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dispensasjon og tiltak uten ansvarsrett
Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Møtedato
28.04.2021

Saksnummer
104/21

Kommunedirektørens innstilling
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 godkjennes dispensasjon for garasje på gbnr.
59/82 - Olaf Knudsens vei 11, fra kommuneplanens bestemmelser pkt. 25.8.2 – tillatt
utnyttelsesgrad og byggegrense i reguleringsplan.
2. I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 innvilges søknad om tiltak uten ansvarsrett for
garasje.
Vedtaket er basert på dokumentasjon mottatt den 29.11.2020 og 14.03.2021.
Det vises til de vurderinger og begrunnelser som fremkommer i saksutredningen.

Vedlegg:
Grunnkart med tiltak 1:1000
Reguleringsplankart 1:1000
Situasjonsplan 1:1000
Situasjonsplan 1:5000
Forenklet situasjonskart med tiltak
Tegninger
Redegjørelse for tiltak og dispensasjon
Tilsvar til varsel om mulig avslag
Vedlegg:
Grunnkart med tiltak 1:1000
Reguleringsplankart 1:1000
Situasjonsplan 1:1000
Situasjonsplan 1:5000
Forenklet situasjonskart med tiltak
Tegninger
Redegjørelse for tiltak og dispensasjon
Tilsvar til varsel om mulig avslag
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Saken gjelder tillatelse til tiltak uten ansvarsrett og dispensasjon for garasje.
Tiltaket er oppføring av enkel garasje.
Det er videre søkt om oppføring av overbygd rullestolrampe i tilknytning til boligens inngangsparti.
Denne er unntatt søknadsplikt og behandles derfor ikke i dette saksframlegget.
Omsøkt garasje betinger dispensasjon fra:
· Kommuneplanens bestemmelser pkt. 25.8.2 – tillatt utnyttelsesgrad på 30% BYA. Omsøkt tiltak vil
medføre en utnyttelsesgrad på 35% BYA.
· Byggegrense i reguleringsplan nr. 122 - Torødåsen. Omsøkt tiltak er plassert utenfor byggegrensen.
Det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.
Kommunedirektøren mener at saken er tilstrekkelig opplyst jfr. forvaltningslovens § 17.
Kommunedirektøren har under tvil kommet til at dispensasjon bør innvilges og at det bør gis tillatelse
til tiltak uten ansvarsrett som omsøkt for garasje. Dispensasjonsvilkårene i plan- og bygningsloven §
19-2 anses som oppfylt for dette tiltaket.
Innledning
Det søkes om oppføring av garasje.
Tidligere saksgang:
· Den 29.11.2020 ble det søkt om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for garasje.
· Den 11.03.2021 varsles det om mulig avslag på søknaden.
· Den 14.03.2021 bes det om realitetsbehandling av søknaden.

Planstatus:
Eiendommen er 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.
Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 122 - Torødåsen , vedtatt 27.12.1977, hvor den er
regulert til boligbebyggelse.
Kommuneplanen og reguleringsplanen har sammenfallende arealformål. Detaljer i reguleringsplanen
går derfor foran kommuneplanen jfr. kommuneplanens punkt 1.
Reguleringsplanen har ingen bestemmelser om tillatt utnyttelse, og kommuneplanens bestemmelse i
pkt. 25.8.2 gjør seg derfor gjeldende.
Dispensasjoner:
· Kommuneplanens bestemmelser pkt. 25.8.2 – tillatt utnyttelsesgrad.
· Byggegrense i reguleringsplan.
Dispensasjonssøknaden begrunnes med følgende (utdrag):
· Nabo i nord, gbnr. 59/131, stiller seg positiv til tiltaket og dets plassering.
· Tiltaket vil gi forlenget hjemmeboerevne for beboerne i boenheten.
· Den kommunale eiendommen i øst krysses av en hovedvannledning som forhindrer utbygging.
· Garasjens plassering sikrer en rett linje i avkjørselen.
· Der garasjen er omsøkt er det i dag frukttrær. Garasjen vil ikke plasseres i verdifullt
oppholdsområde.
Uttalelse fra andre myndigheter:
Ikke aktuelt.
Om tiltaket:
Det søkes om tillatelse til oppføring av en enkeltgarasje i en etasje. Garasjen har ytre mål på 5,6 x 6,8
meter og et bebygd areal på 38,1 m2. Garasjen er omsøkt plassert i eiendommens nordøstre hjørne,
1 meter fra grensene i øst og nord.
Boligen har to boenheter – en i hver etasje. Tiltaket er i tilknytning til boenheten i andre etasje.
Tiltaket er ikke avhengig av samtykke fra nabo ettersom tiltaket er et «mindre tiltak» etter pbl. 29-4
tredje ledd bokstav b, jf. Tek17 § 6-4.
Garasjen har valmtak i en vinkel på 27o. Fasaden er av bindingsverk i tre og taket av stål. Den er
fundamentert med ringmur og betongplate på mark. Mot innkjørselen mot vest har garasjen en
enkel garasjedør. Mot sør i retning hagen har den en dør og et vindu. Mot naboeiendom i nord har
den et vindu. Fasaden mot øst har ingen detaljer.
Garasjen er omsøkt plassert over private vann- og avløpsledninger i grunnen som er koblet til det
offentlige ledningsnettet. Det opplyses om at disse vil flyttes dersom søknaden skulle godkjennes.
Denne flyttingen er betinget av en godkjent sanitærsøknad.
Arealer:
Eiendommens størrelse: 1014,8 m2

