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S kaun kommune
Postboks 74
7358 BØRSA
postmottak@skaunkommune.no

Tro ndheim 14.03.19

BØRSØRA 11 – GNR 142 BNR 230 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG I BYGGESAK

Pil ar Eiendom AS bistår tiltaks haver i klagesaken.

Skaun kommune har i vedtak datert 25.01.19 avslått søknad om fasade endringer og nytt
takoverbygg over inngangsparti. Dette vedtaket påklages.

Det har vært en del endringer i søknaden underveis . For ordens skyld presiseres her hva
søknaden og klagen nå gjelder .

Når det gjelder takoverb ygget over inngangsparti et frafalles søknad en. Takoverbygget er
utført sl ik det opprinn elig va r og det er ikke ønskelig å utvide bredden som tidligere om søkt.
Hvis man ser bort fra en dring av type takstein er det gjort en liten tilpasning i bredd e (ca . 18
cm ) for å få det til å gå opp med breddene på den nye taksteinens bredde . Vi oppfatter ikke
det som et søknadspliktig tiltak.

I tillegg gjelder søknaden en fasadeendring på sjøsiden som består i at det er sa tt inn større
vi nduer på eksisterende fasad e. De t te er altså en ren fasadeendring. Fasade e ndringen er
a vslått og vi klager på avslaget .

Den omsøkte balkongen har ved ko ntrollmåling vist seg å stikke litt mer enn 0 ,8 m ut fra
huskroppen men vil bli reduser t til maks 0.8 m og det søkes derfor ikke om dispensasjon fra
utnyt tingsgrad (s e forøvrig eget punkt om regulert utnyttelsesgrad nedenfor) . Søknaden om
veranda med maks dybde 0,8 m opprettholdes og vi klager på avslaget .

Det er søkt om endring av taktekkingen. Det er avslått og vi klager også på dette.

Vi står a ltså ig jen med følgende tiltak som er avslått o g som omfattes av denne klagen:
- Fasadeendring på sjøsiden (større vinduer)
- Fasadeen dring på vestfasaden (balkong )
- F asadeendrin g på tak ( utskifting til anne n t ype tak ste in og annen farge )
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P lan grunnlag og t olkning av det

Gjeldende reguler ingsplan

Det gjelder en egen regul eringspl an for denne eiendommen og e iendommen i vest ( Børsøra
11 og 9 ) . Planen ble vedtatt i Bygni ngsrådet 20.05.86 - Mindre vesentlig reguleringsendring
for del av Børsøra. Det fremgår av saksdokumentene at h ensik ten med planen var å legg e til
rette for bygging av to bolige r på et område som hadde blitt stående åpent på grunn av at den
gamle k aia med tilliggende bebyggelse var borte. Åpningen i bebyggelsen ødela inntrykket av
en enhetlig bebyggelse og det var ønskelig å fylle inn med bol iger her.

Plankartet ser slik ut . Det mangler te g nforklaring og datering men både kommunen og
fylkesmannen har lagt til g r unn at det er dette som er g jeldende regulerings plan og det legger
vi til grunn at er riktig.

Vi har tatt en ny gjennomgang av gjelden d e arealplaner f or eiendommen med bakgrunn i at
det verken i kommunens vedtak eller fylk e smannens vedtak , er omtalt eller vurdert hvilke
reguleringsbestemmelser som gjelder sammen med plankartet. Vi viser til plan - og
bygnings loven § 12.1 om at en reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende
bestemmelser.

Vi har fått bistand av kommunen til å fremskaffe det som finnes av dokumenter knyt tet til
uta rbeidelse og vedtak av reguleringsplan en . Det ser ut til at det mangler noen dokumenter
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da vi ikke har mottatt reguler ingsbestemmelsene som var vedlagt saksdokumentene ved
Bygningsrådets 2.gangs beh andling av reguleringsplanen .

Saksdokumentene fra 1.gangsbehan dlingen som skjedde i Bygningsrådets m øte 21.01 .86 , er
imidlertid (mer ) fullstendige . Der fremgår det i saksfremlegget at :  «Reguleringsbestemmelsene
gjelder som før » .  De bestemmelsene det da vises til, og som var vedlagt saksdokumentene , var
regul eringsbestemmelser til reguleringsplan for Børsa sentrum , vedtatt av kommunestyret
25.06 .8 6 .

