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Larvik kommune vil informere om at vi har fått flere henvendelser om potensielt ulovlige forhold på 
eiendommen din. 

Det fremgår av innmeldingene at: 

1. Vaktbua brukes som hytte av deg og din familie, i strid med planutvalgets eksplisitte 
forbehold i tillatelsen fra 14.04.98, se vedlagt. 

2. Odden like sørøst for vaktbua har oppstått gjennom utfylling på ca. 200 m 2 i perioden 
mellom 1959 og 2002. Utfyllingen synes aldri omsøkt/byggemeldt og skal bestå av både 
steinmasser og bilvrak. Fra 1965 gjaldt det som kjent et forbud mot tiltak i strandsonen. 

Nærmere om vaktbua 
Larvik kommune ved planutvalget tok endelig stilling til lovlig bruk og omfang av vaktbua i vedtak 
98/0069 den 14.04.98, se vedlagt. I selve vedtaket er det presisert at: 

«Planutvalget vil presisere at det ser alvorlig på ulovlige byggearbeider og vil reagere strengt 
på eventuelle fremtidige brudd på plan- og bygningsloven eller byggeforskriftens krav. 

Planutvalget vil også sterkt understreke at vaktbua bare skal benyttes til dette formålet og 
ikke benyttes eller leies bort som hytte». 

Du mottar dette brevet fordi vi har mottatt meldinger om at vaktbua nettopp benyttes som hytte, og 
at den har blitt brukt slik i årevis av deg og din familie. Det er tilsynelatende i konflikt med nevnte 
vedtak. Dette inntrykket styrkes av rådmannens vurderinger forut for planutvalgets vedtak, hvor det 
ble reflektert rundt hva som med rimelighet kan kalles vaktbu og ikke: 

«Når det gjelder vakthold i småbåthavner er det vanlig de fleste steder at alle som har båt i 
småbåthavna må ta sin tørn som vakt i den tiden båtene ligger ute og hvor det er størst fare 
for tyverier. 

En kjenner ikke til tilsvarende ordninger som den grunneieren her beskriver, hvor han og 
familien foretar vakthold hele sommeren uten at noen andre bidrar». 

Det ble utført et enkelt tilsyn i 2019, men selve bruken av vaktbua ble ikke inngående vurdert. 
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Nærmere om fyllingen 
Følgende flyfoto fra henholdsvis 1959 og nyere tid viser at det har skjedd en utfylling sørøst for 
vaktbua. Vi finner ikke spor i våre arkiver av at denne utfyllingen er omsøkt eller meldt 
bygningsmyndighetene, til tross for at byggeforbudet i strandsonen ble vedtatt første gang i 1965. 
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Hva må redegjørelsen inneholde? 
Vi gjør oppmerksom på at nevnte hyttebruk og utfylling altså kan være i konflikt med plan- og 
bygningslovgivningen. Vi ber deg derfor om å sende oss en enkel redegjørelse, slik at vi kan få klarlagt 
de faktiske forholdene. 

Legg gjerne ved dokumentasjon som kan underbygge forklaringen, for eksempel bilder, kart med 
påtegning og/eller tegninger. 

Merk at kommunen ikke kan kreve at du sender inn redegjørelse med opplysninger som kan medføre 
at det vedtas pålegg og tvangsmulkt, men videre saksgang vil å så fall besluttes uten bakgrunn i din 
redegjørelse. 

Frist for innsending av redegjørelse 
Frist for innsendelse er innen 20.12.2022. Dokumentasjonen kan sendes på e-post til 
postmottak@larvik.kommune.no eller per brev merket med saksnummer 22/12572. Eventuelle 
spørsmål kan rettes til samme sted. 

Innsyn i saksdokumenter 
Dokumenter i denne og andre saker finnes på kommunens hjemmeside: 
https://innsyn.onacos.no/larvik/plandelebygg/prod/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_sok_tomdefa 
ult& 

Nærmere informasjon om tipset/meldingen om den mulige ulovligheten 
Tips/meldinger om mulige ulovligheter blir rutinemessig unntatt fra offentligheten, jf. 
offentlighetsloven § 24 andre ledd. Innmelders navn og tipset/meldingen er derfor ikke synlig på 
kommunens postlister. 

Med hilsen 

Thor Håkon Lindstad 
Tilsynsjurist 
33 17 10 00 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og ekspederes uten signatur. 
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