Eksisterende bebygd areal (BYA): 320,6 m2
Nytt bebygd areal (BYA): 38,1 m2
Nytt bruksareal (BRA): 35,6 m2
Høyder:
Mønehøyde: 4,25 meter.
Gesimshøyde: 2,82 meter.
Utnyttelsesgrad:
Utnyttelsesgrad for eiendommen etter omsøkte tiltak: 35 %.
Avstander:
Nærmeste nabogrense: 1 meter.
Nærmeste bygning: 4,4 meter.
Avstand til veimidte: 40 meter.
Nabosamtykke:
Eier av gbnr. 59/131 har gitt samtykke til plassering av garasje 1 meter fra felles eiendomsgrense.
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.
Reguleringsplan nr. 122 for Torødåsen, vedtatt 27.12.1977.
Naturmangfoldloven, kapittel 11 – Alminnelige bestemmelser og bærekraftig bruk.
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.
Gbnr. 59/82 ligger i et forholdsvis flatt område. Mot nord er det åpne jorder. I sørvest er det en liten
fjellknaus ca. 150 meter unna. Eiendommen grenser i vest til Olaf Knudsens vei, mens
naboeiendommene i nord og sør er bebygde boligeiendommer. Mot øst grenser eiendommen til en
ubebygd tomt i kommunal eie, og Torød skole ligger på en liten forhøyning i terrenget på den andre
siden av Torødveien.

