
FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID:
0917591 I

Arkiv sakID.: 0912025 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget .

Sak nr.: 055/09 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I 
Dato: 08.09.2009

REFERATSAKER I PERIODEN

Sammendrag:

Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel

09/6469 I 08/2203 30.06.2009 Fylkesmannen i Nordland FYLKESMANNENS
KLAGEBEHANDLING -
BYGGESAK - UTVIDELSE A V
BALKONG I BÆRL YNGVN. 18,
FAUSKE GNR. 102 BNR. 638

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.



--
é Fylkesmannen i

~ Nordland

Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post:
Grethe Breimo, 75 53 16 17

gbr(Qfmno.no

Vår dato

30.06.2009
Deres dato
11.06.2009

Vår referanse

2009/4609
Deres referanse

Vår arkivkode
423.1

l1~'''I' - I
i.r~~:SDíln:.ëJ . _

~/(O~ lo'ì 1~/~31
¡~'-'~/---'--~"---~---1-~-_::

Klagebehandling. byggesak. utvidelse av balkong. 102/638
Bærlyngveien 18. Fauske kommune. stadfesting av kommunens vedtak

Fauske kommune
Postboks 93

8201 Fauske

Det vises til kommunens oversendelse av 11. juni 2009. Videre viser vi til kommunens
oversendelse av bilder pr e.post den 18.06.09. Bildene er tatt etter anodning herfra.

Bakgrunn for klagen:

Kjell Cato Johansen sendte den 15.08.08 melding til kommunen om utvidelse av balkongen
på sin eiendom gn 102 bnr 638. Tiltaket ble utført sommeren 2008, og melding ble sendt
etter oppfordring fra kommunen etter at arbeidet var utført.

Tiltaket går ut på at balkongen er utvidet med ca 1 m mot syd, til sammen ca 6 m2. Mot øst
er åpning mellom tak og rekkerk gjenbygd med en levegg. Det samme gjelder ca 1 m av
rekkverket mot syd. Ca 16 m2 av balkongen er overbygd med et gjennomsiktig tak som
støttes opp med en søyle mot vest.

Nabovarsel ble utstedt 09.08.08. I brev av 28.08.08 inga gjenboer Trond Jensen protest
mot titaket. Han hevder at tiltaket ike er utført i god byggeskikk, og at det heller ike er
tilpasset eksisterende bygg. Etter hans mening virker det skjemmende og forringer området.
Han hevder at arealet på takflaten er ca 16 m2, mens det i søknaden er oppgitt å være 7,5
m2. Klager har foreslått at taket trekkes 1,2-1,5 m lengre in fra siden, noe tiltakshaver ike

har gått med på.

Ved administrativt vedtak av 18.02.09 ble det i medhold av plan- og bygningsloven § 93 a
gitt tilatelse til oppførte tilbygg til balkong med delvis inledning og takoverbygg som
byggemeldt. Protesten fra Trond Jensen ble tatt til orientering, og anodning om fjerning
ble ikke tatt til følge. Kommunen kritiserer at tiltaket er utført uten at det først ble sendt
nabovarsel og melding til kommunen. Kommunen sier videre at tiltaket burde ha hatt en
bedre arkitektonisk utformg.

I brev mottatt 17.03.09 påklager Trond Jensen kommunens vedtak. Han hevder at
takoverbygget skjemmer utsikten fra hans bolig og forringer verdien. Taket bør derfor
trekkes ca 1,5 m lengre in på balkongen. Det er videre vist til at takoverbygget er dobbelt
så stort som oppgitt i byggemeldingen.
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Plan og utviklingsutvalget behandlet klagen i møte den 09.06.09 som sak 047/09. I
saksutredningen blir det uttalt at opplysninger på nabovarselet om størrelsen på
takoverbygget må bero på en vurderingsfeil, men at dette ike har avgjørende betydning da
tegningen viser riktig størrelse. Klagen ble ike tatt til følge, og det tidligere vedtaket ble
opprettholdt. Saken ble så sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

Fylkesmannens forståelse av faktum i saken:

Fylkesmannen forutsetter at klageren er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ike
fullstendig saksreferat. Vår avgjørelse bygger på de opplysninger som er framkommet i det
skriftlige materialet som er oversendt fra kommunen, så vel kommunens egne opplysninger
som de opplysninger klager har framlagt.

Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter.
Vi skal vurdere de synspunkter som klager legger fram, og vi kan også ta opp forhold som
ikke er berørt i klagen. Der Fylkesmannen er klageinstans for vedtak truffet aven
kommune, skal det legges vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det
frie skjønn, jf forvaltningsloven § 34 anet ledd.

Fylkesmannen bemerker:

Klagen gjelder tilatelsen til utvidelse av balkongen med delvis inkledning og
takoverbygg.

Angjeldende område omfattes av reguleringsplan for Sjåheia, stadfestet 07.07.83. Tiltaket
er ike i strid med reguleringsplanen med bestemmelser.

Klagen har anført at tiltaket tar utsikt fra klagerens bolig. Videre hevdes det at tiltaket er
skjemmende og forringer området og også verdien av klagerens bolig.

Selv om kommunen ike har nevnt pbl. § 70 fier Fylkesmannen at denne bestemmelsen
må vuderes. Det samme gjelder forholdet ti "skjønnhetsparagrafen" i pbl. § 74.

Pbl. § 70 nr 1 første setning har følgende ordlyd:
"Bygningens plassering, herunder høydeplassering og bygningens høyde skal
godkjennes av kommunen. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde
over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kap VI eller VII
For plassering av tiltak somfaller inn under § 93 første ledd gjelder reglene i kap

XVI tilsvarende. "

Som det fremgår av ovennevnte bestemmelse skal en bygnings plassering godkjennes av
kommunen. Utvidelse av balkong regnes som et "mindre titak" som i utgangspunktet kan
oppføres uten tilatelse fra kommunen dersom naboene ike krever at tiltaket fremmes for
kommunen som søknad, jf pbl. § 86 a og Veiledning til forskrift om saksbehandling og
kontroll i byggesaker (SAK) § 8. I dette tilfelle foreligger det protest og klage fra nabo og
saken behandles dermed som søknad og tiltaket trenger godkjenning fra kommunen og må
vurderes etter § 70 nr 1.

Kommunaldeparementets rudskriv H-18/90 sier at § 70 regulerer bygningens plassering,
(både byggets beliggenhet på tomta og høydeplassering), egen høyde og avstand fra
nabogrense. Formålet med § 70 var opprinelig bL.a. brannvernhensyn og behovet for å
sike lys og luft mellom bygg og en viss avstand mellom nabobebyggelse. Med endringer
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som trådte i kraft i 1983 ble bL.a. hensynene til terreng- og omgivelsestilpasning av
bygningskroppen understreket som viktige. Rundskrivet gir eksempler på hvilke forhold
som kan være relevante for vurderingen ved bygningens plassering og høyde, bL.a.
tilpasning til terreng og eksisterende bebyggelse, utsikt og lysforhold og hensyn til naboer
slik at de beholder/kan :r tilsvarende kvaliteter.

I rudskrivet er det bL.a. uttalt følgende om § 70 nr 1:
"Bestemmelsen forutsettes praktisert slik at byggherrens ønske imøtekommes der ikke
avgjørende grunner taler imot dette. Med avgjørende grunner sikter en særlig til
plassering og høyde som medfører betydelig ulempe for feks naboer og
omkringliggende miljø.

Bestemmelsen gir imidlertid ikke selvstendig liemmel for å (fullstendig) avslå en
byggesølmad. Det dreier seg bare her om et valg mellom alternative muligheter.
Byggherren må nøye seg med et - etter hans oppfatning - dårligere alternativ, hvis dette
etter bygningsmyndighetenes oppfatning er nødvendigfor å oppnå en plassering i
samsvar med de aktuelle formålene. Dette må gjelde også ved søknad om tilbygg, jf § 87
nr2 c.

Et eventueltfullstendig avslag på søknad krever hjemmel i plan eller en annen materiell
bestemmelse i plan- og bygningslovgivningen, for eksempel §§ 74 nr 2, 78 eller 79. "

Utgangspunktet er altså at tiltakshavers ønske skal imøtekommes med mindre tiltaket
medfører betydelig ulempe for naboer og omkingliggende miljø.

Vi konstaterer at deler av takoverbygget er synlig fra klagers bolig. Imidlertid er det bare
takfremstiket og en søyle som er synlig. Tatt i betraktning av at det er god avstand mellom
disse to husene - ca 40 m - kan vi vanskelig se at tiltaket medfører betydelig ulempe for
klager. Fylkesmannen er derfor enig med kommunen i at tap av utsikt er miimalt og ike
mer enn det en må akseptere i et boligfelt.

