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   18/11457-3  10.01.2019 
 
Tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven § 19-2 til oppføring av tilbygg til eksisterende 
hytte på gbnr. 31/44 - Kjerrvik 2 
 
Delegert vedtak. 
 
Gårds- og bruksnummer 31/44 
Byggested (adresse) Kjerrvik 2 
Tiltaket Tilbygg til hytte 
Bruksareal (BRA) 24,2 kvm 
Tiltakshaver Gro Eriksrød og Geir Ottersen 
 
Vedtak: 
1. I medhold av Plan- og bygningsloven(PBL) § 19-2 innvilges dispensasjon fra pkt. 9.3.3 og formålet i 

kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til hytte, i samsvar med søknad mottatt 19.12.18 
under følgende forutsetninger: 

 Tilkobling til offentlig vann- og avløp må søkes om i egen søknad. 
 Det skal ikke utføres terrengarbeider 
 Før tiltaket kan igangsettes skal det foreligge godkjent igangsettingstillatelse 

Andre vilkår er gitt under bokstav A-K. 
 
2. I medhold av PBL § 20-3, jf. § 20-1 innvilges søknad om rammetillatelse i tråd med søknad mottatt 

19.12.18. 
 
3. I medhold av PBL. § 23-1, jf. PBL. § 22-3, godkjennes gjennomføringsplan, datert 27.11.18 for deler 

av tiltaket.  
Erklæring om ansvarsrett foreligger i henhold til gjennomføringsplan. 
 
Dispensasjon og behandlingsgebyr må betales i henhold til kommunens gebyrregulativ 
 

Vedtaket kan påklages i henhold til PBL § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Eventuell klage sendes skriftlig 
til Bamble kommune v/ Samfunnsutvikling innen 3 uker etter at underretning om vedtak er mottatt. 
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Med hilsen 
 
Preben Rogn 
Byggesaksbehandler 
3596 5092  
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 

         
Viktige punkter: 
 
Tiltaket:  Tilbygg til hytte 
 
Planstatus:  Eiendommen er i kommuneplanens arealdel vist til LNF. 
 
Nabomerknader: Det er ikke registrert noen merknader 
 
Vurdering/konklusjon: Det er søkt om oppføring av tilbygg til den eksisterende hytten. 

Tilbygget har et areal på 24,2 kvm og ønskes plassert mot nordvest i 
forlengelsen av eksisterende hytte. 
 
Oppføring av tilbygget(konstruksjonen) søknadspliktig etter plan- og 
bygningsloven(PBL) § 20-2, jf. PBL § 20-1 bokstav a. 
 
Området er i kommuneplanens arealdel vist til LNF. Rettsvirkningene av 
kommuneplanens framgår av PBL § 11-6 annet ledd. Tiltaket må ikke være i 
strid med planens arealformål og bestemmelser. 
 
Omsøkte tiltak er ikke i samsvar med planens arealformål og det foreligger 
relevante krav i bestemmelsene for omsøkte tiltak. 
 
Eiendommen ligger innenfor Statlige retningslinjer for differensiert 
strandsoneforvaltning for Oslofjorden, der Bamble kystsone inngår. 
Retningslinjen er innarbeidet i kommuneplanens arealdel sammen med lokalt, 
definerte vilkår for hytteutbygging, hvor natur, rekreasjons og kulturverdier 
skal veie tyngst.  
Kommunen har praksis for i særskilte tilfeller å kunne gi dispensasjon  
for en viss økning av hytteareal med bakgrunn i retningslinjene til  
kommuneplanens arealdel. 
 
Aktuelle tiltak kan ikke godkjennes uten at det dispenseres fra planens 
arealformål, kommuneplanens bestemmelse og pkt. 9.3.3 – omriss av 
eksisterende hovedhytte er å betrakte som byggegrense.  
 
Dispensasjon kan bare gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg kreves det at fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene. 
 
I dispensasjonssøknaden vises det til at det søkes om utvidelse av 
eksisterende hytte, med bakgrunn i at nytt bad er ønskelig da det er planer 
om å tilkoble hytten til offentlig vann- og avløp(VA), dette vil være til det bedre 
enn dagens situasjon. 
Det er snakk om at det er 3 hytter som vil gå sammen om tilkobling til offentlig 
VA-nett.  
Tilbygget er i retning nord som vender vekk fra kyststien som ligger sør for 
hytten. Virkningene av omsøkt tiltak for naboer og de øvrige omgivelsene er 
vurdert dit at det ikke medfører noen vesentlige ulemper. Tilstøtende 
grunneier er positive til omsøkt tiltak.  
 