Boligfeltet rundt Olaf Knudsens vei består av frittliggende boligbebyggelse med grønne hager adskilt
av hekker og gjerder. I tråd med reguleringsplanens bestemmelser er bebyggelsen i all hovedsak
oppført i en etasje, med variasjoner av saltak og hel- og halvvalmet tak. Reguleringsplanen fastslår at
garasjer «fortrinnsvis» skal bygges sammen med boligene, men området har eiendommer med
frittliggende garasjer. For den aktuelle eiendommen er det bygget garasje i boligens underetasje.
Garasjen er omsøkt i bindingsverk av tre med tak av stål. Valmtaket og takvinkelen på 27o er
tilsvarende det på boligbygningen på eiendommen. Garasjen er fundamentert med ringmur og
betongplate på mark. Mot innkjørselen mot vest har garasjen en enkel garasjedør. Mot sør i retning
hagen har den en dør og et vindu. Mot naboeiendom i nord har den et vindu. Fasaden mot øst har
ingen detaljer.
Garasjen vil være synlig fra Oserødveien i øst, men kan ikke sies å få dominerende effekt. Mot vest vil
den i stor grad være skjult av boligbygningen. Mot naboeiendommen i nord vil den være delvis skjult
av en tujahekk. Til naboeiendommen i sør er avstanden såpass lang at det vurderes at tiltaket ikke vil
ha noen påvirkning på denne eiendommen. Det omsøkte tiltaket vil dermed ha liten innvirkning på
omgivelsene.
Garasjen har en nøktern utforming, med en mønehøyde på 4,25 meter og plass til én bil. Garasjens
utforming i seg selv vurderes derfor ikke å være dominerende eller skjemmende, og det vurderes at
den har en god arkitektonisk utforming i lys av sin funksjon. Det vurderes også som positivt at den
har likhetstrekk med utformingen av boligbygningen på eiendommen.
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 pkt. 25.8.2 – tillatt utnyttelsesgrad
Å begrense tillatt utnyttelsesgrad til 30 % BYA handler om å forhindre uhensiktsmessig mye
bebyggelse på boligeiendommer. Bestemmelsen ivaretar flere hensyn; hensynet til luft og
uteoppholdsarealer på eiendommer, hensynet til avstand mellom bygninger, og hensynet til nabo.
Det bidrar også til at eiendommer oppfyller kravene til minste uteoppholdsareal som nedfelt i
kommuneplanens bestemmelser pkt. 25.7.
Vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak pkt. 25.8.2 – tillatt utnyttelsesgrad
Hvis tiltakene vesentlig tilsidesetter hensynene bak tillatt utnyttelsesgrad 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.
Færder kommune har i utgangspunktet en restriktiv dispensasjonspraksis når det kommer til å
dispensere fra utnyttelsesgrad. I visse tilfeller, der reguleringsplanen er av eldre dato og man ser at
den tillatte graden av utnytting ikke er i tråd med samfunnets utvikling og det som i dag må kunne
anses som vanlig på en boligeiendom, har kommunen praksis for å innvilge dispensasjoner. Denne
praksisen går vanligvis opp til en utnyttelse på 30% BYA, ettersom dette er det man har vurdert som
en hensiktsmessig utnyttelsesgrad ved siste revisjon av kommuneplanens arealdel med utfyllende
bestemmelser. En utnyttelsesgrad på 35% BYA, vil stride med denne praksisen. Det er dette som er
bakgrunnen for at administrasjonen har varslet avslag på søknaden tidligere.
Ettersom bebyggelsen på eiendommen fra før av kun består av én bygning og en mindre hagebod
beliggende nær boligbygningen, vil ikke den omsøkte garasjen medføre at eiendommen får et
uryddig uttrykk eller et uhensiktsmessig stort antall bygninger. På grunn av garasjens plassering nær
eiendomsgrensen, vil det også fortsatt være relativt et åpent og luftig areal igjen sentralt på
eiendommen.
Arealet der garasjen er omsøkt ligger i det nordvestre hjørnet av eiendommen, noe som betyr at det
ikke er solfylte og verdifulle arealer mot sør eller vest som er omsøkt bebygd. Tiltakshaver opplyser
selv at arealet i dag er beplantet med frukttrær, og at det ikke brukes aktivt som uteoppholdsareal.
Videre er det viktig å bemerke at eiendommen fortsatt vil oppfylle kommuneplanens krav til minste
uteoppholdsareal.
Den regulerte utnyttelsesgraden er også ment å ivareta nabos interesser. Eiendommen i øst er
ubebygd, og den nærmeste nabobygningen i denne retningen ligger ca. 25 meter unna. Eiendommen
i nord er en bebygd boligeiendom. Tiltakshaver opplyser om at eier av denne eiendommen er positivt
innstilt til det omsøkte tiltaket, ettersom garasjen vil bidra til å skjerme de to hagene fra hverandre.
Rett nord for den omsøkte garasjens plassering på naboens eiendom, står en hagebod. Dette betyr at
skyggen fra garasjen ikke vil påvirke verdifullt uteoppholdsareal hos nabo.
Som nevnt vurderes det at den omsøkte utnyttelsesgraden helt klart medfører en tilsidesettelse av
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, men kommunedirektøren har etter en samlet
vurdering kommet til at denne tilsidesettelsen ikke er vesentlig, jf. vilkåret i pbl. § 19-2. Dette
begrunnes med at østsiden av eiendommen fortsatt vil ha et relativt lyst og luftig preg, at ingen
verdifulle eller mye brukte uteoppholdsarealer hverken på egen eller nabos eiendom påvirkes
negativt, og at bygningsmassen på eiendommen i dag kun består av én bygning og en mindre
hagebod.
Kommunedirektøren er på bakgrunn av det overnevnte av den oppfatning at å innvilge dispensasjon
som omsøkt ikke vil føre til vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak utnyttelsesgraden i
kommuneplanen i denne konkrete saken. Likevel vil kommunedirektøren understreke at den
etablerte praksisen med utnyttelse på opp mot 30 % BYA skal fortsette, med mindre det er helt
spesielle grunner som fører til at hensynene ikke blir vesentlig tilsidesatt, som i denne konkrete
saken.
Hensynene bak byggegrense i reguleringsplan
Hensikten bak reguleringsplanens byggegrense er å samle bygningsmassen på eiendommen.
Byggegrensen går ca. 6 meter inn på eiendommen mot øst og vest, og fastsetter dermed et stort
åpent område på hver side av bygningsmassen. Reguleringsbestemmelse § 2b fastslår at garasjene
fortrinnsvis skal bygges sammen med bolighuset. Dette tyder på et bevisst valg om at man ønsker å
hindre for mange separate bygningsvolum på eiendommene. For den aktuelle eiendommen er det
bygget garasje i boligens underetasje, i samsvar med reguleringsplanen.

