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PBL.        1-1, 1. og 2. ledd:

Lovens formål

«Loven skal fremme bærekraftig utvikling til 
beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige 
generasjoner.

Planlegging etter loven skal bidra til å
samordne statlige, regionale og kommunale 
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og 
vern av ressurser.»



PBL.        1-8, 1. og 2. ledd:

Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag

«I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag 
skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

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. (…)».



PBL.        19-2, 1. og 2. ledd:

Dispensasjonsvedtaket

«Kommunen kan gi varig eller midlertidig 
dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. (…).

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt. (…)».



SAK 1 – FAKTUM OG PLANSTATUS



VURDERING - NML.             8-12:

«Ved oppslag i artskart finner en ikke 
prioriterte arter, utvalgte naturtyper eller 
områdevern. I kommunens naturbase 
ligger omsøkte eiendom innenfor et større 
område for «vekt av vilt», med kategori; 
Viktig.

Omsøkte tiltak vil ikke komme i konflikt 
med viltverdien».



8. Kunnskapsgrunnlaget:

«Da det ikke finnes prioriterte arter, utvalgte 

naturtyper eller områdevern i nærheten av 

eiendommen, vil ikke omsøkte tiltak føre til 

skade på naturmangfoldet».

Utfordring:

•For stor vekt på prioriterte arter og utvalgte 
naturtyper (og områdevern)?

•All annen natur blir uvesentlig?



9. Føre-var-prinsippet:

«Dette prinsippet vurderes ikke da 
kunnskapsgrunnlaget ikke tilsier at omsøkte 
byggetiltak ikke kan gjennomføres».

Utfordring:

•Forstår ikke hva prinsippet innebærer?

•Ser ikke sammenhengen mellom § 8 og § 9?



10. Økosystemtilnærming
og samlet belastning:

«Det omsøkte tiltaket ligger så langt unna at tiltaket 
ikke vil føre til belastning på økosystemet».

Langt unna hva…???

Utfordring:
•Forstår ikke begrepene «økosystem» og «samlet 
belastning»?
•Forstår ikke hva prinsippet innebærer?



11. Kostnadene ved  
miljøforringelse skal 
bæres av tiltakshaver:

«I dette tilfellet vil dette prinsippet frafalle da 
inngrepene som følge av omsøkte tiltak ikke vil 
skje der artens funnsted er».

Hvilken art…??? Hvilket funnsted…???

Utfordring:
•Forstår ikke hva prinsippet innebærer?
•Ser ikke sammenhengen ingen skade –

ingen kostnader å bære?



12. Miljøforsvarlige teknikker 
og driftsmetoder:

«Det er ikke hensiktsmessig å vurdere 
driftsmetoder og teknikker i forbindelse

med søknad om bygging».

Utfordringer:

•For så vidt lite relevant her…

•Men litt for kategorisk uttalelse/vurdering?



SAK 2 – FAKTUM OG PLANSTATUS

• Fjerne flytebrygge på 37 m, med 9 båtplasser.
• Ny flytebrygge på 50 m, med 30 båtplasser, 

utstikkerbrygge (flytebrygge) på 30 m, samt anlegging av 
adkomstvei.

• 2 reguleringsplaner – deler
av eiendommen er regulert
til friareal, mens resten er
regulert til offentlige bygninger.

• Sjøarealet er avsatt til vannareal
for allmenn flerbruk (NFFF) i
kommuneplanens arealdel.

• Disp. fra formål og plankrav.



VURDERING - NML.              8-12

«Etter søk i relevante kartverk finner en treff på
en prioritert naturtype; Ålegrassamfunn. 
Denne naturtypen er registrert som lokalt 
viktig. Treffet er ikke registrert på samme sted 
som omsøkte tiltak, men litt nord-øst, om lag 
250 meter fra flytebryggen målt i luftlinje. 
Utbredelsesareal er oppgitt til 6 daa.

Det er også gjort søk etter truete arter, men 
det er ikke registrert noen i dette området».



Vurdering av nml. 8:

«Før kommunen kan godkjenne en eventuell 
utvidelse av småbåtanlegget som omsøkt bør 
det således redegjøres for tiltakets påvirkning 
av naturmangfoldet».

«I kommunedelplan for småbåthavner står det 
at den største påvirkningen for ålegrasenger er 
nedslamming og utskygging. Det er derfor 
viktig at småbåthavner ikke ligger direkte over 
ålegrasområdet. (…)».



Konklusjon:

«Kommunen kan
derfor ikke godkjenne utvidelse som omsøkt uten 
at det foreligger dokumentasjon på tiltakets 
innvirkning på det registrerte Ålegrassamfunnet».

•Ikke hjemmel for å kreve redegjørelse for og 
dokumentasjon på påvirkning?
•Ikke hjemmel for å avslå et tiltak?
•Ser ikke sammenhengen mellom § 8 og § 9?





TAKK FOR
OPPMERKSOMHETEN


