saksomtaler i medier og hva lekmenn sier og
beskriver kan føre til av unødvendige konflikter.
Her et utkast:

Problemet her er at også Kommunens representanter og politikkere leser avisene og får omtaler
rundt om med til dels feile opplysninger de kanskje ikke sjekker ut.
Da vil slike fremstillinger bli forledende uten at de dementeres, blir rettes opp i.
Siste avisomtale i Øyene er upresis og har direkte feil.
Der skrives det at fritidsboligen vil ligge i underkant av 1 meter nærmere sjøen, mens hovedkroppen
kommer litt lenger unna, i søknad 3 meter lenger unna.
Mer presist er at utspringer kommer der hytta nå ligger, ingen endringer annet enn at hytta vris noe
mer parallelt med terrenget. Nord/syd langs fjellrabbene.
Derimot vil en ved byggetillatelse på 90 m2, fjerne den eksisterende uteboden med utetoalett som
ligger 1,5 meter nærmere sjøen mot vest enn hytta.
Dertil vil fjerning av boden føre til at eksisterende fasade mot sjøen etter to bygninger blir redusert
fra 15 meter til bare 12 meter mot sjøen.
Både og.
Dessuten er hytta, den gamle Tollbua fra sent 1800 tallet, over 37 meter fra sundet som er tørrlagt 2
ganger i døgnet som flyfoto i avisen viser.
Da er hytta mer enn 100 meter til sjøen i neste sund mellom øyene og over 150 meter til åpen rom
sjø i Tønsbergfjorden.
Hytta synes ikke fra eiendommen i syd grunnet stedtopisk høy vegetasjon av furutrær og eiketrær,
bare fra egne private øyer 75 til 125 meter unna.
Sannheten høres jo noe bedre ut enn i avisomtalen. 😊 Håper også dere skiver deres i positiv
omtale, ikke undergrave til Varsel om avslag.

En skal heller ikke glemme at hytta i dag ligger i bakre nordøstre del av eiendommen på 20 mål og
der godt bakenfor nærmeste nabohytte, bare 30 meter unna.
Når regelverket tilsier mindre areal langs sjøen, 90 m2 med 1,5 etasje, må BYA arealet kunne
kompenseres med mulig loft for hems og barnesoverom, her søkt om 1,89 m etter regelverket.
Bare som en kontrast til omsøkte hytte, så er naboens hytte av lik størrelse på 1,5 etasje, bare
24 meter fra sundet, mens deres sjøbu er bare 3 meter fra sundet ofte tørrlagt.
Det er helt sikker mange eldre hytter og nye som både er større enn 90 m2 og ligger tettere
til sjøen, og en hvis presedens og likhet for loven kreves.
Eiendommen omtales i avisen som 11 mål, men ved enkelt søk i Færder Kommunes kartverk, på
adresse og 201/19, viser at den er ca. 20 mål stor.
Dette er 20 mål frastjålet privat eiendom som allmenheten boltrer seg på uten at eiere har fått noe
kompensasjon, som i dette sivile århundrede menes å være bemerkelsesverdig.
Nå opplever eiere ukvemsord av enkelte som tråkker over beina våre, tar i bruke bortstablede
møbler etc., henslenger dem ødelagte og tilgriser eiendommen med søppel.
Vi er blitt vaktmestere for allmenheten på egen eiendom.

20 mål eiendom som uten videre annekteres kan ikke gå upåaktet hen. Vet at tidligere eiere nylig
hadde en disputt med Kommunen anledning parkeringsplassen.
Dette er kanskje veien å gå med hensyn til allmenn ferdsel på eiendommen, en kompensasjon med
utvidelse av bygg og for øvrig leieavtale for å dekke ubeleilighetene.
Her er det også snakk om sjøområdet, ikke bare 20 mål, men ut til marbakken, da kanskje over 40
mål. Dessuten er det en steinsatt grunnmur etter naust på stranden.
Gamle naust er i disse dager omtalt bevaringsverdige og bes tas vare på med offentlige midler. Hva
med Tollbua og en annen plassering av ny hytte som også foreslått?
Vi har tilbudt ¾ del av eiendommen med øyene til allmenn benyttelse etter Friluftsloven, ta hensyn
etc., foreløpig uten noen leie og kompensasjoner,
mot å få bygge ut blant annet til 90 m2 med tilknytting av offentlig vann og kloakk, på den resterende
eiendommen med steinmoloen og badebukten for oss selv.
Hvor mye en skal skrive om mine første kontakter med Tjøme Kommune høsten 2017, er jeg usikker
på, mere for at dere skal kjenne til dette og om ønskelig mere….

Historisk er eiendommen spist opp av Kommunestyrene etter tiden, 2011-2014, 2015-2018 og sist
bak vår rygg ved en ekstraordinær kommuneplan i januar 2018.
Jeg har en dialog med KMD, Nicilai Astrup etc., som skriver at Kommunene har en vid
dispensasjonsmulighet som her kan benyttes. Her må bedre skjønn vises.

Mvh Paul og Astrid Coucheron med familie.

Saksbehandler:
Direkte telefon:
Vår ref.:
Arkiv:
Deres ref.:

Carina M. Iversen-Nordby
90830637
21/2794
GBNR-201/19, FA-L42

Dato:

24.02.2021

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Postboks 2076
3103 TØNSBERG

Gbnr 201/19 - Langvikveien 45 - Tilbygg, endring av tak og etterisolering av fritidsbolig Oversendelse til uttalelse
Tiltak:
Byggested:
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:

riving og gjenoppføring av fritidsbolig
Gbnr: 201/19
Langvikveien 45
Paul Peter Montagne Coucheron
Norsk Byggservice As Søkt som selvbygger

Færder kommune har mottatt søknad om riving av utedo, oppføring av tilbygg, endring av tak og
etterisolering av fritidsboligen på gbnr. 201/19, Langvikveien 45. Det søkes i tillegg om
etterhåndsgodkjenning for etablerte VA-ledninger.
Søknaden er mottatt den 16.12.2020 og supplert 26.01.2021, 28.01.2021 og 23.02.2021. Det er i tillegg
innsendt flere e-poster i perioden desember 2020 til februar 2021 med tilleggsopplysninger/
tilleggsargumentasjon. Forhåndkonferanse høsten 2017.
Planstatus:
Eiendommen er uregulert og avsatt til LNF-formål i kommunedelplankartet for Tjøme, vedtatt
31.01.2018. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer
for Færder kommune, vedtatt 31.01.2018. Da ble siste arealer med spredd hyttebebyggelse fjernet.
Eiendommen ligger innenfor 100-metersbeltet hvor det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser jfr. pbl. § 1-8. Eiendommen ligger foran byggegrense
langs sjø.
Dispensasjoner:
 Byggegrense langs sjø i kommunedelplankartet, jf. kommuneplanens bestemmelse pkt. 16. 31.01.2018
 Kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 28.1 – forbud mot tiltak på eksisterende
fritidsbebyggelse i LNF-områder.
Dispensasjonssøknaden begrunnes med følgende (utdrag):
 Tiltaket forringer ikke natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser der
friluftsloven gjelder. Allmenheten har tilgang til ¾ av eiendommen etter friluftsloven. Ikke i denne søknad
 Bebyggelsen samles i en bygningskropp.
 Tilbygget vil ligge på baksiden av fritidsboligen sett fra sjøen.
 Den samlede fasadelengden og avstanden til sjøen reduseres ved at boden rives. Fra 15 m til 6 meter
 Tiltaket vil få høyere tak da det skal dekke over større areal bakover, og samtidig unngå
vanninntrengninger. Høyere tak grunnet isolasjon himling, og over større areal.
 Eiendommen tilkobles vann- og avløpsanlegg, som er en miljømessig forbedring.
 Det anses som en fordel for miljøet at bygningsmassen etterisoleres.