I likhet med utnyttelsesgraden, vil også byggegrensen bidra til en åpen og luftig eiendom ved å samle
bygningsmassen sentralt på eiendommen og la ytterkantene forbli ubebygde. Byggegrensen sikrer
også trafikksikkerhet og frisiktlinjer i Olaf Knudsens vei, samt sørger for god avstand mellom
bebyggelse på tilgrensende eiendommer i øst og vest.
Vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak byggegrense i reguleringsplan
I utarbeidelsen av reguleringsplanen har man gjort en konkret vurdering om at man ønsker å samle
bebyggelsen for å sikre luft og avstander på alle sider av eiendommen. Bebyggelsen i området er i all
hovedsak plassert innenfor den regulerte byggegrensen, med noen unntak. Omsøkt plassering vil
derfor bryte med hva som er praksis i området. Det er dog av betydning at plasseringen ligger på den
siden av eiendommen som vender bort fra veien, og garasjen vil ikke redusere trafikksikkerheten
eller komme i konflikt med siktlinjer. Byggegrensen som det søkes dispensasjon fra, vender ut mot en
ubebygd tomt avsatt til boligbebyggelse som er i kommunal eie. Det er dermed ingen bebyggelse på
denne siden som vil påvirkes negativt at tiltaket.
Selv om den omsøkte dispensasjonen vil medføre flere bygningskropper på eiendommen, vurderer
ikke kommunedirektøren at eiendommens luftige og åpne preg vil svekkes. Noe mindre luftig vil den
selvfølgelig bli ettersom tiltaket medfører mer bygningsmasse, men ettersom garasjen ved å bryte
byggegrensen plasseres helt i utkanten av eiendommen, vil det aller meste av uteoppholdsarealet
mot øst fortsatt være samlet og sentrert på samme sted. Det vurderes at dette er mer
hensiktsmessig enn å plassere garasjen lenger inn på eiendommen, og dermed plassere den lenger
inn i det samlete uteoppholdsarealet og derav forringe dette.
Kommunedirektøren er på bakgrunn av det overnevnte av den oppfatning at å innvilge dispensasjon
som omsøkt ikke vil føre til vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak byggegrensen i
reguleringsplanen.
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
Som det vises til over, skal rent personlige fordeler for tiltakshaver i utgangspunktet ikke vektlegges i
en dispensasjonsvurdering. I denne saken vil det imidlertid være samfunnsmessige og helsemessige
fordeler ved å innvilge dispensasjoner som omsøkt, ved at eldre i kommunen kan bo hjemme så
lenge som mulig. Dette er i tråd med Færder kommunes helse- og omsorgsplan for 2018-2021, der
det på side 4 slås fast at det skal tilrettelegges for at innbyggerne kan bo lengst mulig hjemme.
Tiltakshaver opplyser om at Færder kommune har gitt utbedringstilskudd til rehabilitering av boligen
til livsløpsstandard. Kommunedirektøren ser det slik at det vil være fordelaktig å tilrettelegge for
tiltak som gjør at disse midlene får best mulig effekt. Dette vil gagne kommunen på flere måter og
bidra til forutsigbarhet i kommunens virke, på tvers av fag- og virksomhetsområder.
Kommunedirektøren mener videre at det er en generell fordel for arealutnyttelsen på eiendommen
at begge boenheter har en hensiktsmessig parkeringssituasjon. Å ha en garasje plassert i nærheten
av inngangspartiet vil være til fordel for beboere i huset, uavhengig av beboernes helsemessige
situasjon eller andre personlige faktorer. Den omsøkte dispensasjonen fra regulert byggegrense
bidrar til at man får en vinkelrett innkjøring fra Olaf Knudsens vei til garasjen. Dette i seg selv er en
hensiktsmessig utforming av en innkjøring, i stedet for at man skal vinkle innkjøringen for at garasjen
skal ligge innenfor byggegrensen.
Kommunedirektøren vurderer det slik at omsøkt tiltak ikke vil medføre store ulemper eller negative
konsekvenser for omgivelsene eller allmennheten. Garasjen vil ikke tilsidesette trafikale eller
sikkerhetsmessige hensyn, eller komme i konflikt med verdier knyttet til landbruk, friluftsliv og natur,
eller verdier i strandsonen. Tiltaket vil ikke påvirke naboer negativt, ettersom eiendommen i øst er
ubebygd og nabo i nord har uttalt seg positivt om tiltaket.
Det anses derimot som en vesentlig ulempe at å innvilge dispensasjoner som omsøkt, spesielt fra
utnyttelsesgraden, kan gi en uønsket presedens i fremtidige byggesaker. Færder kommune har ikke
praksis for å innvilge dispensasjoner opp til den omsøkte utnyttelsesgraden. Som redegjort for over
er dog dette den eneste større ulempen kommunedirektøren ser at tiltaket vil medføre. I
dispensasjonsvurderingen for dette konkrete tiltaket veier de samfunnsmessige og helsemessige
fordelene og fordelene knyttet til forutsigbarhet i kommunens virke såpass tungt at de vurderes å
oppveie ulempene knyttet til dispensasjonen fra utnyttelsesgraden.
Kommunedirektøren er på bakgrunn av det overnevnte at fordelene ved å innvilge dispensasjon fra
kommuneplanens tillatte utnyttelsesgrad og regulert byggegrense er klart større enn ulempene og at
dispensasjoner kan gis som omsøkt.
Konklusjon
På bakgrunn av overnevnte anbefaler kommunedirektøren at det innvilges dispensasjon fra
kommuneplanens bestemmelser pkt. 25.8.2 – tillatt utnyttelsesgrad og byggegrensen i
reguleringsplan for garasje på gbnr. 59/82, i henhold til innsendt søknad.
-----------------------------------------------------------------------Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

