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Pågående byggesak for Lamøya 71, særlig vedr. høyde og ytre mål 

1. Innledning 
Vi viser til pågående byggesak for eiendommen Lamøya 71, med John Markus Lervik som tiltakshaver 
og arkitekt Sverre Glämseter som ansvarlig søker. 

Lervik har bedt om vår bistand i saken. For ordens skyld presiseres at ordningen med ansvarlig søker 
etter plan- og bygningsloven § 23-4 ikke er til hinder for at også tiltakshaver selv kommer med sup 
plerende opplysninger og synspunkt, og at dette skjer via advokat. Se også forvaltningsloven § 12 om 
bruk av advokat. 

Videre finner vi grunn til ä presisere at ikke bare tiltakshaver og ansvarlig søker, men også kommunen 
selv, har et ansvar for sakens opplysning. Dette følger blant annet av forvaltningsloven § 17 første 
ledd, hvor det heter at «Forvaltningsorganet skal päse at saken er s~ godt opplyst som mulig for 
vedtak treffes». Denne bestemmelsen gjelder også i saker etter plan- og bygningsloven, se plan- og 
bygningsloven § 1-9. 

Når det siste fremholdes er det fordi det ser ut til ä kunne foreligge enkelte feiltakelser og misforstå 
elser om forhold av betydning for saken. I det følgende tar vi sikte på å oppklare noe av dette. Uav 
hengig av hva som måtte være årsak til eventuelle feiltagelser og misforståelser tidligere under saks 
behandlingen, må dette ved den videre behandlingen søkes rettet opp, slik at mest mulig riktig faktum 
legges til grunn. 

2. Noen utgangspunkt for saken 
Utgangspunktet for den aktuelle byggesaken er at det ble gjennomført tilsyn fra kommunen som opp 
folgning av en mottatt bekymringsmelding. Etter gjennomført tilsyn ble det gitt forhåndsvarsel om 
rettingspå legg, med mindre de påpekte forhold ble ettergodkjent i ny byggesak. Lervik fulgte opp ved 

Ref.:#9491037/1 

Advokatfirmaet BAHR AS 
Tjuvholmen all~ 16, Postboks 1524 Vika, NO-0117 Oslo, TIf.: +47 21 00 00 50 Fax: +47 21 00 00 51 
www.bahr.no Org.nr: NO 919 513 063 



Er H IF2 

ä sorge for at det ble inngitt søknad. Som ledd i søknadsprosessen ønsket kommunen ytterligere re 
degjørelse for høydeforhold, noe som ikke tidligere hadde vært oppe som tema. Ansvarlig søker kom 
da til at eksisterende hytte lå for høyt i terrenget, og søkte derfor om godkjenning også av dette. I 
forlengelse av spørsmål om hyttens areal, kom det også opp spørsmål om hyttens utvendige mål. 

Som et videre viktig utgangspunkt skal understrekes at Lervik ikke søker om endring av hyttens ut 
vendige dimensjoner i forhold til hvordan disse er i dag. Det som virkelig betyr noe for Lervik, er ä 
unngå et pålegg om retting av høyde og størrelse som vil måtte innebære riving. Den innleverte søk 
naden gjelder derfor ä fä en aksept av at hyttens faktiske tilstand, hva utvendige mål for høyde og 
størrelse angår, kan opprettholdes. Dersom realiteten er at faktisk tilstand ikke avviker fra det som 
allerede er godkjent, kan vi ikke se grunnlag for at søknaden om ä f godkjent faktisk tilstand hva 
gjelder utvendige mål for høyde og størrelse, skal avslås. 

Dette er bakgrunnen for det vi tar opp i det følgende om forståelsen av den opprinnelige byggetilla 
telsen fra 2005/2006. 

3. Nærmere om hyttens høyde 
Det er på det rene at verken rammetillatelsen fra mai 2005 eller igangsettingstillatelsen fra septem 
ber 2006 sier noe spesifikt om hyttens kotehøyde, dvs. høyde i terrenget regnet fra havnivå. 

Dagjeldende kommuneplan, som hadde den aktuelle tomten som del av et byggeområde for fritids 
boliger, anga heller ikke noe om maksimale kotehøyder for hytter i det aktuelle byggeområdet. Det 
var bare angitt begrensninger for gesims- og mønehøyde, regnet fra terreng. 