Postadresse:
Besøksadresse:
E-post:

Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy
postmottak@faerder.kommune.no

Telefon:
Org.nr.:
Internett:

33 39 00 00
817 263 992
www.færder.kommune.no






Det planlegges en tilpasning i farger og materialbruk til omgivelsene, slik at fritidsboligen skal virke
minst mulig synlig og privatiserende for allmennheten. Gjelder ikke denne byggesøknaden.
Tiltaket anses ikke å tilsidesette hensynet bak byggeforbudet, eller føre til økt press på LNF-området
det ligger i.
Tiltaket vil ikke være mer sjenerende for allmennheten enn det eksisterende tiltaket da det ligger i
et skogholt. Tiltaket fører ikke til økt privatisering i området.
Samling av bebyggelsen og plasseringen av fjernet bod lenger vekk fra sjøen vil virke positivt. I tillegg
vil tiltaket gi eiendommen et estetisk løft.

Andre søknader på eiendommen:
I tillegg til søknaden som skal behandles nå (søknad nr. 4), har kommunen mottatt 3 andre søknader på
eiendommen. Blant annet søknad om riving og gjenoppføring av fritidsboligen med et nytt totalareal på
90 m2 (søknad nr. 1), riving og gjenoppføring av fritidsboligen med nytt totalareal på 72 m2 (søknad nr.
2) og riving og gjenoppføring av fritidsboligen med nytt totalareal på 52 m2 (søknad nr. 3). Kommunen
har varslet mulig avslag for de resterende søknadene. Pr. dags dato har kommunen mottatt
tilbakemelding på ønske om realitetsbehandling av søknad nr. 1 og 4. Søknad nr. 1 fremmes for politisk
behandling med negativ innstilling i 03.03.2021. Dette oversendelsesbrevet gjelder altså søknad nr. 4
med et totalareal på 44 m2.
Historikk og tidligere saksgang:
I løpet av 2019, 2020 og 2021 har det vært omfattende korrespondanse mellom administrasjonen og
tiltakshaver angående de ulike søknadene, gjeldende regelverk, lovforståelse og hva
kommunedirektøren kan anbefale å akseptere på eiendommen. Forhåndskonfrenase fra høsten 2017.

Både Tjøme Kommune og Fylkesmannen mente det da ikke var noe i veien for 90 m2.
Foreløpige tegninger av nytt tilbygg i forbindelse med søknad nr. 4 ble mottatt 13.10.2020. Kommunen
mottok søknad nr. 4 den 16.12.2020. Søknaden ble supplert 26.01.2021 og 28.01.2021. Det er i tillegg
innsendt flere e-poster i perioden desember 2020 til februar 2021 med tilleggsargumentasjon.

Det henvises til Kommuneplan 2011-2014, 2015-2018 og ekstraordinær 31.01.2018
Søknad nr. 4 inneholdt opprinnelig også søknad om kjeller/teknisk rom og terrasseplatting. Kommunen
varslet avslag for disse delene av søknaden 19.01.2021. Disse delene ble trukket ut av søknaden
23.02.2021. Her kunne 10 m2 platting tas i bytte mot betongtrapper mot parkeringsplass.

Dette ble bedt om å sendes som egen byggesak for å ikke forsinke byggesøknaden 44 m2

Eiendoms- og salgshistorikk:
Tiltakshaver hevder at det i kjøpsprosessen ble oppgitt uriktig plangrunnlag for eiendommen via megler.
Videre at eiendommen i et tidligere kommuneplankart for Tjøme var avsatt til formål som ga åpning for
utvidelse av bygningsmassen på eiendommen til 90 m2 bebygd areal, og at det var disse opplysningene
som fulgte salgsoppgaven. Tiltakshaver mener det ikke ble opplyst om at kommuneplanformålet på
eiendommen i mellomtiden var endret, før kjøpet av eiendommen i 2018. Da gjeldende 2015-2018.

Tiltakshaver hevder at salgsoppgaven hadde Kommuneplan 2011-2014 som grunnlag.
Kommunens kommentarer til eiendommens salgshistorikk:
Kommunen har forståelse for at tiltakshaver har hatt en forventning om en utvidelse av bygningsmassen
på eiendommen. Likevel må det understrekes at kommunen er pliktig til å behandle søknaden etter
gjeldende plangrunnlag. Eiendommen har i dag et dobbelt byggeforbud, som i henhold til gjeldende
regelverk skal praktiseres svært strengt. Eiendommen har vært avsatt til LNF med strengeste kategori
siden før 2008. Kommunen finner ikke grunnlag for å endre denne praksisen eller behandle søknaden
etter et tidligere plangrunnlag. Hvilke opplysninger som fulgte salgsoppgaven da eiendommen ble solgt
anses å være privatrettslig mellom selger/megler og kjøper. Dette er altså ikke noe kommunen verken
kan eller vil vektlegge i dispensasjonsvurderingene.

Forhåndskonferanse høsten 2017 var da etter gyldige kommuneplan 2015-2018.
Kommunen endrer plannen bak ryggen til eier og uten dialog til dobbelt byggeforbud.
Da Kommunen endrer de siste arealer av spredd hyttebebyggelse til byggeforbud,
blir byggesøknad vanskelig og arkitekt sumlet med den, tross purring til 02.01 2019
Side 2

Om tiltakene i søknad nr. 4:
Eiendommen består i dag av en utedo (BYA 6 m2), fritidsbolig (BYA 26 m2), samt plattinger (30 m2).
Plattingene medregnes ikke i bebygd areal. Men beskrives som fotavtrykk over 0,5 meter
Søknaden omhandler riving av utedoen, oppføring av tilbygg til fritidsboligen, endring av tak,
etterisolering av fritidsboligen, samt etablering av vann- og avløpsanlegg for tilkobling til offentlig
anlegg. Det vil ikke foretas irreversible terrengendringer.
Endringen av taket innebærer blant annet at det etableres et saltak med endring av møneretning.
Fritidsboligen har i dag møneretningen mot nord/sør. Endringen innebærer at fritidsboligen får
møneretningen mot sjøen i vest. Endringen innebærer at taket enkelte steder blir høyere enn i dag, men
den høyeste mønehøyden øker ikke. Gesimshøyden øker med 10 cm.

Møneretning blit ikke endre, men flyttet bakover med karnapptak/himling over stue.
Arealer:
Eksisterende bebygd areal (BYA): 32 m2
Eksisterende bruksareal (BRA): 27,5 m2
Nytt bebygd areal på eiendommen: 12 m2 (8 m2 for VA og 4 m2 etterisolering).
Nytt totalt bebygd areal: 44 m2
Nytt bruksareal (BRA): ca. 35,5 m2
Høyder:
Eksisterende mønehøyde: 4,2 meter
Eksisterende gesimshøyde: 2,4 meter

Taket i stue vil bli snudd 90 grader for å beholde den gamle takkontruksjonen i himlingen
Ny mønehøyde: 4,2 meter
Ny gesimshøyde ca. 2,5 meter

Ved etterisolering av det gamle taket, vil mønehøyden kunne bli noe høyere.
Vann og avløp:
Arbeidene med vann- og avløpsanlegget ble utført før søknad etter plan- og bygningsloven ble innsendt.
Anlegget er delvis lagt i borehull gjennom fjell og delvis i nedgravd rørgate naturlig i terrenget.
Ledningene nær bygningskroppen vil tildekkes med stedlige masser. Sanitærsøknaden er godkjent i sak
702/19 datert 07.08.2019.

Det ble flere ganger varslet både fra entreprenør og tiltakshaver at arbeidene måtte utføres
Lovlighet av eksisterende bebyggelse:
Dagens bebyggelse er oppført før plan- og bygningsloven av 1965, og anses som lovlig etablert.

Dette gjelder også steinsatt grunnmur til båtnaust på stranda nedenfor hytta og steinmolo.
Ulovligheter på eiendommen:
Etter et tilsyn på naboeiendommen november 2020 ble det registrert at det har vært foretatt arbeider
på eiendommen som ikke har vært omsøkt. Dette innebærer opparbeidelse/utvidelse av
biloppstillingsplass, adkomst opp til fritidsbolig, samt etablert vann- og avløpsanlegget. Tiltakene som
ikke er en del av denne søknaden følges opp av som egen sak av tilsyn- og ulovlighet. Anleggsplass.

Det er ikke foretatt utvidelse av biloppstillingsplass, kun vedlikehold av den og kjerrevei.
Nabomerknader:
Det foreligger ikke nabomerknader til tiltaket.
Vurderinger
Forholdet til naturmangfoldloven (nml):
Naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved behandling av byggesaker.
Det er ikke registrert utvalgte eller andre viktige naturtyper, rødlistearter eller kulturminner i det
aktuelle området jf. Naturbasen og artsdatabankens artskart. Dermed er det heller ikke påvist negative

Bare forsøpling av allmenheten og fra sjøen som til nå er ryddet av tiltakshaver.