Tillatelse til tiltak
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for garasje godkjennes.
Vedtaket er basert på dokumentasjon mottatt den 29.11.2020 og 14.03.2021.
Generelt om tillatelsen:
En tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 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 en enkeltgarasje i en etasje, uten loft til lagring. Garasjen har
ytre mål på 5,6 x 6,8 meter og et bebygd areal på 38,1 m2. Garasjen er omsøkt plassert i
eiendommens nordøstre hjørne, 1 meter fra grensene i øst og nord.
Boligen har to boenheter – en i hver etasje. Tiltaket er i tilknytning til boenheten i andre etasje.
Tiltaket er ikke avhengig av samtykke fra nabo ettersom tiltaket er et «mindre tiltak» etter pbl. 29-4
tredje ledd bokstav b). jf. Tek17 § 6-4.
Garasjen har valmtak i en vinkel på 27o. Fasaden er av bindingsverk i tre og taket av stål. Den er
fundamentert med ringmur og betongplate på mark. Mot innkjørselen mot vest har garasjen en
enkel garasjedør. Mot sør i retning hagen har den en dør og et vindu. Mot naboeiendom i nord har
den et vindu.
Garasjen er omsøkt plassert over private vann- og avløpsledninger i grunnen som er koblet til det
offentlige ledningsnettet. Det opplyses om at disse vil flyttes dersom søknaden skulle godkjennes.
Denne flyttingen er betinget av en godkjent sanitærsøknad.
Arealer:
Eiendommens størrelse: 1014,8 m2
Eksisterende bebygd areal (BYA): 320,6 m2
Nytt bebygd areal (BYA): 38,1 m2
Nytt bruksareal (BRA): 35,6 m2
Høyder:
Mønehøyde: 4,25 meter.
Gesimshøyde: 2,82 meter.
Utnyttelsesgrad:
Utnyttelsesgrad for eiendommen: 35 %.

Avstander:
Nærmeste nabogrense: 1 meter.
Nærmeste bygning: 4,4 meter.
Avstand til veimidte: 40 meter.
Nabosamtykke
Eier av gbnr. 59/131 har gitt samtykke til plassering av garasje 1 meter fra felles eiendomsgrense.
Byggteknisk forskrift:
Tiltak skal følge de krav som er stilt i byggteknisk forskrift (Tek 17).
Plangrunnlag:
Eiendommen er 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.
Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 122 - Torødåsen , vedtatt 27.12.1977, hvor den er
regulert til boligbebyggelse.
Kommuneplanen og reguleringsplanen har sammenfallende arealformål. Detaljer i reguleringsplanen
går derfor foran kommuneplanen jfr. kommuneplanens punkt 1.
Reguleringsplanen har ingen bestemmelser om tillatt utnyttelse, og kommuneplanens bestemmelse i
pkt. 25.8.2 gjør seg derfor gjeldende.
Plassering og avstander:
Minste avstand til nabogrense blir 1 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.
Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis, må godkjent sanitærsøknad foreligge for
flytting av vann- og avløpsledninger.
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 12 – Reguleringsplan
· 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
Saksbehandlingsfristen er oversittet og saksbehandlingsgebyret har derfor falt bort.
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VEDLEGG 2: Garasje - fasade og snitt
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Olaf Knudsens vei, 27.november 2020
Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