Bestemmelsene til planen er altså «arvet » fra Reguleringsplan for Børsa sentru m (vedtatt
29.06.83).

Utsni tt av plankartet viser at Børsør a 11 ligger i område S p 1 på plankartet.

Vi har tatt en gjennomgang av bestemmelsene . D et er gitt følgen d e særlige bestemmelser for
omr åde Sp1:
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Den bygningen som de nne byggesaken gjelder , eksis terte ikke da regulerin gs bestemmelsene
ble ved t att i 1983 og heller ikke da de også ble gjort gjeldende uten end ringer i forhold til den
nye sitasjonen i forbindelse med ny reguler ingsplan for Børsøra 11 og 9 , i 1986.

Dette må etter vå rt syn få betydning for hvordan man to l ker og an v ender
reguler ingsbestemme lsene. Bestemmelser om bevaring av bygninger som enda ikke er bygd
er noe ulogisk og vi antar at for slike nybygg v il det i større grad være hensynet til bevaring av
ku l turmiljøet som sådan som gjør seg mer gjeldende i ettertid enn bevaring av selve bygge t .

K ommuneplanens arealdel

K o mmuneplanens arealdel (vedtatt 11.12.1 4) viser eiendommen som eksistere nde
boligo mrå de, hensynss one bevaring kulturmiljø . Her gjelder en re tningslinje i § 9.1.1 om at
e ksisterende bygninger ikke tillate s revet eller endret i eksteriør og at det k an tillates en
begrenset nybygging såfremt dette er tilpasse t helheten i strøket , helheten av hus og hage og
e ksi s terende bygninger med hensyn t il størrelse , form, materi albruk og farge . Formålet er i
samsvar med reguleringsplanens og retningslinjene er i stor grad i sa msvar med
reguleringsbestemmelsene .

Som fylkesmann e n har påpekt gir ikke retningslinjer selvstendig grunnlag f or avslag.
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Plan - og bygningsloven § 1 - 8 om byggeforbud i nnenfor 100 - metersbeltet i strandsonen

K o mmun en har såvidt vi kan forstå lagt til grunn a t forbudet gjelder i dette tilfellet for den
delen av søknaden som gjelder takoverbygget over inngangspartie t . Det var opprinn e l ig søkt
om en forl engelse av t akoverbygget . Det som er utført er i størrelse i samsvar med det som
var der opprinnelig bortsett fra at bredden er økt med ca . 18 cm for å tilpasse det til bredden
på de n nye taksteine n. Hvis man i det hele tatt skal vurdere den mar ginale økningen som
søknadspliktig , må det betraktes som en fasadee ndring som ikke omfattes av forbudet i § 1 - 8.

I tillegg har kommunen i forbinde lse med avslag på fasadeendringen på sjøsiden (større
vinduer) brukt ar gumentet om at det kan virke p rivatiserende på strandsonen uten å henvise
til noen hjemmel. Vi antar at dette kan være basert på en vurdering av hensynene bak § 1 - 8 .
§ 1 - 8 gjelder ikke fasade e ndringer og vi kan de r for ikke se hva som gir grunnlag for å a vslå
tiltaket med de nne begrunnelsen.

Siden søknaden nå kun består av fasadeendringer kan vi ikke se at forbudet i § 1 - 8 gjelder for
tiltakene .

Ti d l igere saksbehandling

Da søknaden ble sendt inn til kommunen ble den i tråd med planbestemmelsene 22.01.18
sendt til Fylkeskomm unen for uttalelse. Rådmannens foreløpige vurder ing var da at tiltakene
ikke var st ore og at kulturminneverdiene ikke ville bli ves en t lig tilsidesatt selv om søkna den
ble godkjent. P å det tidspunktet omfattet søknaden også et tilbygg på stuedelen på 3,9 m2.
De nne delen av søknaden er siden frafalt slik at søknaden i dag ikke inneholder noen tiltak
som øker bruksarealet, kun fasad eendringer.

Fylkes kommunens uttalelse var negativ til alle tre tilta kene som nå omfattes av denne
klagebeha n d lingen. Fy lk esmannen foreslo derimot en tilbygg i f orm av en vinterhag e foran
spisestua . Fylkeskommunen uttalte også at utskifting av bygningsdeler skal følge anti k variske
prinsipper .