Side 3

konsekvenser for naturmangfoldet. Kravet i § 8 er dermed oppfylt og det anses ikke som nødvendig med
en vurdering knyttet til §§ 9-12. Hensynet til naturmangfoldloven anses som ivaretatt.
Estetikk og arkitektur:
Virksomhetsleder for byggesak og geodata mener tiltaket har tilstrekkelig god arkitektonisk utforming,
og gode visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til sin funksjon, bygde og naturlige omgivelser og
plassering.
Dispensasjon etter plan- og bygningsloven (pbl):
Plan- og bygningsloven skal sikre at man gjennom åpne og demokratiske prosesser har en planstyrt ?
arealforvaltning. Hvor nye tiltak ikke skal være i strid med ønsket arealutvikling, vedtatt gjennom planer.
I loven er det likevel en dispensasjonsbestemmelse som åpner for å fravike vedtatte planer. Bak eieres rygg
Dispensasjonsbestemmelsen er tatt inn i loven for å være en sikkerhetsventil, ettersom det vil oppstå
situasjoner hvor det er ønskelig å kunne fravike planen uten å måtte endre selve planen, for eksempel
ved utilsiktede virkninger av planen. Ingen kompensasjon for anektering av eiendom.
Kommunen kan innvilge dispensasjon hvis hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir
vesentlig tilsidesatt og fordelene ved å innvilge dispensasjon være klart større enn ulempene etter en
helhetsvurdering jfr. pbl. § 19-2. I denne vurderingen blir vektlagt om det foreligger negativ uttalelse fra
statlig eller regional fagmyndighet, dispensasjonens eventuelle konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet
og tilgjengelighet, og nasjonale rammer og mål. Dispansasjon for å bygge på egen eiendom?
Før det vurderes om vilkårene for dispensasjon er oppfylt, vil det redegjøres for hensynet bak
bestemmelsene det dispenseres fra. Ser ikke grunnlag for å søke dispansasjon uten + areal.

Her gis det bare fordeler, sammenslåing, bakover og toalett uten noen kompensasjon.
Hensynene bak byggegrensen langs sjø og LNF-formålet
Byggegrensen langs sjø i området går i formålsgrensen mellom LNF-området og boligformålet. I området
mellom sjøen og byggegrensen (byggeforbudssonen) er arbeid og tiltak etter § 1-6, ikke tillatt. Dette
omfatter også tiltak som nevnt i §§ 20-1 til 20-4. Alle tiltak begunstiger mest allmenheten.

Vi er føre var da vi antar Kommunen ville forlange at vi tilknyttet oss Offenlig vann. EU krav.
Byggegrensen langs sjø gjelder foran byggeforbudet i § plan- og bygningsloven 1-8, annet ledd. Selv om
tiltakene ikke krever dispensasjon fra byggeforbudet § 1-8 andre ledd, kommer bestemmelsens første
ledd til anvendelse. Det følger av første ledd at det i 100-metersbeltet langs sjø skal tas «særlig hensyn
til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser».

Nå synes de allmene interessene mest å være å forsøple uten hensyn og ansvar.
Byggeforbudet er ment å markere at 100-metersbeltet langs sjøen er av nasjonal interesse, og at
strandsonen i utgangspunktet skal holdes fri for bebyggelse. Dispensasjoner fører til en uheldig utvikling
av strandsonen. Arealer tas i stadig større grad i bruk til hytteformål og annen privat utbygging, samtidig
som det skjer en utvikling av eksisterende hytter i form av tilbygg og andre mindre tiltak jfr. Ot.prp. nr.
32 (2007-2008). Hadde ikke mye av strandområder vært opparbeidet, hadde ikke disse vært

Hadde ikke mye av strandområder vært privat opparbeidet, hadde ikke disse vært atraktive.
Det skal svært mye til før dispensasjon kan gis, spesielt i strandsonen hvor det er stort utbyggingspress
og store naturverdier. Av Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø
av 25.03.2011 (SPR), fremgår det i punkt 5.1 at Færder kommune hører til kategorien «sentrale områder
med særlig stort press på arealene». Har kommunen observert alle de arealene de har anektert.

Etter Friluftsloven med veiledning høyesterett har allmenheten vide arealer i hele Kommunen.
Hovedhensynet bak byggegrensen langs sjø er å holde området fri for bebyggelse, unngå
terrenginngrep, tap av naturmangfold og uheldige landskapsvirkninger. Hensynet er også å ivareta
allmenne interesser, unngå uheldig utbygging og privatisering i strandsonen.

Desverre er det mange blant allmenheten som ikke viser slikt hensyn og bør påtales.
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Av kommuneplanens punkt 28.1 (LNF) tillates det ikke fradeling til og oppføring av ny fritidsbebyggelse,
herunder anneks, båthus/naust, brygger og/eller andre tiltak etter § 1-6, med unntak av
fasadeendringer. Om så, må også kommune betale fullt ut for sine anekteringer.
LNF-formålet er et arealformål som skal ivareta hensynet til landbruk, natur og friluftsliv. Arealformålet
skal følgelig hindre tiltak som medfører uheldig nedbygging, privatisering og tiltak som kommer i konflikt
med natur-, skog- og landbruksinteresser. Disse hensynene kan ofte være motstridende. Det må derfor
ses hen til bruken av eiendommen for å klarlegge hvilke interesser arealformålet er ment å ivareta. Det
vil i denne sak i all hovedsak være natur- og friluftsinteressene forbudet i pkt. 28.1 skal ivareta.

Tiltakshaver ser at allmenheten ikke er moden for en slik tilgang da de forsøpler, eier rydder.
Fordi hensynene bak byggegrensen langs sjø og LNF-formålet i denne konkrete saken er
sammenfallende vil dispensasjonene bli behandlet samlet.
Vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak byggrensen langs sjø og LNF-formålet
Hvis tiltakene vesentlig tilsidesetter strandsonehensynene kan ikke kommunen innvilge dispensasjon jfr.
pbl. § 19-2 annet ledd første punktum.
Plan- og bygningslovens § 19-2 peker på at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke kan
være «vesentlig tilsidesatt». Det er følgelig en viss terskel før vilkåret er oppfylt, og kommunen er
avskåret fra å kunne innvilge dispensasjon.
Tilbygg søkes plassert på baksiden av fritidsboligen, og vil ikke kunne synes fra sjøen. Tilbygget eller
takendringene vil heller ikke virke dominerende i landskapet sett fra land eller fra sjøen. Mønehøyen d
øker ikke, men gesimshøyden øker med 10 cm. Denne økningen anses ikke å komme i konflikt
landskapshensyn, eller virke privatiserende.
Det vektlegges at omsøkt tiltak ikke kommer i konflikt med viktige naturhensyn, dyrkbar mark, produktiv
skog eller andre landbrukshensyn. Tiltakene kommer heller ikke i konflikt med allmennhetens
ferdselsmuligheter i strandsonen. Området vil fortsatt være like tilgjengelig for allmennheten etter
tiltakene. Desuten vil tilsiget mot stranden av kloakk fra utetoalettet stoppes.
Delkonklusjon
Virksomhetsleder for byggesak og geodata er av den oppfatning at hensynet bak byggegrensen og LNFformålet ikke vesentlig tilsidesettes.
Lovens formålsbestemmelse
Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd første punktum at heller ikke hensynene bak
formålsbestemmelsen i § 1-1 kan bli vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsen lovfester formålet til å fremme
«bærekraftig utvikling for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner», og hvor planlegging og
vedtak skal «sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter».