SØKNAD OM DISPENSASJON
Kortversjon
Vi ønsker å bygge garasje og overbygget rampe for rullestol/rullator. Tiltakets primære
begrunnelse er å tilrettelegge for lavest mulig omsorgsnivå og lengst hjemmeboerevne for
beboerne i eiendommens boenhet H0102. Tiltaket er søknadspliktig fordi
- a) utnyttelsesgrad overskrides med 6%,
- b) garasjen er 25 cm høyere enn maksimalt tillatt mønehøyde og
- c) garasjen er plassert over to tilførselsledninger for vann til vår egen og kommunal
naboeiendom.
Innledning
Olaf Knudsens vei 11, g.nr. 59/82, har et tomteareal på 1014,8 m 2. Eneboligen på tomta er
vertikaldelt med to seksjoner H0101 og H0102. Eiendommen er regulert 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. Eiendommen omfattes videre av reguleringsplan nr. 122 Torødåsen,
vedtatt 30.06.1977, hvor den er avsatt til boligformål. Utnyttelsesgrad er ikke fastsatt i
sistnevnte. Vi forholder oss dermed til eksisterende kommuneplan, som har en utnyttelse på
inntil 30% bebygd areal i villaområder.
Else (f. 1939) og Jan Erik (f. 1941) Sivertsen var eiendommens hjemmelshavere fra
oppføringen i 1974 og frem til juni 2020. De bygde eneboligen sammen med Elses foreldre,
som bodde i H0102 frem til sin død. Else og Jan Erik har bodd i H0101 frem til høsten 2019,
og benyttet H0102 til utleie.
Høsten 2019 ble H0102 pusset opp og tilpasset livsløpsstandard, blant annet ved hjelp av
utbedringstilskudd fra Færder kommune. Marit (Else og Jan Eriks datter) og Martin
Handeland flyttet samtidig inn i H0101, for å komme tettere på de eldres hverdagsliv og
kunne hjelpe dem ved utfordringer tilknyttet alderdom/sykdom. Vi er begge helsepersonell
(helsesykepleier/fastlege), og dermed godt kvalifiserte til å yte bistand slik at kommunal
døgninstitusjonsplass i det lengste unngås.
Både Else og Jan Erik Sivertsen kjører fortsatt bil, og er aktive bidragsytere i ulike frivillige
sammenhenger med hverdagsforbedrende aktiviteter for jevnaldrende. Med sin lærerbakgrunn
og forventede restlevealder på ca. 9 år hver, har de sannsynligvis mange aktive år foran seg.
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Begge bidrar blant annet som instruktører og deltakere i ulik kursvirksomhet ved
Sjølystsenteret (når smittevernhensyn ikke lukker ned senteret).
Leilighet H0102 har tilhørende garasjeplass i underetasjen i boenheten H0101. Garasjen
ligger i motsatt ende av den vertikaldelte eneboligen i forhold til inngangsdøren til H0102.
Den er kun 13,2 kvm og samsvarer ikke med dagens krav til standard og størrelse.
Gangavstand fra inngangsdør i H0102 til garasje er i overkant av husets lengde, dvs. ca. 25
meter. Særlig vinterhalvåret kan denne distansen bli utfordrende å forsere på is- og snøføre.
Naturlige aldringsprosesser gir økt fallrisiko, særlig ved glatt underlag.
Vårt ønske er å forenkle hverdagen og redusere risiko ved å bygge en ny garasje nærmere
inngangsdøren til leilighet H0102, slik at gangdistanse mellom leilighet og bil minimaliseres.
Vi ønsker videre å erstatte eksisterende betongtrapp utenfor inngangsdøren med en rullestolog rullatorvennlig rampe med takoverbygg langs leilighetens/husets østside. Dette vil sikre en
tryggere, snøfri adkomst til garasjen. En ny garasje vil oppføres i h.h.t. dagens krav til
standard og størrelse, og sikre snø- og isfri inn- og utstigning av bilen ved videre
alderdomssvekkelse.
Tiltakene
Vi søker å utføre to tiltak i tilknytning til seksjon H0102 (ref. røde rektangler i vedlagt
Situasjonsplan):
A. Frittliggende garasje i tomtas nordøstre hjørne, tilknyttet seksjon H0102.
Garasjen plasseres i forlengelsen av innkjøringen til seksjon H0102 (se situasjonskart).
Den oppføres som en Iglandgarasje, med valmet tak og takvinkel 27º som hovedhuset.
Plate på mark med ringmur oppføres i h.h.t. spesifikasjoner fra Iglandgarasjen. Deretter
oppføres garasje i bindingsverk av tre med ferdigmonterte takstoler og takpanner i stål.
Se vedlegg 1, 2 og 3 for tegninger med plan, snitt og fasade.
B. Rampe for rullestolbruker langs husets østre endevegg, med tilhørende takoverbygg.
Rampen utføres i h.h.t. spesifikasjoner i gjeldende byggetekniske forskrift. Det innebærer
behov for en rampe med stigning ikke brattere enn 1 : 12, med bredde 90 cm og lengde
350 cm. Rampen utføres i sklisikkert materiale med håndløper på begge sider. Se vedlegg
4 for skisse av rampen.
Dispensasjon
Følgende elementer ved tiltakene krever dispensasjon:
A. Utnyttelsesgrad
Oppføring av garasje på 38,1 m2 og rampeoverbygg på 5 m2 gir et BYA tilsvarende 35 %
(dvs. > 30%, som er gjeldende grense).
B. Lokalisering 1 - stikkledninger
Garasjen vil ligge over de private stikkvannledningene til eiendommene 59/81 og 59/82.
C. Lokalisering 2 - byggegrenser
Garasjen ligger 1 m fra tomtegrensen mot nord og øst, med mønehøyde på 4,25 m (< 4 m
er ikke søknadspliktig).
Dispensasjonselementene gjennomgås nærmere i det følgende:
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A. Utnyttelsesgrad
Eksisterende bebyggelse er en vertikaldelt generasjonsbolig, terrasse, hagebod og
biloppstillingsplasser (2 stk. á 18 m2 i tillegg til 2 innebygde garasjer). Totalt sett utgjør
dette 320,6 m2 på en tomt som er 1014,8 m2 (dvs. BYA 32%). Oppføring av garasje på
38,1 m2 og rampeoverbygg på 5 m2 gir et BYA tilsvarende 36 % (dvs. > 30%, som er
gjeldende grense).
Beregningsmåte
Enhet
Areal - H0101 + H0102
Areal - hagebod
Areal - terrasse mot vest
Tillegg 2 x 18 kvm parkering
Fratrekk - parkering under terrasse
SUM - bebygd areal
Tomteareal
Bebygd areal BYA% - eksisterende
Pluss garasje
Pluss rampe
SUM - bebygd areal
Bebygd areal BYA% - nytt

