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Bakgrunn:
Flatdal Handlaft AS fekk byggeløyve for oppføring av fritidsbustad i Nedre Livollkroken på
Farhovd 13.05.2019.

Nabo i nord, Marit Storteig, klagar på vedtaket – ho meiner plasseringa av hytta strir mot
føresegnene i planen.
Dette er tredje søknaden på denne tomta – det vart sendt inn søknad i 2014 og i 2015 også,
tomta vart opparbeidd før desse søknadene kom inn.
I 2014 var denne hytta omsøkt:

Kommunen gav løyve til oppføring av denne hytta sjølv om Storteig hadde merknad til
søknaden. Dei bad då om at høgda på hytta vart redusert slik at dei ikkje skulle miste
soltilhøva sine og at utgravd tomt ikkje vart heva.
Flatdal Handlaft trekte søknaden fordi dei ynskte å verte samde med nabo Storteig.
I 2015 søkte dei om ny og mindre hytte:

Det kom inn ny merknad frå Storteig. Dei viser til kva krav dei vart møtt med frå kommunen
ved plassering av deira hytte i 2010 – skjering og fylling i forholdet 50/50.
Dei meiner at same kravet gjeld nabohytta.
Kommunen har vore på fleire synfaringar og svaret frå sakshandsamar til prosessen i 2015
var:

Det vart ikkje gjeve løyve i 2015 fordi Flatdal Handlaft ikkje ynskte å gå vidare med saka.
I 2019 søkjer Flatdal Handlaft på ny om å føre opp hytte på tomta:

Denne hytta har BYA på 129 m2 (tillate 130 m2) og mønehøgda er 4,5 m (tillate 5,0 m).
Merknad frå Storteig i byggesaka går på at denne hytta ikkje vert plassert i tråd med 50/50 –
prinsippet, at fyllinga vert for høg og dette går utover deira utsyn og soltilhøve.
Byggeløyve vart skrive ut 13.05.19.
Det kom inn klage frå Storteig 03.06.2019 og denne er registrera innan fristen på 3 veker.
Klaga går på punkt i vedtaket:
- Det vert gjeve byggeløyve utan at det er stilt krav til endringar av tomta – jf.
synfaringar og diskusjonar om høgda på fyllinga tidlegare.
- Plasseringa er ikkje i tråd med føresegnene i planen – hytter skal leggast lågt i
terrenget og tilpassast terrenget.
- Hytte på eit nivå og parkering på eit nivå som hos Storteig er eit
samanlikningsgrunnlag som ikkje kan nyttast fordi hytta til Storteig er
terrengtilpassa.
- Den omsøkte hytta vert liggande på same nivå som nabohytta i syd – det kan ikkje
vere intensjonen i planen å berre sjå på dei nye hyttene.
- Utbyggar har stilt byggesakene på vent fordi han ikkje har fylgd pålegg han har fått
etter synfaringar.
- Terrenget stig ikkje naturleg sydover frå Storteig – det er ikkje att noko av det
naturlege.
- Det er forskjell i sakshandsaminga mellom 2 samanliknbare nabotomter innafor same
reguleringsplan, bl.a. fordi Storteig må rett seg etter 50/50 – prinsippet medan naboen
slepp.

Vurdering:
Då hytta til Storteig vart bygd var det plan som vart vedteken i 2006 som galdt. Planen vart
teke opp til endring og ny plan vart vedteken i 2016 – med stor grad av fortetting i området
syd for Storteig

Storteig

Tomta til Storteig er oppretta etter ei skulddeling i 1964 og det stod ei eldre hytte på denne
tomta før dei søkte om å rive denne og føre opp ny i 2010.
Usikker på kva som vart sagt av kommunen i høve plasseringa av denne nye hytta – men det
ser ut som om den nye hytta står på plasseringa til den gamle jf. plankartet over.
Situasjonsplanen ved søknaden viser imidlertid at den nye er planlagt plassera høgare i
terrenget.

Terrengsnittet som fylgde byggesøknaden viser at det er planlagt fylling på om lag 2 meter
og skjering bak hytta på om lag 1 meter – dette fylgjer heller ikkje 50/50-prinsippet.
50/50-prinsippet – lik høgde på skjering bak som på fylling i framkant - er ikkje nedfelt i
noko forskrift, men vert nytta som eit rettleiande prinsipp for plassering av bygg i
byggesaker.

Det tyder ikkje at det SKAL vere slik – fordi ein må også sjå på andre omsyn som t.d. tomtegrenser og tomtearrondering samt plassering i høve tilkomst til tomta. Dvs. at det som er rett
for ei tomt ikkje nødvendigvis er rett for nabotomta.
Som utsnittet under viser så er den omsøkte tomta og tomta til Storteig svært ulike – både
med omsyn til storleik (1161 m2 og 768 m2) og arrondering. Det vil difor vere feil av
sakshandsamar å ikkje legge det til grunn og utøve skjønn når ein vurderer plassering av
bygg i byggjesaker.