Byggesakstegningene viser likevel hvordan hyttens høyde i terrenget var tenkt, ved at dette angis som 
likt med gesims for tidligere hytte, som skulle rives. Dette vises på tegningene ved strek og angivelse 
av «NUV. GESIMS» 0g «NUV. HYTTE» (dvs. «nuverende» gesims og hytte), samtidig som snitt for den 
nye hytten er tegnet med taket i samme høyde. Se byggesakstegningene vi har vedlagt kopier av, som 
Vedlegg 1 0g 2, 0g med gulmarkering av det vi særlig vil fremheve. 

Det er ingenting i tegningsmaterialet eller dokumentasjonen for øvrig som indikerer at den nye hytten 
skulle ha gesimshøyde som lå lavere enn den tidligere hytten, og at dette skulle være et vilkår i 
byggetillatelsen. 

Dagjeldende kommuneplan hadde derimot krav til maksimal gesims- og mønehøyde. Det er på det 
rene at hytten som er bygget ikke overskrider noen bestemmelse i dagjeldende kommuneplan om 
høyde. 

Når det likevel er kommet opp i saken at maksimal kotehøyde (over havet) skulle vært 6,8 meter, er 
dette fordi dette tallet er angitt på byggesakstegningen som er med her som Vedlegg 2. Dette er 
eneste sted hvor dette tallet fremkommer. 

En vet nå at tallet «6,8» er feil som angivelse av kotehøyde ikke bare for gesimsen til den nye hytten, 
men også til den tidligere hytten. Tallet fremstår som et avrundet resultat av en beregning ut fra 
noen andre tall som st~r p~ tegningen, bl.a. «ca. 360» som tall pä en avstand opp til «U.K. NUV. 
KLEDNING» (underkant «nuverende» kledning). Det mä vere denne mälangivelsen som er feil, og 
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som dermed har medført at heller ikke 6,8 meter blir riktig. Vi kan her vise til notat av 18. september 
2020 fra advokat Håvard Wiig Andersen til Planutvalget, med dokumentasjonen basert på fotografier 
av tidligere og ny hytte, samt målinger foretatt av Stavern Taksering, som bekrefter at ny og gammel 
hytte har gesimshøyder på omtrent samme nivå. 

Ved spørsmål om hvilken høyde rammetillatelsen fra 2005 tillot, blir spørsmålet etter dette om det 
er tallangivelsen, eller det som ellers fremkommer på samme tegning om likt nivå for ny og tidligere 
hytte, som skal være styrende. Til dette vil vi vise til at den tegnede løsningen med lik høyde, ikke 
undergraves av noe annet i byggesakstegningene. Det er heller ikke noe verken i søknad eller admi 
nistrasjonens skriftlige vurdering i byggesaken fra 2005, som tilsier at den nye hytten skulle legges 
lavere enn den gamle. 

På vegne av Lervik kan vi ut fra dette ikke se det som riktig ä oppfatte byggetillatelsen fra 2005 som 
et pålegg om å redusere kotehøyden for den nye hytten, til en lavere kotehøyde enn tidligere hytte. 
Angivelsen av 6,8 som kotehøyde for gesimsen må bero på en beregnings- eller målefeil som må kor 
rigeres til riktig kotehøyde for tidligere hytte. 

På vegne av Lervik gjør vi ut fra dette prinsipalt gjeldende at det ikke er avvik hva gjelder høyde 
mellom faktisk situasjon og det som allerede er godkjent. Isolert sett er det da heller ikke nødvendig 
med noen ny godkjennelse. Men siden spørsmålet om høyde er blitt tatt opp, vil det gi størst klarhet 
fremover om det nå likevel konkluderes med at dagens faktiske høyde godkjennes. Vi ber derfor om 
dette. 

Rent subsidiært, dersom det ikke skulle være enighet om det ovenstående, bes det om godkjennelse 
av dagens kotehøyde som en endring, og i den forbindelse også dispensasjon så langt nødvendig. For 
ä kunne ha gesimshøyde på kote 6,8 meter over normalvannstand, måtte en ha gravd seg ned til et 
betydelig lavere nivå enn det som var terrengnivået rundt den tidligere hytten. Det kan ikke sees ä 
være grunner som taler for dette, mens en senkning av eksisterende terrengnivå rundt hele den nye 
hytten, vil være et inngrep som forstyrrer naturlig etablert tilstand. Dette ville selvsagt vært uheldig, 
og dette gjøres gjeldende som relevant ved en dispensasjonsvurdering etter plan- og bygningsloven S 
19-2. 