Etter at denne uttalelsen var avgitt endret kommunen sitt syn og a vslo søkn aden om disse
fasa de endringene.

Dette ble påklaget . Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak på grunn av
rettsan vendelsesfei l. Kommunen har fattet nytt vedtak med samme resultat men med ny
begrunnelse. Det er dette vedtaket som nå på klages a v tiltakshaver.

Klag e

Kommunen har avslått t iltakene med hjemmel i § 29 - 2 Visuelle kvaliteter og § 1 - 8,
byggeforbud innenfor 100 - met ersbeltet i strandsonen.
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Som nevnt ove nfor omfatter søknaden nå kun fasadeendringer og vi legger til gr unn at den
delen av vedtaket som gjelder § 1 - 8 ikke er relevant.

K o mmunens vurdering av de visuelle kvalitetene er etter vår oppfatning strengere enn det
gjeldende reguleringsplan og kommuneplanens retningslinjer legger opp til.

Det er van skelig for oss å se at ek sisterende bygning fra 80 - t allet skal ha noe antikvar isk
verdi. Det hensynet som s kal ivaretas er hensynet t il det helhetlige kulturmiljøet og
bygningens tilpasning t il det.

Selv om det er åpenbart at Fylkeskommunen og kommunen mener at bygget slik det
opprinn elig var oppført har gode visuelle kvaliteter og har en verdi siden det er tegnet av en
anerkjent ark itekt . Det kan ikke utelukkes at det på tross av mindr e fasa deendringe r kan
fremstå som like godt tilpasset omgivelsene i et ku l turmiljøperspektiv. Bygningsmyndigheten
kan ikke legge en st rengere n orm for endring av et bygg f ordi man liker det som står der fra
før bedre. Søkers ø nsker og behov skal imøte komm es dersom det er hjemmel for det.

Vi m ener kommunens vurdering av tilpasningen til omgivelsene er preget av at man egentlig
ønsker å ta vare på byg get slik det er fordi man « liker det best sl ik » . Det var behov for
omfattende vedlikehold på bygget og v i mener at tiltakshavers ø nsker om noen mi ndre
tilpasning er i form av disse fasadeendr ingene bør være akseptable og ikk e i konflikt med
hensynene til kult urmiljøet. Vi mener at tiltakshavers ønsker og behov må tillegges større
vekt.

At bygget , også med de omsøkte fasade endringe ne , vil ha gode visuelle kvaliteter i seg selv
mener vi er helt klart.

Når det gjelder reguleringsbestemme lsene så viser vi til vår vurdering ove rfor . Bygningen
som det nå søkes om fasadeendringer på var ikke bygd da bestemmelsene ble vedtatt. Dett e
må få betydning for hvordan man toker og an v ender reguler ingsbestemme lsene og også
skjønnet etter § 29 - 2 . Bestemmelser om bevaring av bygninger som enda ikke er bygd er noe
ulogisk og vi antar at for slike nybygg v il det i større grad være hensynet til bevaring av
ku l turmiljøet som sådan som gjør seg mer gjeldende i ettertid enn bevaring av selve bygge t .

V i mener at kommunens vurder ing av hva som skal tillates endret på den en kel te eien dom må
være basert på et konkret skjøn n med utgangspunkt i den enkelte eiendoms historie og
inne nfor rammene av r eguleringsbes temmelse ne. Planbestemmelsen e hjemler et s kjønn i §
5.2.1 , 2.ledd og i fellesbestemmelsene i § 6.1.

Samlet sett er fasadeendringene det søkes om svært be skjedne og husets karakter bevares på
en god måte. Sett opp i mo t at Fylkeskommunen anbefalte en utvidelse av bygningen mot
gaten , bør også disse mindre endringene være akseptable. De svært negative uttalelsene
fremstår for oss noe ubegrunnede og dårlig fundert .

Vi viser forøvrig til arkitekt faglige redegjørelse for tiltake ne innsendt i forbi n d el se med
søknaden .
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Vi vil etter sende bildedokumentasjon av om r ådet for å dokum entere at til pasningen t i l
ku l turmiljøet er tilfredsstillende og at det er vansk elig å se at bygget med de omsøkte
fasadeend ringer ikke har tilstrekkelige visuelle kv aliteter i forhold til omgivelsene.

Med vennlig hilsen
Pilar Eiendom AS

Bente Haugrønning


