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Tønsberg kommune

JournalpostID 13/53303
Saksbehandler:
Truls Christian Thorud, telefon:
Kommuneutvikling

Karlsvikveien 7 - 0133/0026 - Ny enebolig i strandsoneområdet

Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møtedato
20.12.2013

Saksnummer
216/13

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis ikke dispensasjon fra utfyllende
bestemmelser til kommuneplanens arealdel pkt 1.1 – Plankrav. Hensynet bak bestemmelsen
det søkes dispensasjon fra vurderes til å bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon
lik omsøkt.
Tiltaket vurderes til å ikke være i samsvar med de krav en reguleringsplan ville ha stilt i
forhold til tiltakets visuelle kvaliteter, høydeplassering og byggehøyde sml. plan- og
bygningslovens §§ 29-1, 29-2 og 29-4.
Søknad om rammetillatelse for oppføring av ny enebolig avslås med hjemmel i utfyllende
bestemmelser til kommuneplanens arealdel pkt 1.1 – Plankrav.
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20.12.2013 Utvalg for bygge- og arealsaker
Møtebehandling:
Utvalget behandlet saken. .
Rui fremmet tillegg til alternativ 2 som fellesforslag:
Med hjemmel i PBL § 19-2 gis det dispensasjon fra utfyllende bestemmelser i kommuneplanens
arealdel pkt. 1.1 plankrav.
 Omsøkt areal har innenfor kommuneplanens arealdel formålet bolig/fortetningsområde.
 Boligen er plassert nord-syd med saltak, og vil være fra 1,5 til 2 m lavere enn nabo i øst, og
selv med 2 etg fremstå som mindre ruvende.
 Tiltaket innehar en god arkitektur, med en arkitektonisk utforming som er godt tilpasset den
øvrige varierende bebyggelse.
 Tiltaket endrer ikke allmennhetens tilgang til strandlinje, og tilfredsstiller derfor
fylkesmannens krav.
 Søknad om rammetillatelse for oppføring av ny enebolig, bestående av dokumentasjon
som angitt, godkjennes i medhold avPBL §21-4 med betingelser ref. sakens 5 punkter
nederst på side 198.
 Servitutt som gir allmennheten rett til å ferdes på stil (1.0m bredde) ned til strandsonen må
tinglyses som en erklæring med heftelse på eiendommen. Erklæringen kan ikke slettes
uten samtykke fra Tønsberg kommune.
Ved votering ble Ruis forslag enstemmig vedtatt i tillegg til alternativ 2
UBA-216/13 Vedtak:
2) Godkjenning som omsøkt:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon fra utfyllende bestemmelser til
kommuneplanens arealdel pkt 1.1, på følgende vilkår:
1. Servitutt som gir allmennheten rett til å ferdes på sti (1,0m bredde) ned til strandsonen må
tinglyses som en erklæring med heftelse på eiendommen. Erklæringen kan ikke slettes
uten samtykke fra Tønsberg kommune.
Søknad om rammetillatelse for oppføring av ny enebolig, bestående av dokumentasjon som angitt,
godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 på følgende betingelser:
1. Oppmålingsteknikk skilles ut som eget fagområde. Det stilles krav om koordinatfesting av
plangrunnlaget og utarbeidelse av stikningsplan. Videre at utstikking utføres etter
koordinatfestede stikningsplaner.
2. Resterende ansvarsoppgave for prosjektering og utførelse med forslag til tiltaksklasser må
innsendes bygningsmyndighetene for godkjenning.
3. Betingelser fastsatt av Tønsberg kommune v/ Bydrift må ivaretas.
4. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt for godkjenning hos bydrift.
5. De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra kommunen.
Med hjemmel i PBL § 19-2 gis det dispensasjon fra utfyllende bestemmelser i kommuneplanens
arealdel pkt. 1.1 plankrav.
 Omsøkt areal har innenfor kommuneplanens arealdel formålet bolig/fortetningsområde.
 Boligen er plassert nord-syd med saltak, og vil være fra 1,5 til 2 m lavere enn nabo i øst, og
selv med 2 etg fremstå som mindre ruvende.
 Tiltaket innehar en god arkitektur, med en arkitektonisk utforming som er godt tilpasset den
øvrige varierende bebyggelse.
 Tiltaket endrer ikke allmennhetens tilgang til strandlinje, og tilfredsstiller derfor
fylkesmannens krav.
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Søknad om rammetillatelse for oppføring av ny enebolig, bestående av dokumentasjon
som angitt, godkjennes i medhold avPBL §21-4 med betingelser ref. sakens 5 punkter
nederst på side 198.
Servitutt som gir allmennheten rett til å ferdes på stil (1.0m bredde) ned til strandsonen må
tinglyses som en erklæring med heftelse på eiendommen. Erklæringen kan ikke slettes
uten samtykke fra Tønsberg kommune.
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Kortversjon – hva saken gjelder:
UBA har fattet følgende fradelingsvedtak for eiendommen Karlsvikveien 7, gbnr 133/26:

Casamia arkitektkontor søker på vegne av tiltakshaver Espen Jensen om rammetillatelse til å
oppføre ny enebolig på grunneiendom opprettet fra gbnr 133/26.
Det søkes dispensasjon fra utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel pkt 1.1 –
Plankrav.
Det foreligger nabomerknader fra:
Maria Wollert-Nielsen og Trond Øen, Karlsvikveien 12.
Anne Levik og Øyvind Trygstad, Karlsvikveien 14.
Jan Erik Faugstadmo, Karlsvikveien 16.
Siri A. Ellefsen, eier av Karlsvikveien 8.