Situasjonskart som låg ved byggesøknaden for gbn. 153/632

I denne saka var arbeidet med tomta utført før det var søkt om dette og det er uheldig, det er
imidlertid opna for i pbl at ein kan rette opp feila sine og søkje om løyve i ettertid og dette er
gjort i høve dei 3 ulike byggesakene for denne tomta (frå 2014 – 2019).
-

Storteig viser til at sakshandsamar har sett krav til at fyllinga skulle senkast frå 1,5 – 2
meter.
Det kan me ikkje sjå av det som er dokumentert i tidlegare byggjesaker. Det vart gjeve løyve
i 2014 utan at det er sett vilkår om senking av tomta.
Det går fram av eit notat i byggjesaka frå 2015 at sakshandsamar nemner at å senke tomten
med inntil 1,5 meter kanskje gjer hytta betre terrengtilpassa – men at det ikkje nødvendigvis
medfører at hytta på toppen av fyllinga vert til mindre sjenanse for naboen. Det er altså ikkje
stilt krav om slik senking av terrenget.

Fylling mot Storteig sett frå aust

Nedkøyring til tomta – frå aust

-

Det er påstand om at plasseringa ikkje er i tråd med føresegnene i planen – hytter
skal leggast lågt i terrenget og tilpassast terrenget – og denne hytta er ikkje det.
Denne tomta burde kanskje ikkje vore lagt ut til å bygge på – denne er såpass bratt at det blir
vanskeleg å plassere noko byggverk utan store terrenginngrep.
Dersom ein skal senke byggegropa langt ned i skråningen så vil det krevje sikring av
skråninga (støttemur) mellom byggegropa og vegen over – dette vil kreve plass og det har
dei ikkje på denne tomta. Ein kan risikere å kome for nære nabogrensa ved å skuve
byggegropa så langt aust. Slik støttemur gjev også inntrykk av større terrenginngrep.
Dersom ein skal byggje høgare opp i skråninga – slik som no – så vil ein nødvendigvis få ei
stor fylling. Men likevel vert nok terrenginngrepet mindre.
Hytta oppå fyllinga har ei mønehøgde på 4,5 meter – skal byggast i ein etasje og vil likevel
ligge lågt i terrenget.

Fylling sett frå syd og nordover mot Storteig

Fylling sett frå vest mot sydvest

-

Hytte på eit nivå og parkering på eit nivå som hos Storteig er eit
samanlikningsgrunnlag som ikkje kan nyttast fordi hytta til Storteig er
terrengtilpassa.
Kva som er terrengtilpassa og ikkje er ei vurdering etter skjønn og det er altså fleire omsyn å
ta.
Det vart teke med som svar på nabomerknad i byggeløyvet – men det er ikkje noko moment
me legg vekt på sakshandsaminga.
-

Den omsøkte hytta vert liggande på same nivå som nabohytta i syd – det kan ikkje
vere intensjonen i planen å berre sjå på dei nye hyttene.
Me skal sjølvsagt sjå på tilpassinga til alle hyttene i kring, men den omsøkte hytta høyrer
meir saman med dei nyare hyttene i syd fordi den nettopp er nyare og ligg på ei tomt langs
vegen inn i feltet medan hytta/tomta til Storteig er meir perifer i høve området som vart
fortetta i planprosessen frå 2012-2016. Denne hytta ligg på ei stor fylling i bratt terreng – som

dei andre hyttene – og har om lag same storleik og framtoning (pga. same utbyggar). Tomta
til Storteig er noko flatare og større enn dei fleste av desse nye.

-

Utbyggar har stilt byggesakene på vent fordi han ikkje har fylgd pålegg han har fått
etter synfaringar.
Utbyggar har ikkje fått pålegg etter synfaringar.
-

Terrenget stig ikkje naturleg sydover frå Storteig – det er ikkje att noko av det
naturlege.
Det er rett at det ikkje er att noko av det naturlege, slik blir det når ein bygger store hytter i
bratt terreng.
Kartutsnittet under viser at terrenget stig svakt sydover.

-

Det er forskjell i sakshandsaminga mellom 2 samanliknbare nabotomter innafor same
reguleringsplan, bl.a. fordi Storteig må rett seg etter 50/50 – prinsippet medan naboen
slepp. Dei vil tape sol på tomta som fylgje av plasseringa.
Det er nettopp det at desse tomtene ikkje er like som gjer at ein ikkje kan samanlikne dei og
heller ikkje kan behandle dei likt.
Tomta til Storteig er lang (42,8 meter) i aust-vest retninga medan denne omsøkte tomta berre
er 22,6 meter i same retninga – og terrenget er i utgangspunktet brattare.
Storteig har tilkomstvegen sin nede på tomta medan denne tomta må halde seg til og ta
omsyn til fellesvegen inn i området.
Når det gjeld tap av sol så vil det kanskje bli noko tap når sola er på det lågaste i løpet av
året. Men det er diverre slik at når ein har hytte i eit hyttefelt så kan det få nokre ulemper
som t.d. tap av sol og utsyn.

Etter ei heilskapleg vurdering så meiner administrasjonen at denne hytta på denne tomta er
plassera slik at den er vurdera å vere terrengtilpassa i tråd med gjeldande føresegner.
Klaga frå Storteig vert ikkje teke til fylgje.

Rådmannens framlegg til vedtak:
Klage frå Marit Storteig av 03.06.2019 på vedtak i sak 19/110 av 13.05.2019 vert ikkje teke
til fylgje.
Saka vert sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.
Rådmannen, 07.06.19
Jan Myrekrok, rådmann /s/