Forutsigbarhet er ikke vektlagt i det hele tatt over for eier som er ført bak lyset 31.01.2018
Virksomhetsleder for byggesak og geodata mener hensynene i formålsparagrafen ikke er vesentlig
tilsidesatt gjennom den omsøkte dispensasjonen.
Fordelene er klart større enn ulempene
Fordelene ved å innvilge dispensasjon må være klart større enn ulempene for at kommunen skal kunne
innvilge dispensasjon jfr. pbl. § 19-2 annet ledd annet punktum.
Etter bestemmelsens ordlyd skal det foretas en helhetlig vurdering hvor alle relevante fordeler og
ulemper skal vurderes. I denne vurderingen er det ressurs- og arealdisponeringshensyn som er det
styrende for hva som er relevante fordeler og ulemper. Dette innebærer at de hensynene som gjør seg
gjeldende i plangrunnlaget for det konkrete arealet, er de hensyn som er avgjørende for hva som er
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fordeler og ulemper. Det må følgelig tas en konkret vurdering av hva som er planens intensjon. Tiltak i
samsvar med planens intensjon vil i utgangspunktet være fordeler, og tiltak i strid med planens
intensjon vil være ulemper.
I juridisk teori og kommunes praksis er det likevel lagt til grunn at ekstraordinære forhold kan trekkes
inn i dispensasjonsvurderingen jfr. Plan- og bygningsrett av Pedersen m.fl. (3. utg.) del 2 s. 223 og Planog bygningsloven av Zimmermann og Innjord s. 557. Dette bør gjelde utbygging til vanlig boareal.

Desuten må en til en hver tid kunne tilrettelegge eiendom for trygg ferdsel som for alderdom.
Det er i vurderingen i utgangspunktet ikke adgang til å vektlegge rent personlige fordeler.
Bestemmelsen, åpner likevel helt unntaksvis, for at det i saker hvor det foreligger helt spesielle
sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn, kan slike hensyn tillegges vekt. At det ikke er
adgang til å vektlegge rent personlige fordeler, må ikke forveksles med å vektlegge at eiendommen
generelt får en mer hensiktsmessig arealutnyttelse som følge av tiltaket. En slik generell privat fordel er
det adgang til å vektlegge. Vekten av den private fordelen vil avhenge av plangrunnlaget.

En platting over tekniske anretninger som samtidig gir en tryggere ferdsel rundt hytta.
Den konkrete vurderingen av fordeler og ulemper
De omsøkte tiltakene innebærer flere klare fordeler. Det anses positivt at den eksisterende boden rives,
og at arealene samles i en bygningskropp. Dette innebærer at fasadelengden mot sjøen reduseres, 15 til 6 m
arealene trekkes lengre vekk fra sjøen, samtidig som den private sonen rundt fritidsboligen reduseres.
Dette vil være fordelaktig for den allmenne ferdselen i strandsonen.

Hvis fjerning av boden fører til mer ferdsel rundt hytta, vil godkjent byggesøknaden trekkes.

Eiendommen tilkobles kommunalt vann- og avløpsanlegg, som anses å være en klar miljømessig
forbedring. Eiendommen har i dag utedo. Kommunen har praksis for å kunne akseptere en arealøkning
på inntil 8 m2 BYA ved tilkobling til kommunalt godkjent vann- og avløpsanlegg. Det anses også som
positivt at bygningsmassen etterisoleres. Dette vil være en miljømessig forbedring av bygningen, da
dagens fritidsbolig er av eldre dato og svært dårlig isolert. Dett samme gjelder for fornying av taket.

Kommunen bør vurdere om deler av råtehytta bør rives og gjennoppbygges med BRY 44 m2
Delkonklusjon
Virksomhetsleder for byggesak og geodata er derfor av den oppfatning av at fordelene ved å innvilge
dispensasjon fra byggegrensen og LNF-formålet er klart større enn ulempene.
Videre behandling:
Det bes med dette om en tilbakemelding/uttalelse innen 4 uker. Når den faglige uttalelsen foreligger vil
søknaden legges frem for politisk behandling av Hovedutvalget for kommunalteknikk som fatter vedtak i
saken.

Med hilsen

Anne-Mari Rustan Aas
virksomhetsleder

Carina M. Iversen-Nordby
saksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
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Vedlegg:
Søknadsblanketter
Søknad om dispensasjon
Følgebrev
E-post fra tiltakshaver - 6 januar
E-post fra tiltakshaver - 20 og 21 januar
E-post fra tiltakshaver - 2 februar
E-post fra tiltakshaver - 5 februar
Situasjonskart - grunnkart - 1-1000
Situasjonskart - kommuneplan - 1-1000
Situasjonskart - kommuneplan - 1-5000
Situasjonskart - inntegnet tiltak
Plantegning fritiidsbolig
Plantegning
Fasadetegning - ny og eksisterende
Fasadetegning - sør
Fasadetegning - vest
Fasadetegning - øst
Snittegning
Foto - eksisterende situasjon

Kopi til
Paul Peter Montagne
Coucheron

Vendla 86

1397

NESØYA
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Færder kommune
Postboks 250
3163 NØTTERØY

Vår dato:

Vår ref:

26.03.2021

2021/2346

Deres dato:

Deres ref:

24.02.2021

21/2794

Saksbehandler, innvalgstelefon

Øivind Fredlund, 33372366

Ingen vesentlige merknader - Søknad til uttalelse - Færder - 201/19
Langvikveien 45 - dispensasjon fra kommuneplan - tilbygg - endre tak etterisolering - fritidsbolig - søknad nr. 4
Det vises til brev 24. februar 2021 med vedlegg fra Færder kommune. Videre vises det til
kommunens e-post 25. mars 2021 og tiltakshavers e-poster 16. og 17. mars 2021 med
tilleggsopplysninger.
Saken gjelder søknad om riving av utedo, oppføring av tilbygg, endring av tak, etterisolering av
fritidsbolig og etablering av vann- og avløpsanlegg for tilkobling til offentlig anlegg på eiendommen
gbnr. 201/19, Langvikveien 45, Færder kommune. Det presiseres at denne uttalelsen kun gjelder
ovennevnte tiltak.
Kommunen har mottatt fire søknader på denne eiendommen. Herværende sak gjelder søknad nr. 4.
Eiendommen består i dag av en utedo (6 m2 BYA), fritidsbolig (26 m2 BYA) og plattinger (30 m2).
Plattingene medregnes ikke i BYA. Samlet areal på bebyggelsen på eksisterende eiendom er 32 m2
BYA og 27,5 m2 BRA. Tiltaket medfører at BYA på eiendommen øker med 12 m2. Etter tiltaket vil
samlet areal på eiendommen være 44 m2 BYA og 35,5 m2 BRA. Tilbygget oppføres på østsiden av
fritidsboligen, i retning bort fra sjøen. Endringen av taket innebærer blant annet at det etableres et
saltak med endring av møneretning. Fritidsboligen har i dag møneretningen mot nord/sør.
Endringen innebærer at fritidsboligen får møneretningen mot sjøen i vest. Endringen innebærer at
taket enkelte steder blir høyere enn i dag, men den høyeste mønehøyden øker ikke. Gesimshøyden
øker med 10 cm. Tiltaket vil ikke medføre irreversible terrengendringer. I sin vurdering har
kommunen blant annet vektlagt at eksisterende bod rives og at arealene samles i en bygningskropp,
samt at eiendommen tilkobles kommunalt vann- og avløpsanlegg.
Eiendommen er uregulert og avsatt LNF-formål i gjeldende kommunedelplankart for Tjøme. Tiltaket
krever dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser punkt 28.1 om forbud mot tiltak på
eksisterende fritidsbebyggelse i LNF-områder, og dispensasjon fra byggegrensen langs sjø i
kommunedelplankartet, jf. kommuneplanens bestemmelser punkt 16.

E-postadresse:
sfvtpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg

Besøksadresse:
Grev Wedels gate 1,
3111 Tønsberg

Telefon: 33 37 10 00
www.statsforvalteren.no/vt
Org.nr. 974 762 501

Side: 2/2

Statsforvalterens miljøavdeling skal påse at dispensasjoner ikke er i strid med nasjonale og
vesentlige regionale interesser innen miljøvern, landbruk, samfunnssikkerhet, folkehelse og barn og
unges interesser. Så lenge en dispensasjon ikke er i strid med nasjonale eller vesentlige regionale
interesser, vil ikke Statsforvalteren ved miljøavdelingen påklage kommunens vedtak. For ordens
skyld minner vi om at det er Statsforvalteren justis- og vergemålsavdeling som behandler eventuelle
klager på kommunens vedtak.
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune inngikk en
samarbeidsavtale 13. januar 2021. Avtalen innebærer at Statsforvalteren i dispensasjonssaker
ivaretar felles ansvarsområde for 100-metersbeltet langs sjø som nasjonal interesse, også på vegne
av fylkeskommunen.
Miljøavdelingen kan ikke se at de omsøkte tiltakene er i vesentlig strid med de nasjonale interesser vi
er satt til å ivareta. Vi har derfor ingen merknader.