4. Nærmere om hyttens ytre mål 
I forbindelse med saksbehandlingen er det også kommet spørsmål om hytten er bygget større i lengde 
og bredde for hovedplanet, enn byggetillatelsen fra 2005 tillot. I saksfremstillingen fra kommunens 
administrasjon vises til opplysning fra ansvarlig søker om 12,8 x 12,8 som ytre mål. 

Til dette skal først sies at kommuneplanen som gjaldt i 2005, ikke var til hinder for hytter i det 
aktuelle området med ytre mål på over 12,5 meter. Det var derimot satt en maksimalgrense for 
bruksareal (BRA, dvs. areal på innsiden av ytterveggene) til 120 m2. Faktisk størrelse for hyttens 
hovedplan overstiger ikke dette (i hvert fall ikke om en ser bort fra den del av boden som overstiger 
5 m2, og som skal tas bort). 

På samme måte som ved spørsmålet om høyde, blir det her et videre spørsmål om hva rammetillatel 
sen fra 2005 innebar. Ved ä se på tegninger for hyttens hovedplan hvor mål for lengder er angitt, er 
det ikke helt tydelig hvordan målene for lengder fra og til yttervegg nøyaktig er ment å starte og 
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slutte. Ved å se på tegningen for kjeller, som også opererer med mål som i sum blir 12,5 m, fremgår 
imidlertid at målet må gjelde fra og til ytterkant grunnmur. (Dette er også det mest relevante under 
bygging). Se gulmarkert på vedlagte tegning, Vedlegg 3. Dette vil tilsvare til og fra ytterkant bindings 
verk i veggen for hovedetasjen, og ikke ytterside av kledning. (Forskjellen vil kunne utgjøre en del 
grunnet platekledning, utlekting for luftespalte, og kledningens tykkelse.) 

I notatet av 18. september 2020 fra advokat Håvard Wiig Andersen til Planutvalget, er det også tatt 
med henvisning til målinger foretatt av Stavern Taksering. Vi har via advokat Andersen bedt om å få 
mer opplysninger om disse målingene. Vi har i den forbindelse mottatt et nytt måleskjema, som også 
vedlegges her, som Vedlegg 4. Det er her angitt to lengder på 12,5 m. Vi har videre fått opplyst 12,53 
m som gjennomsnittlig lengde mellom de fire innmålte punktene rundt hytten. Det er også opplyst 
at den aktuelle typen innmäling normalt har en nøyaktighet på -/+ 5 cm. Av skjemaet fremgår at 
mälepunktene er «Hjorne konstruksjon - inn til bjelke». Vi oppfatter dette som likt med det vi har 
benevnt som ytterside bindingsverk. 

Basert på denne måltagningen gjør vi også for lengdemål gjeldende at hytten ikke er større enn det 
rammetillatelsen fra 2005, riktig bedømt, må anses å gi tillatelse til. Vi har da også forutsatt en viss 
toleranse for utilsiktede avvik ved byggingen. 

Som en presisering tas med at det også her, rent subsidiært, bes om godkjennelse av faktisk tilstand 
som en endring, dersom hyttens faktiske lengde likevel skulle bli ansett å avvike fra tillatelsen. Også 
i den forbindelse bes det i så fall om dispensasjon så langt nødvendig. En dispensasjon vil gjelde så 
små avvik at disse ikke vil ha noen negative konsekvenser, mens et avslag med påfølgende pålegg om 
retting, vil være svært uheldig. 

Med vennlig hilsen 
Advokatfirmaet BAHR AS 

6. le 
Sam E. Harris 
Advokat 

Vedlegg 
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Avstander 

X VINSJ i FJELL-3.5n Gbnr. 1030/1/40 

* STEIN -0.7m 

♦ OK GULV- 4.9m 

• Hjørne konstruksjon - inn til bjelke 

MERKE på flaggstang- 7.4m a«st9"Ppe, 

• TOPP METALL v/flaggstang - 7.0m @ @ FOT Flaggstang - 5.8m 
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