Vurdering: 
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Det er søkt om utvidelse av eksisterende hytte med et areal på 24,2 kvm 
BRA. Tilbygget er søkt plassert mot nordvest i forlengelsen av eksisterende 
hytte. 
 
I vedlagt dispensasjonssøknad kommer det frem at søker har vurdert 
eiendommen, og plassert tilbygget på best egent område. Tilbygget ikke 
kommer i konflikt med kyststien som ligger sør for hytten, slik at allmenhetens 
tilgang ivaretas, og at det ikke er behov for terrenginngrep på eiendommen, 
slik at naturverdiene ivaretas.  
 
Tilbygget anses som godt tilpasset eksisterende hytte både i form av tak, 
fasader, byggehøyder og materialvalg. De visuelle kvalitetene anses som 
ivaretatt jf. PBL § 29-1 og § 29-2. 
Nytt tilbygg vil ikke medføre en negativ silhuett virkning sett fra sjøen. 
 
Tiltaket gir et totalt areal på 100 kvm, som er innenfor maks grensen i 
kommuneplanens bestemmelse pkt. 9.3.2 hvor det kan tillates inntil 100 kvm. 
 
Administrasjonen har vurdert virkningene av omsøkt tiltak for naboer og de 
øvrige omgivelsene og er av den oppfatning at det ikke vil medføre noen 
vesentlig ulemper. 
 
Det kommer frem at tilbygget vil inneholde nytt bad, da det er ønskelig at 
hytten tilkobles offentlig VA-nett, som vil være en miljømessig gevinst. 
 
Etter en helhetlig og samlet vurdering kan en ikke se at hensynene bak 
bestemmelsen og formålet det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt 
og omsøkt tiltak medfører ingen vesentlig ulemper.  
Fordelen vil være at hytten tilkobles offentlig VA-nett, men dette må 
søkes om i egen søknad, hvor det redegjøres for VA-trase og tillatelse 
fra grunneiere foreligger. 

 
 
Det gjøres oppmerksom på: 
A.  Senest sammen ved anmodning om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, skal det sendes 

underretning til kommunen om tiltakets plassering slik det er utført, jf. forskrift om byggesak § 8-1. 
B.  Før tiltaket igangsettes, skal nødvendig gravetillatelse, tillatelse til påkobling til kommunens 

ledningsnett, tillatelse fra andre myndigheter, mm. foreligge. 
C.  Ved anleggelse av ny avkjørsel fra kommunal veg, skal kommunen varsles i god tid før arbeidene 

starter. Atkomsten skal opparbeides og brukes i samsvar med vedlagte utdrag av alminnelige 
regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg. 

D.  Dersom tiltaket omhandler rivning og privat vann- og/ eller avløpsanlegg skal settes ut av drift, skal 
abonnenten sørge for at ledningen avstenges ved tilknytning på hovedledning eller der kommunen 
anviser. Kommunen kan i den forbindelse også kreve at private installasjoner på hovedledningen 
blir fjernet. Kommunen kan foreta oppgraving og stenging for eierens regning dersom dette ikke blir 
utført av eieren av det private anlegget. 

E.  Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller den bort. Det samme gjelder 
hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. plan- og bygningsloven § 21-9. 

F.  Bygningen / tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter.  
G.  Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i medhold 

av plan- og bygningsloven. 
H.  Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 

opprinnelige og nye tiltakshaveren. Det samme gjelder ved eierskifte, jf. plan- og bygningsloven § 
21-9. 

I.  Alt byggearbeid må utføres etter plan- og bygningsloven med underliggende regelverk. 
J.  Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal være utstedt før bygget tas i bruk, jf. plan- og 

bygningsloven § 21-10. 
K.  Der feiing utføres fra tak, må det være trygg adkomst til skorsteinen. Hus stige MÅ rage 1 meter 

over takrenne. Stigen skal være forsvarlig festet mot glidning. Er det flere skorsteiner må det 
monteres takbru. Både hus stige, taktrinn og takbru må være godkjent. Skorstein høyere enn 1,2 
meter over tak må ha feieplattform. 
Saken er behandlet etter delegert myndighet gitt av Kommunestyret. 
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