m2
271
14
30
36
-30
320,6
1014,8

%

32 %
38,1
5
363,6
36 %

Vi har vært i kontakt med eiendomsforvaltningen, Færder kommune (sak 20/3886),
angående mulighetene for å redusere utnyttelsesgraden ved å kjøpe areal fra kommunal
eiendom øst for vår tomt (59/15).
Leder/virksomhetsleder Anders Bjerknæs svarte følgende per e-post 09.07.20:
«Færder kommune ønsker ikke å selge deler av 59/15. Bakgrunnen for dette er at det går
en kommunal vannledning gjennom denne tomten. Samt fremtidige utvikling av
kommunens egen eiendom.»
Dispensasjon til å overskride maksimalt BYA i kommuneplanen er dermed nødvendig for
å realisere prosjektet.
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B. Lokalisering 1
Vi har vært i kontakt med Vann, avløp, renovasjon i Færder kommune (sak 20/36405).
Eksisterende vannledninger er fra 1974, trolig som 32 mm trykkrør i plast.

En betongplatting med garasje sikrer stabile forhold for vannledningene i overskuelig
fremtid. Det er imidlertid nødvendig å flytte stoppekran på ledningen til 59/82. Dette gir
behov for å avdekke ledningene ved utgraving for garasjeplattingen. Vi planlegger derfor
å tilgjengeliggjøre ledningene for ettertiden ved å flytte dem slik at begge blir liggende
utenfor garasjeplattingen. Stoppekranen vil bli liggende ved garasjens sørvestre hjørne.
Tekniker Otto Bård Jensen svarte følgende i brev datert 05.08.20:
«Planlagt garasje og rampe vil ikke komme i konflikt med kommunale vann eller
avløpsledninger.
Vist garasjen blir liggende over eller i veien for, utskifting og vedlikehold av private
ledninger må dette avklares med ledningseier før tiltaket settes i gang.»
C. Lokalisering 2
Plassering av garasjen 1 meter fra tomtegrensene h.h.v. mot nord og øst er ønskelig for å
oppnå en naturlig, rett linje til garasjen fra oppkjørselen langs husveggen. Det gir en
naturlig plassering i hjørnet av tomten, og sikrer at gjenværende del av hagen blir best
mulig tilgjengelig. Løsningen vil redusere ferdsel/aktivitet på nærområdet mot
naboeiendommen 59/131, og dermed bidra til økt skjerming.
Argumenter for dispensasjon
Vi mener hensynene i reguleringsplanen og plan- og bygningslovens formålsbestemmelse
ivaretas selv med innvilgelse av dispensasjon. Dette begrunnes i følgende:
a) Eiendommen ligger i et typisk villaområde, med eneboliger med/uten frittliggende
garasjer og ulike tilbygg. Tiltaket samsvarer dermed godt med andre tilsvarende tiltak
i Torødåsen/Haukemyr, idet frittliggende garasjer uten/med dispensasjon er et vanlig
syn i området (eksempelvis eiendommene 59/74, 59/73, 59/93, 59/94, 59/24, 59/88,
59/10).
b) Strandsonen er ikke berørt.
c) Overskridelse av BYA-grense er liten (6%), med et resterende ubebygd uteareal på
670 kvm. Dette sikrer gode luft-, lys- og avstandsforhold på eiendommen som helhet.
d) Garasjen plasseres på et område med frukttrær. Rampen legges langs husveggen, der
det per d.d. er en hellelagt plass. Tiltakene vil ikke i vesentlig grad redusere
eiendommens areal for uteaktiviteter.
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e) Eiendommen ligger i landlige omgivelser, med rikelige muligheter til fritidsaktiviteter
og friluftsliv i umiddelbar nærhet. Det er blant annet kort vei (200 m i luftlinje) til
Torød nærmiljøanlegg og alpinpark. Dette reduserer i praksis behovet for areal til
uteaktiviteter på eiendommen.
f) Garasjen og rampeoverbygget blir plassert innerst på tomten, maksimalt tilbaketrukket
fra ferdselen i Olaf Knudsens vei. Tiltakene vil ikke innvirke på sikt og/eller
lysforhold i den offentlige veien.
g) Nærmeste naboeiendom (59/131) vil få garasjen plassert langs deler av sin sørlige
tomtegrense, bak en vintergrønn tujahekk. Dette vil ikke gi reduksjon av
soleksponeringen eller endrede lysforhold i naboenes hage.
Nabovarsler
Naboer og gjenboere er varslet i h.h.t. følgende naboliste:
G.nr. B.nr. Eier/fester
59
81 Færder Kommune
59
75 Gjølstad Marit Elise
59 130 Gran Iryna
59
76 Hallberg Terje
59 131 Risheim Katrin
59 131 Sørli Karl Olav
74 Espen Per
59
59 138 Færder Kommune
73 Kjærnes Jan-Tøger
59
59
73 Kjærnes Linda Benedicte
59 133 Færder Kommune
59
15 Færder Kommune