Med hilsen
Kristin Bjerkeseth Vindvad (e.f.)
fagsjef

Øivind Fredlund
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Vestfold og Telemark
fylkeskommune

Postboks 2844 3702

SKIEN

JournalpostID: 21/15444
Arkiv: GBNR-215/47, FA-L42
Saksbehandler: Ingunn Kjærstad
Telefon: 90194480
Byggesak og Geodata

Gbnr 215/47 - Flekkenveien 15 - Klagebehandling
Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Møtedato
28.04.2021

Saksnummer
103/21

Kommunedirektørens innstilling
1. Klage på vedtak i D-sak 542/19 datert 03.11.2020, om bruksendring fra anneks/uthus til
boenhet på gbnr. 215/47 - Flekkenveien 15 tas til følge. Vedtaket i D-sak 542/19 datert
03.11.2020 oppheves.
Det vises til den begrunnelse og de vurderinger som fremgår av saksfremlegget under.

Vedlegg:
Situasjonskart 1_1000
Situasjonskart 1_5000
Gbnr 215/47 - Flekkenveien 15 - Anneks - Trekker søknad
Gbnr 215/47 - Flekkenveien 15 - Anneks - Klage
Gbnr 215/47 - Flekkenveien 15 - Ett-trinnstillatelse til bruksendring fra anneks/uthus til boenhet,
samt fritak fra krav til energieffektivitet i TEK17
Gbnr 215/47 - Flekkenveien 15 - Anneks - Nye og justerte tegninger
Fasade nord og øst
Fasade sør og sørvest
Plantegning
Snittegninger
Situasjonsplan
Vedlegg:
Situasjonskart 1_1000
Situasjonskart 1_5000
Gbnr 215/47 - Flekkenveien 15 - Anneks - Trekker søknad
Gbnr 215/47 - Flekkenveien 15 - Anneks - Klage
Gbnr 215/47 - Flekkenveien 15 - Ett-trinnstillatelse til bruksendring fra anneks/uthus til
boenhet, samt fritak fra krav til energieffektivitet i TEK17
Gbnr 215/47 - Flekkenveien 15 - Anneks - Nye og justerte tegninger
Fasade nord og øst
Fasade sør og sørvest
Plantegning
Snittegninger
Situasjonsplan
Dokumentoversikt:

Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
I D-sak 542/19 datert 03.11.2020 ble det innvilget tillatelse til bruksendring av anneks/uthus til
boenhet på gbnr. 215/47 – Flekkenveien 15. Det ble innvilget fritak fra krav til energieffektivitet i
TEK17. Eier av gbnr. 215/38 har klaget på vedtaket. Tiltakshaver har trukket søknaden 04.12.2020.
Det å trekke en søknad medfører ikke at en vedtatt tillatelse, et forvaltningsvedtak, mister sin
gyldighet.
Kommunen kan i klagebehandlingen oppheve eller endre vedtaket. Kommunedirektøren foreslår
derfor at klager får medhold, og at D-sak 542/19 datert 03.11.2020 oppheves.
Kommunedirektøren anbefaler at klagen tas til følge.
Innledning
Saken gjelder klage på vedtak i D-sak 542/19 datert 03.11.2020 om tillatelse til bruksendring av
anneks/uthus til boenhet på gbnr. 215/47 - Flekkenveien 15.
Tidligere saksgang:
· Den 03.11.2020 innvilges rammetillatelse til bruksendring av anneks/uthus til selvstendig boenhet .
Vedtaket sendes ut 05.11.2020.

·
·
·

25.11.2020 mottar kommunen klage på vedtak i D-sak 542/19 datert 03.11.2020.
04.12.2020 trekker tiltakshaver søknaden.
15.12.2020 orienterer kommunen om at det å trekke en søknad etter at vedtaket er fattet,
medfører ikke at vedtaket mister sin gyldighet. En slik tilbaketrekking må i tilfellet skje i forkant av
at det fattes vedtak. Samtidig som klagen behandles vil kommunen oppheve tillatelsen til
bruksendring, idet kommunen oppfatter at dette vil være i samsvar med tiltakshavers ønsker.

Plangrunnlag:
Eiendommen er uregulert og avsatt til boligbebyggelse i kommunedelplankartet for Tjøme, vedtatt
31.01.2018. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel med bestemmelser og
retningslinjer
for Færder kommune, vedtatt 31.01.2018.
Dispensasjon:
Ikke aktuelt.
Om tiltaket:
Det er den 14.01.2019 innkommet ett-trinnssøknad iht. plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd
bokstav a) og d), jf. § 20-3, om riving av deler av uthus/anneks, samt bruksendring til egen boenhet
på
eiendommen gbnr. 215/47 – Flekkenveien 15. Søknaden er erstattet med en ny mottatt 12.02.2019,
og
er senere supplert flere ganger – sist 17.03.2020. Godkjent sanitærsøknad forelå 02.04.2019.
Byggesaken var behandlingsklar fra 17.03.2020.
Eiendommen er på ca. 1,4 daa og er bebygd med enebolig, garasje og et anneks/uthus. Det er
sistnevnte
som var søkt bruksendret til egen boenhet. Tiltaket omfattet også riving av en del på østre side av
uthuset/annekset slik at avstand til eiendomsgrense i øst blir 4,0 meter.
Det opplyses at bygget får et bebygd areal på ca. 51 m² og et bruksareal på ca. 43 m².
Det var ikke opplyst i søknaden om tiltaket medfører ytterligere endringer på bygget enn reduksjon
og
evt. endring av fasade. Tillatelsen la derfor kun dette til grunn. Oppgitt mønehøyde er ca. 3,5
meter.
Tiltaket gir en samlet utnyttelsesgrad på %-BYA = 18% for eiendommen.
Avstander:
I henhold til nabosamtykke datert 17.11.2018 ble minste avstand på 0,5 meter til nabogrense
mot gbnr. 214/5 godkjent.
Klagen:
Klagen på D-sak 542/19 datert 03.11.2020 kom inn til kommunen 25.11.2020. I klagen anføres
følgende (utdrag):
· Klager mener at det i søknaden er gitt feil opplysninger om hva bygget er i dag, hva det kreves
bruksendring fra. Det er i dag en lekestue/carport.
· Vilkårene for å gi fravik fra TEK er ikke oppfylt.
· Tiltaket krever riving av carport for å lage ny grunnmur/såle.
· Oppgitte mål og plassering er feil/usikre.
· Parkering ser problematisk ut.
· Kommunens tolkning av veirett er ny for klager.

·

Bygget er allerede matrikkelført som bolig, noe som gir inntrykk av at klageretten ikke er reell.