Fylkesmannen kan etter dette ike se at det i pbl. § 70 foreligger hjemmel for å pålegge en
anen utformig av takoverbygget enn det omsøkte. Det er derfor ike grulag for å

pålegge tiltakshaver å trekke takoverbygget lenger in på balkongen slik klager foreslår.

Det er i rundskriv H -18/90 sagt at de krterier som § 74 nr 2 gir anvisning på
(skjønnetshensyn) ligger utenfor det som direkte skal vurderes etter § 70, slik at det etter
disse to paragrafer må foretas to selvstendige vurderinger.

Pbl. § 74 nr 2 første ledd har følgende ordlyd:
"Kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført
slik at det etter kommunens slqønn tilfredsstiler rimelige slqønnhetshensyn både i seg
selv og i forhold til omgivelsene. Tiltak etter denne lov skal ha en god estetisk utforming
i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bebygde omgivelser.
Slqemmende farger er ikke tilatt og kan kreves endret. "

Det er i Kommunal- og regionaldepartementets rudskriv H-7/97 sagt en del om pbl. § 74
nr. 2 og hvilke vurderinger som skal foretas etter denne bestemmelsen. Bestemmelsens
første og andre puntum sett i sammenheng tilsier at kommunen skal vurdere om et tiltak
tilfredsstiler rimelige skjønnetshensyn både i seg selv, dvs. ineholder en viss estetisk
kvalitet, og i forhold til omgivelsene. For at dette kravet skal bli oppfylt må det være
sammenheng mellom tiltakets funksjon og utformng og det må harmonere med bygde og
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naturgitte omgivelser. Bestemmelsen angir således lovbestemte momenter som må være
oppfylt for at man skal kunne ta tilatelse/godkjenning for et tiltak.

Formålet bak formuleringen "respekt for naturgitte og bygde omgivelser" er i henhold til
rundskrivet å presisere at man ved utbygging skal ta hensyn til de eksisterende
omgivelsene. Dette gjelder både naturmiljøet og bebyggelsen. Med "naturgitte omgivelser"
menes den estetiske verdien knyttet til både geologi, vegetasjon, topografi, bekker/vann
med tilhørende vegetasjon, dyreliv og kulturhistoriske spor. De bebygde omgivelser er
foruten bygninger også andre eksisterende tekniske anlegg, feks. veger, bruer,
havnefronter, forstøtningsmurer som vil være i visuelt samspil med det omsøkte tiltak.

Kommunen skriver i saksutredningen at den arkitektoniske løsningen av tiltaket burde ha
vært noe bedre. I forhold til klagers påstand om forringelse av området og verdien på huset
skriver kommunen at tiltaket er "mest" til forringelse av tiltakshavers hus. Det vises
imidlertid til at inledningen er en lett konstruksjon som enkelt kan fjernes.

Fylkesmanen kan være enig i at tiltaket kune ha vært bedre utformet arkitektonisk, men
finner ike grunnlag for å sette til side den vurdering kommunen her har foretatt. Tiltaket
utgjør bare en liten del av et ellers normalt bolighus i et normalt boligområde, og kravene
til dokumentasjon av estetisk kvalitet anses oppfylt. Selv om tilaket kunne ha vært bedre
utformet, finner vi likevel at tiltaket tilfredsstiler rimelige skjønnetshensyn både i seg selv
og i forhold til omgivelsene.

Oppsummering og konklusjon:

Fylkesmannen kan i den foreliggende sak ike se at vedtaket er i strid med bestemmelser
gitt i eller i medhold av p1an- og bygningsloven. Vi finner ut fra dette ike grulag for å
foreta noen endring av vedtaket.

Klagen tas ike til følge.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15 jf rudskriv T -8/86 fra
Miljøverndepartementet og Kommunaldepartementet, stadfester Fylkesmannen
kommunens vedtak av 17.02.09, sak 027/09.

Avgjørelsen kan ike påklages videre, jf forvaltningsloven § 28.
Klager er underrettet ved gjenpar av dette brev.

Med hilsen

h/7f//X~¿;
brt1ern~lmo
rådgiver

Kopi:
Kjell Kato Johansen, Bærlyngveien 17, 8200 Fauske
Trond Jensen, Bærlyngveien 18, 8200 Fauske