Eiers adresse
Postboks 250
Olaf Knudsens vei 12
Olaf Knudsens vei 13
Olaf Knudsens vei 14
Olaf Knudsens vei 15
Olaf Knudsens vei 15
Olaf Knudsens vei 16
Postboks 250
Olaf Knudsens vei 18
Olaf Knudsens vei 18
Postboks 250
Postboks 250

P.nr.
3163
3135
3135
3135
3135
3135
3135
3163
3135
3135
3163
3163

Eiers
poststed
NØTTERØY
TORØD
TORØD
TORØD
TORØD
TORØD
TORØD
NØTTERØY
TORØD
TORØD
NØTTERØY
NØTTERØY

Dette dokument ble overlevert naboene i Olaf Knudsens vei ved personlig nabovarsling.
Samtlige har signert for samtykke til tiltakene.
Estetikk og arkitektur
Garasjen skal oppføres på betongplatting i bindingsverk med trepanel. Takvinkelen og det
valmede taket er identisk med stilen på eiendommens hovedhus.
Rampeoverbygget oppføres som videreføring av hustaket, med tilsvarende stålpanne. Selve
rampen skal hvile på frostsikre betongsøyler.
Vurdering etter naturmangfoldloven
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.
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VEDLEGG 1 – situasjonsplan. Garasje og rampe i rødt.

DETALJERT:
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VEDLEGG 2: Garasje - fasade og snitt
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VEDLEGG 3: Garasje - høyde og profil
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VEDLEGG 4: Skisse av rampe med overbygg (mot øst)
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Olaf Knudsens vei, 14.mars 202 1

Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3 163 Nøtterøy

Deres ref.:
Arkiv:

2 1/11739
GBNR -59/ 82, FA-L42

Gbnr 59/82 - Olaf Kn udsens vei 11 - Svar på «Varsel om mulig avslag», datert 11.03.21
Takkfor oppklaring angående omsøkt rampe, som ekskluderes fra BYA.
Vi forstår at kommunens praksis ut fra nåværende politiske føringer er a avsla søknader med
såpass høy utnyttelsesgrad som 5% over ti1latt utnyttelse. Vi mener imidlertid dette tiltakets
fordeler for allmennheten og Færder kommune er vesentlig større enn ulempene, slik vi har
vist i søknaden vår.
Hovedfordelene er:
Forlenget hj emmeboerevne for beboerne i leilighet H0 102, i tråd med intensj onene i
kommunens Helse- og omsorgsplan .
Leiligheten er nylig rehabilitert t il livsløpsstandard ved hj elp av blant annet
utbedringstilskudd fra Færder kommune (godkj ent av kommunal ergoterapeut).
Signert samtykke foreligger fra alle naboer. N ærmeste naboer i Olaf Knudsens vei 15
uttrykker særlig forventning om positiv effekt av tiltaket, siden det vil gi dem økt
skj erming i egen hage.
Tiltakets østlige begrensning er grenselinj e mot kommunal eiendom som har ligget
brakk/uberørt i mange år, med en hovedvannledning som forhindrer øvrig
utbygging/bruk av området.
Eksisterende bruk av uteareal vil ikke bli vesentlig endret.
Risikoen for presedens synes a vaere lav, siden frittliggende garasj er er vanlig i
omkringliggende boligområde (Olaf Knudsens vei, Haukemyr nord).
Vi håper og tror dette er momenter som vil ha betydning ved politisk behandling av saken, og
ber derfor om realitetsbehandling i Hovedutvalg for kommunaltekn ikk .
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