Tiltakshavers/Søkers tilsvar til klagen (utdrag):
· Søker har trukket søknaden.
Faktagrunnlag
Forvaltningsloven kapittel IV – Klage og omgjøring.
Plan- og bygningsloven § 1-9 – Forholdet til forvaltningsloven og klage.
Plan- og bygningsloven, kapittel 20 – Søknadsplikt.
Kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, vedtatt 31.01.2018
Kommunedelplankart for Tjøme, vedtatt 31.01.2018.
Vurderinger
Klagefrist:
Iht. forvaltningsloven (fvl) § 29 er fristen for å klage 3 uker fra det tidspunkt vedtaket er kommet
frem til parten. Vedtak i D-sak 542/19 er datert 03.11.2020. Vedtaket ble sendt fra kommunen
05.11.2020. Klagen er datert 25.11.2020, dvs innen 3-ukersfristen. Klagen er rettidig fremsatt og
fyller formkravene til klage. Klager har rettslig klageinteresse. Klagen kan således tas under
behandling.
Om klagevurderingen
Kommunedirektøren vurderer i denne saken spørsmålet om hvorvidt klagen bringer nye momenter
som ikke var kjent under forrige behandling av saken.
Kommunen kan i klagebehandlingen oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen
begrunnet, jf. fvl. § 33. Endringen kan bare skje i klagers favør. Slike endringer kan underinstansen
(dvs kommunen) gjøre uten at det er skranker av noen art, se Forvaltningsloven med kommentarer
av Woxholth, 4. utgave, s. 508.
Tiltakshaver trekker søknaden
Det er innvilget en tillatelse til bruksendring i vedtak av 03.11.2020, sak 542/19. Vedtaket er påklagd
ved klage av 25.11.2020. I epost av 04.12.2020 trekkes søknaden.
Det er fattet et forvaltningsvedtak. Det å trekke en søknad etter at vedtaket er fattet, medfører ikke
at
vedtaket/tillatelsen mister sin gyldighet. En slik tilbaketrekking må i tilfellet skje i forkant av at det
fattes vedtak. I dette tilfellet har kommunen gjennom saksbehandlingssystemet dokumentert at
ansvarlig søker åpnet tillatelsen 03.11.2020, mens epost om at søknaden trekkes først ble sendt
04.12.2020.
På bakgrunn av innsendt tilbaketrekking av søknaden, mener kommunen at tillatelsen kan og skal
omgjøres. Kommunen oppfatter at dette vil være i samsvar med tiltakshavers ønsker. Det vil medføre
at tillatelsen til bruksendring bortfaller i sin helhet.
Verken tiltakshaver og klager har ikke hatt innvendinger til forespeilet behandling.
Klagers anførsler forøvrig
Vurderes ikke ta tiltakshaver også har sendt inn ønske om trekking av søknad.
Konklusjon
Kommunedirektøren legger til grunn at klagen medfører at det foreligger grunnlag for å gjøre om
tillatelse i D-sak 542/19 datert 03.11.2020. Klagen anbefales derfor tatt til følge.
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Fra:

Marius Dørdal NKTD <post@nktd.no>

Sendt:

fredag 4. desember 2020 12:11

Til:

#Færder Kommune postmottak; Jarle Vassbotn

Emne:

Byggesak - Flekkenveien 15

Hei hei.

På vegne av tiltakshaver ønsker jeg å informere om at
man ønsker å trekke byggesøknaden vedr bruksendring og utvidelese
av uthus/anneks som har pågått en stund.

Det bes om at sakens behandlingstid får spille inn vedrørende spørsmål om
saksgebyr eller ikke.

Mvh Marius Dørdal

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Margrethe Løgavlen
3. desember202013:51
Larsog GreteRuud;#FærderKommunepostmottak
Anne-MariRustanAas
SV:Er det mulig ? Enklesteveien fra bod til enebolig

Hei igjen,
Tusentakk for tilbakemelding,da arkivererjeg henvendelsenog så blir innsendtklagebehandletved
ordinær saksgangetter hvert. Det vil si at det lagesen saksfremstillingsom leggesfrem for
Hovedutvalgetfor kommunalteknikktil realitetsbehandling.Dersomhovedutvalgetopprettholder
førstegangsvedtaket,bli sakenderetter oversendtFylkesmanneni Vestfoldog Telemarkfor endelig
avgjørelse.
Med vennlighilsen
Margrethe Løgavlen
virksomhetsdirektør
Teknikkog miljø
Tlf: 33 39 00 00
Mobil: 95 47 25 05
www.færder.kommune.no

Fra: Larsog GreteRuud<larsruud@live.no>
Sendt:torsdag3. desember202011:49
Til: MargretheLøgavlen<margrethe.logavlen@faerder.kommune.no>
Emne:SV:Er det mulig ? Enklesteveien fra bod til enebolig
Hei,
Eiendommendet gjelderer Flekkenveien15, Gbnr215/47.
Vi har sendt en klagepå vedtaket som vi anserfattet på uriktig grunnlag.Vi er litt i tvil om hvordanvi
skalkategoriserehenvendelsentil deg og har kommet til at den er å ansesom en «meningsundring».
Med vennlighilsen
GreteNæssRuud
LarsRuud
Flekkenveien21
Sendtfra E-postfor Windows10
Fra: Margrethe Løgavlen
Sendt:torsdag3. desember2020kl. 11.29
Til: Larsog GreteRuud;#FærderKommunepostmottak
Kopi: Anne-MariRustanAas
Emne:SV:Er det mulig ? Enklesteveien fra bod til enebolig
Hei,
Visertil e-post3.12-2020.

Det er fint om det presisereshvilkeneiendomdette gjelder,enten ved adresseog/eller gårds-og
bruksnummer,videre om e-postener å ansesom en meningsytringeller klagepå eventuelt vedtak.
Med vennlighilsen
Margrethe Løgavlen
virksomhetsdirektør
Teknikkog miljø
Tlf: 33 39 00 00
Mobil: 95 47 25 05
www.færder.kommune.no

Fra: Larsog GreteRuud<larsruud@live.no>
Sendt:torsdag3. desember202011:17
Til: MargretheLøgavlen<margrethe.logavlen@faerder.kommune.no>
Emne:Er det mulig ? Enklesteveien fra bod til enebolig
I Færderkommune er det mulig å få tillatelse til bruksendringfor en ca 40 år gammellekestuemed
tilbygget carport, til enebolig.
Enbygningsom aldri har vært byggetfor opphold ,som ikke oppnårminste krav til takhøydeselv med
fravik fra TEK17.
Visteparkeringpå tegningfyller innkjørselentil den opprinneligeboligen.
Carporten25 kvadratmeter(nå boder) ble byggetsom en åpen carport uten veggermot syd,nord og
øst.
Er det noen som tror at det er regningssvarende
å leggeinn vann og avløp,byggebad og kjøkkeni
denne bygningen?
De behøvervel ikke en gangsøkeom rivningstillatelse,sidendet er en bygningpå under 50
kvadratmetersom aldri har vært bebodd.
Vippsså har man mulighet til å byggeopp en enebolig,et sted på eiendommenman aldri ville ha
fått tillatelse til å sette opp noe annet enn en bod i dag.
Varig endring
Kommunenvisertil dagenssituasjon…Deter gitt en tillatelse til varig endring, det er det en må ta i
betraktning.
Sidenkommunentil slutt har valgt å leggeved en tolkning av rett til vei for nye boliger som fratar oss
mulighetentil innsigelseruten å gå rettens vei, har de i prinsippetgått inn og styrt den videre
utviklingen for vår bittelille grend,med den lille private blindveien,en reminisensfra den gangdet
var tre husstanderfra sammefamilie i huseneog man ikke tenkte lenger enn «til dagenssituasjon»
Nå er det bare å håpe at det ikke dukker opp flere» gjøkungeri redet».
Vi har gått gjennomflerfoldige søknaderom bruksendringer, men ikke klart å finne noen tilsvarende.
Såhvordaner det mulig?
Frabod til enebolig?
Med hilsen
GreteNæssRuud
LarsRuud
Flekkenveien21

Sendtfra E-postfor Windows10

Saksbehandler:
Direkte telefon:
Vår ref.:
Arkiv:
Deres ref.:

Kjell Inge Bakkeland Sandvik
95193511
19/25309
GBNR-215/47, FA-L42

Dato:

03.11.2020

Byggmester Charles J Kennedy Berg As
Sandsveien 53
3148 HVASSER

Tiltakshaver:
Søker:

Jarle Vassbotn
Byggmester Charles J Kennedy Berg As

Flekkenveien 15
Sandsveien 53

3145
3148

Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

TJØME
HVASSER
Saksnummer
542/19

Gbnr 215/47 - Flekkenveien 15 - Ett-trinnstillatelse til
bruksendring fra anneks/uthus til boenhet, samt fritak fra
krav til energieffektivitet i TEK17
Adresse

Gårdsnr

Bruksnr

Flekkenveien 15

215

47

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Byggmester Charles J Kennedy Berg As
Sandsveien 53
3148 HVASSER

Jarle Vassbotn
Flekkenveien 15
3145 TJØME

Festenr.

Seksjonsnr.

Tiltaket

Søknaden gjelder bruksendring fra uthus/anneks til boenhet.
Det søkes også om fritak fra krav til energieffektivitet i TEK17 kap. 14.
Tillatelse til tiltak

Søknad om ettrinnstillatelse godkjennes.
Godkjenningen er basert på søknad mottatt 12.02.2019, og utfyllende dokumentasjon sist mottatt
17.03.2020. Godkjent sanitærmelding forelå 02.04.2019. Søknaden var behandlingsklar fra
17.03.2020.
Det må foreligge ansvarserklæring fra foretak med ansvar for obligatorisk uavhengig kontroll med
våtrom før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
Det gis fravik fra teknisk forskrift som omsøkt, med vilkår om at vinduer oppfyller krav til U-verdi
som ved nybygg.
Minste avstand til nabogrense godkjennes til 0,5 meter mot gbnr. 214/5.
Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner.

Postadresse:
Besøksadresse:
E-post:

Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy
postmottak@faerder.kommune.no

Telefon:
Org.nr.:
Internett:

33 39 00 00
817 263 992
www.færder.kommune.no

Generelt om tillatelsen:
Virksomhetsleder for byggesak og geodata behandler denne søknaden på delegasjon.
Ansvarlige foretak er ansvarlige for at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lovverk.
Arbeidene kan starte. Tillatelsen har en gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Er arbeidene ikke satt i gang
innen 3 år faller tillatelsen bort. Ønskes tiltaket endret, må endringene være godkjent før de kan starte.
Tillatelsen kan bli omgjort som følge av en klage eller annen overprøving. Kommunen er ikke ansvarlig
for tap ved en slik omgjøring. Arbeid som igangsettes før klagefristen er ute eller klage/overprøving er
avgjort, skjer for tiltakshavers egen risiko.
Tillatelsen er gitt iht. plan- og bygningsloven og gir ingen rettighet til å bygge etter annet lovverk og
innebærer heller ingen avgjørelse av eventuelle private rettsforhold.
Ansvar og kontroll:
Følgende foretak har erklært ansvarsrett i denne sak:
Foretak
Byggmester Charles J. Kennedy Berg A/S
Org. nr. 988 418 021

Nøtterøy Konsulenttjenester Dørdal
Org. nr. 811 702 552
Tjøme Rørservice A/S
Org. nr. 985 471 304

Røssnes Maskin A/S
Org. nr. 918 852 883

Fagområde
SØK

TK*

UTF – Alt tømrerarbeid, tilpasning, riving
av del av garasje, forsterking av
bærevegger, montering av vinduer og
dører, murarbeid, innevegger, interiør,
gulv, tak mm.
PRO – Uarbeidelse av tegninger,
oppmåling og beregninger i samarbeid
med tiltakshaver
PRO – Innvendig sanitæranlegg

1

UTF – Innvendige rør, sluk, membran
mm.
PRO – Utvendig VA

1

UTF – Gravearbeid, rør og påkobling

1

1

1

1

*TK = tiltaksklasse
Ansvarlig søker er ansvarlig for at gjennomføringsplanen til enhver tid er oppdatert i forhold til
ansvarlige foretak, fagområder og tiltaksklasser. Ved endringer skal det innsendes erklæringer og
dokumentasjon til kommunen før arbeidene igangsettes.
Beskrivelse av tiltaket:
Det er den 14.01.2019 innkommet ett-trinnssøknad iht. plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd
bokstav a) og d), jf. § 20-3, om riving av deler av uthus/anneks, samt bruksendring til egen boenhet på
eiendommen gbnr. 215/47 – Flekkenveien 15. Søknaden er erstattet med en ny mottatt 12.02.2019, og
er senere supplert flere ganger – sist 17.03.2020. Godkjent sanitærsøknad forelå 02.04.2019.
Byggesaken var behandlingsklar fra 17.03.2020.
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Eiendommen er på ca. 1,4 daa og er bebygd med enebolig, garasje og et anneks/uthus. Det er sistnevnte
som nå søkes bruksendret til egen boenhet. Tiltaket omfatter også riving av en del på østre side av
uthuset/annekset slik at avstand til eiendomsgrense i øst blir 4,0 meter.
Det opplyses at bygget får et bebygd areal på ca. 51 m² og et bruksareal på ca. 43 m².
Det er ikke opplyst i søknaden om tiltaket medfører ytterligere endringer på bygget enn reduksjon og
evt. endring av fasade. Denne tilltalelsen legger derfor kun dette til grunn. Oppgitt mønehøyde er ca. 3,5
meter.
Tiltaket gir en samlet utnyttelsesgrad på %-BYA = 18% for eiendommen.
Fritak fra byggteknisk forskrift:
I utgangspunktet skal alle tiltak følge de krav som er stilt i byggteknisk forskrift. Kommunen kan likevel gi
tillatelse til tiltak på eksisterende byggverk selv når det ikke er mulig å oppfylle gjeldende tekniske krav
uten uforholdsmessige store kostnader.
En viktig forutsetning er at tiltaket er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Det skal
også legges vekt på helse-, miljø- og sikkerhet.
Det er søkt om fritak fra følgende krav i byggteknisk forskrift:
 TEK17 kap. 14 - Energieffektivitet
Søknad om fritak begrunnes med følgende (utdrag):
 For å oppfylle kravene må veggene fores ytterligere 10 cm ut, noe som vil ta for mye av gulvarealet.
 Et balansert ventilasjonsanlegg vil ta mye plass og ta mye plass i tak og vil derfor begrense
(innvendig) takhøyde.
Vurderinger
Krav til energieffektivitet er gitt i TEK17 kap. 14. Følgende krav er relevante ved bruksendring av denne
type:




Krav til energieffektivitet
Varmeisolering
Tetthet

Vurdering av uforholdsmessige kostnader
Å oppfylle krav til energieffektivtet (varmeisolering og tetthet) for den nye boenhet som for nybygg, kan
være en uforholdsmessig høy kostnad. Vinduer vil ha merkbar effekt på bygningens energibruk.
Oppfyllelse av krav til U-verdi for vinduer antas ikke å innebære uforholdsmessige kostnader. Vinduer
må derfor oppfylle krav til varmeisolasjon (U-verdi) tilsvarende som ved nybygg. Installering av balansert
ventilasjon med varmegjenvinning er også tiltak som vil ha merkbar effekt på energibruken. Installering
av balansert ventilasjon med varmegjenvinning vil normalt ikke representere en uforholdsmessig høy
kostnad. Oppfyllelse av krav til varmeisolering av yttervegger, tak og golv vil ofte innebære en
uforholdsmessig høy kostnad.
Forsvarlig energibruk
Under forutsetning av at yttervegger, tak og golv varmeisoleres tilstrekkelig til at boligen blir god å bo i,
og at nye vinduer oppfyller krav til U-verdi som ved nybygg, anses krav til forsvarlig energibruk å være
ivaretatt.
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Kommunen konkluderer med at fritak fra energieffektivitet kan gis i dette tilfellet.
Plangrunnlag:
Eiendommen er uregulert og avsatt til boligbebyggelse i kommunedelplankartet for Tjøme, vedtatt
31.01.2018. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer
for Færder kommune, vedtatt 31.01.2018.
Vilkår for å frita fra plankravet er ansett for å være oppfylt, jf. kommuneplanens utfyllende
bestemmelser pkt. 2.2.
Plassering og avstander:
I henhold til nabosamtykke datert 17.11.2018 godkjennes minste avstand på 0,5 meter til nabogrense
mot gbnr. 214/5.
Toleransegrensen er 0.1 m i vertikalplanet, 0.1 m i horisontalplanet. Ingen toleransegrense ved kritiske
avstander (f. eks. minimumsavstand til grense, vei, annen bygning).
Estetikk og arkitektur:
Kommunen mener tiltaket har tilstrekkelig god arkitektonisk utforming, og gode visuelle kvaliteter i seg
selv og i forhold til sin funksjon, bygde og naturlige omgivelser og plassering.
Vei, vann og avløp:
Godkjent sanitærsøknad for tilknytning til vann og spillvann for ny boenhet forelå i sak D-291/19.
Nabomerknader:
Det foreligger nabomerknader til tiltaket.
Nabomerknader fra eier av gbnr. 215/38.
Merknadene går i hovedsak ut på:



Det er feil i tegningene. Nabo mener også å ikke ha mottatt all tegningsdokumentasjon
Ny boenhet har ikke veirett.

Kommunens kommentarer til nabomerknaden:
Tegninger
Det er mottatt nye tegninger 12.02.2019 som et resultat av nabomerknadene. Det er disse tegningene
som legges til grunn i denne tillatelsen.
Det er ikke krav om at nabo skal ha plantegninger ifm. nabovarslingen. Flere av merknadene går på
forhold internt i bygget og bruken av det, og som derfor i praksis ikke vil ha negativ innvirkning for nabo.
Veirett
Kommunen legger til grunn at dagens eiendom har sikret veirett, jf. plan- og bygningsloven § 27-4.
Spørsmålet forbygningsmyndigheten blir om utvidelse av veiretten kan ansees som «sikret» også for ny
boenhet.
Servituttloven av 29.11.1968 regulerer utøvelsen av servitutter og det fremgår av § 9 at en
rettighetshaver kan avhende hele eller deler av retten til hvem han vil, forutsatt at bruken ikke går
utover de rammer som følger av stiftelsesgrunnlaget.
Servituttlova § 2 sier følgende:
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Korkje rettshavaren eller eigaren må bruka rådveldet sitt over eigedomen såleis at det urimeleg
eller uturvande er til skade eller ulempe for den andre.
I avgjerda om noko er urimeleg skal det leggjast vekt på kva som er føremålet med retten, kva
som er i samsvar med tida og tilhøva, og kva som høver til å fremje naturmangfaldet på staden.
Ved fradeling av eiendommer er hovedregelen at de fradelte eiendommene får den samme veiretten
som den eiendommen de ble fradelt fra, med mindre noe annet følger av stiftelsesgrunnlaget. Det
samme gjelder når det er snakk om etablering av ny boenhet på samme eiendom. Det er kun unntak i
tilfeller hvor utvidet bruk av etablert veirett (servitutt) i art og omfang blir for tyngende for den annen
part, jf. servituttloven § 2. Med hensyn til hva som er i «samsvar med tida og tilhøva» etter servituttlova
§ 2, legger forarbeidene til bestemmelsen vekt på at rådighetsutøvelsen skal fastlegges med tanke på en
tidsmessig og framtidsrettet utnyttelse.
Kommunen kan ikke se at økningen i veibruken fra en boenhet til 2 boenheter vil medføre en økning i
trafikkmengde på veien i forhold til dagens bruk som gjør at utvidelsen av veiretten må anses urimeleg
eller uturvande er til skade eller ulemper for den andre.
Selve bruken vil ikke endres da det fortsatt vil være snakk om trafikk til og fra bolig. At trafikken ikke
endrer karakter vil således begrense omfanget av ulempen. At antall oppsittere øker vil også redusere
kostnader for den enkelte av oppsitterne i forbindelse med utbedrelse og vedlikehold av veien.
Kommunen mener etter dette at evt. ulemper ikke fører til en merbelastning som i våre dager er
unaturlig, eller som kan betegnes som urimelig.
Etter kommunens vurdering foreligger det vanlig sannsynlighetsovervekt for at veiretten omfatter
kjørevei for den nye boenheten. Veiretten anses på bakgrunn av dette for å være sikret iht. plan- og
bygningsloven § 27-4.
Dersom det i etterkant fremlegges dokumentasjon på at ny boenhet ikke innehar de privatrettslige
rettighetene til vei, vil denne byggetillatelsen ikke endre på eller påvirker de underliggende private
rettighetene.
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest:
Tiltaket kan ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
Ved søknad om midlertidig brukstillatelse, skal søker dokumentere gjenstående arbeider, bekrefte at
bygningen har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse.
Ved søknad om ferdigattest skal søker bekrefte at tilstrekkelig dokumentasjon er overlevert byggets
eier.
Dersom det er foretatt endringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, skal søker
senest ved søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende oppdatert dokumentasjon.
Følgende vilkår må være oppfylt før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis:
 Revidert gjennomføringsplan og komplett sett med ansvarserklæringer.
Lovgrunnlag (listen er ikke uttømmende):
 Plan- og bygningsloven, kapittel 11 – Kommuneplan
 Plan- og bygningsloven, kapittel 20 – Søknadsplikt
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Plan- og bygningsloven, kapittel 21 – Krav til innhold og behandling av søknader
Plan- og bygningsloven, kapittel 23 – Ansvar i byggesaker
Plan- og bygningsloven, kapittel 27 – Tilknytning til infrastruktur
Plan- og bygningsloven, kapittel 29 – Krav til tiltaket
Plan- og bygningsloven, kapittel 31 – Krav til eksisterende byggverk

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold. Eventuell klage over vedtaket må sendes inn skriftlig
til kommunen innen 3 uker etter at du har mottatt vedtaket. Søksmål eller erstatningskrav kan ikke
reises uten at klageadgangen er benyttet. Se vedlagt skjema for mer informasjon.
Gebyr:
Gebyret er beregnet ut fra kommunens gebyrregulativ for 2019 (når søknaden innkom):
Pkt.
§ 3-2
§ 3-3
§ 3-11 d)
§ 3-13

Beskrivelse
Grunngebyr
Registreringsgebyr
Bruksendring med endring av bygning, tekniske
installasjoner mv.
Fritak fra TEK17
Sum

Sats
Kr 3.940
Kr 790
Kr 3.150

Ant.
1
1
1

Totalt
Kr 3.940
Kr 790
Kr 3.150

Kr 3.150

1

Kr 3.150
Kr 11.030

Samlet saksbehandlingsgebyr er beregnet til kr 11.030,-.

Med hilsen

Anne-Mari Rustan Aas
Virksomhetsleder

Kjell Inge Bakkeland Sandvik
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg:
Klageopplysningsskjema
Kopi til:
Jarle Vassbotn
Lars Johan Ruud
Nøtterøy Konsulenttjenester Dørdal

Flekkenveien 15
Flekkenveien 21
Øvre Smidsrødvei 75

3145
3145
3120

TJØME
TJØME
NØTTERØY
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Nøtterøy Konsulenttjenester <post@nktd.no>
tirsdag 12. februar 2019 21:52
#Færder Kommune postmottak
Byggesak Flekkenveien 15, Gbnr 215/47, nye og justerte tegninger.
Fasade nord og øst.pdf; Fasade sør og sørvest.pdf; Plantegning.pdf;
Situasjonsplan.pdf; Snittegninger.pdf

Hei hei.
Vedlagt er justerte tegninger til tiltaket i Flekkenveien 15.
Disse erstatter tilsvarende tegninger innsendt tidligere.
Mvh Marius Dørdal

"

%
#
%
#
&
' &(

$

$

&

.

'

%
'

(%
$* " $$$

"
"

* +

!

)

)
!

,

-

! "

#

"# "

"

$

"

%
#
%
#
&
' &(

$

$

&

.

'

%
'

(%
$* " $$$

"
"

* +

!

)

)
!

,

-

! "

"# "

"

$

53 1
/
4
3
6

3
6

,"
%

"3

+. 8

31

"

$

3 66

9
/36 +

6
341
7 $ +
3 % 4355 +

01

7
%/ 3

+

2

36
66

1
0
/
10

34

6
5
3
6

/

1
0
/

% 13 4 +

3
6

3
5

/
0
1

(
% 356 +

/
3
5
6
6

'
"
% 3 4+

/
0
1

/ 60/

36
5

/

//

0/

3516
:

0/

7

5
314
7

*
7

$ ""
%$

;

+

.
"

"

"

"

3516<
+ "

" 36 + !
3 +!
" $ "" $

6 :+ ! %$
+ "
35 + !
+.
+
$ /3 +
. 9 $
+
+ "
!
) ""
+
$
36 8
351 +

"

'
#
%
#
&
' &(

$

$

(

.

)

%
) *'
&$# &&&

"
#

)

!+
!

,

* +

"

!
-

"! #! $

#%!#! #

&

!

*

/

0
0
/

1
0
/

(

+

*

1
/

/
3
/

1
0
/

1
1
/3
2

1 /0 1 1

/
2
1/

"

$
#
%
#
&
' &(

$

$

%

.

&

%
& '$
#) ! ###

"
!

* +

)

(
!

,

-

!

!" !

!

#

$

$

!"
#
% "#

'

&
!

(
-

)
.

*+ * ! , " ,
*+ * / "

-

'
(

!0