Nabomerknadene omhandler bekymring for tiltakets uheldige innvirkning på omgivelsene.
Byggehøyde og volum bør reduseres slik at bygningen fremstår som mindre dominerende
og på en slik måte at naboers tap av utsikt reduseres.

Det foreligger også merknader fra beboere langs Karlsvikveien.
UBA anbefales av administrasjonen å ikke gi dispensasjon fra utfyllende bestemmelser til
kommuneplanens arealdel pkt 1.1 – Plankrav.
Tiltaket vurderes til å ikke være i samsvar med de krav en reguleringsplan ville ha stilt i forhold til
tiltakets visuelle kvaliteter, høydeplassering og byggehøyde sml. plan- og bygningslovens §§ 29-1,
29-2 og 29-4.
UBA anbefales av administrasjonen å avslå søknad om rammetillatelse for oppføring av ny
enebolig med hjemmel i utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel pkt 1.1 – Plankrav
Vedlegg:
Flyfoto:
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Skråfoto som viser grunneiendom som søkes bebygget.

Tegninger:

Fasadetegninger sett fra sjøside i syd og Karlsvikveien i nord.

Fasadetegninger sett fra øst.
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Snittegning sett fra sjøside i syd.

Snittegning sett fra Karlsvikveien i nord.

Vedlegg:
Dok.dato
05.02.2013
08.02.2013
08:56:34
20.02.2013
28.02.2013
25.11.2013
13.03.2013
10:11:36
03.06.2013
15:36:32

Dok.id
418773
419700

Tittel
Karlsvikveien 7 - 0133/0026 - merknad til nabovarsel
Karlsvikveien 7 - 0133/0026 - enebolig - nabomerknad

423336
425175
429006
429004

484585
485215
481716

Utbygging nabo
Karlsvikveien 7 - 0133/0026 - enebolig - tillegg til merknad nabovarsel
svar til nabomerknader
Karlsvikveien 7 - 0133/0026 - enebolig - oversendelse av
nabomerknader og snitt-tegning
Fraråder og vil vurdere påklaging - gbnr 133/26 - Karlsvikveien 7 Tønsberg - dispensasjon - oppretting av grunneiendom - riving av
eksisterende hytte - oppføring av enebolig og garasje
Karlsvikveien 7 - 0133/0026 - Søknad om opprettelse av ny
grunneiendom samt oppføring av enebolig - foreløpig vurdering og
tilbakemelding
Karlsvikveien 7 - 0133/0026 - ny enebolig - Vedr. nytt nabovarsel opprettholder merknader
Karlsvikveien 7 - 0133/0026 - ny enebolig - merknad til nabovarsel
Karlsvikveien 7 - 0133/0026 - ny enebolig - nabomerknad
Karlsvikveien 7 - 0133/0026 - ny enebolig - Endringer etter merknader

481717
481718
481719
493032

Nabovarsel
Kart
tegninger
Merknader fra beboere i Karlsvikveien.pdf

451835

12.06.2013

454569

22.10.2013
08:50:49
25.10.2013
28.10.2013
15.10.2013
10:59:20
25.11.2013
25.11.2013
25.11.2013
25.11.2013

483482

Innledning/bakgrunn:
UBA har fattet følgende fradelingsvedtak for eiendommen Karlsvikveien 7, gbnr 133/26:

Side 7 av 18

Casamia arkitektkontor søker på vegne av tiltakshaver Espen Jensen om rammetillatelse til å
oppføre ny enebolig på grunneiendom opprettet fra gbnr 133/26.
Arealer:
Tomteareal:
Bebygd real
Tomtens grad av utnytting
Bruksareal til boligformål

830kvm.
185,5kvm.
22,3 %.
310kvm.

Utdrag fra søknad:

Redegjørelse for reviderte tegninger datert 27.09.2013:
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Utdrag fra dispensasjonssøknad:

Situasjonskart:
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Nabomerknader:
Det foreligger nabomerknader fra:
Maria Wollert-Nielsen og Trond Øen, Karlsvikveien 12.
Anne Levik og Øyvind Trygstad, Karlsvikveien 14.
Jan Erik Faugstadmo, Karlsvikveien 16.
Siri A. Ellefsen, eier av Karlsvikveien 8.


Nabomerknadene omhandler bekymring for tiltakets uheldige innvirkning på omgivelsene.
Byggehøyde og volum bør reduseres slik at bygningen fremstår som mindre dominerende
og på en slik måte at naboers tap av utsikt reduseres.

Det foreligger også merknader fra beboere langs Karlsvikveien:
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Andre myndigheter
Fylkesmannen i Vestfold:

Rettslig grunnlag:
Planstatus:
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Utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel:

Plan- og bygningsloven:

Side 12 av 18

Naturmangfoldloven:

Vurderinger:
Foreløpige vurderinger og tilbakemeldinger gitt under søknadsprosessen:
Administrasjonen har gitt følgende foreløpige vurderinger og tilbakemeldinger i referat fra
forhåndskonferanse datert 17.12.2012:

Administrasjonen har gitt følgende foreløpige vurderinger og tilbakemeldinger i brev datert
11.06.2013:
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Søknad om tillatelse til oppretting av ny grunneiendom – UBA-183/13 Vedtak:
For å avklare rammebetingelsene for videre utvikling av strandsone-eiendommen Karlsvikveien 7,
gbnr 133/26 fremmet administrasjonen søknad om tillatelse til oppretting av ny grunneiendom for
UBA:

Av dette følger det at nyopprettet grunneiendom på ca 830kvm fra gbnr 133/26 (vestre del av
eksisterende grunneiendom) ble vurdert til å være en tomt som er egnet til bebyggelse såfremt
vedtakets betingelser blir ivaretatt.


Tønsberg kommune har per dags dato ikke mottatt signert erklæring som sikrer
allmennheten rett til å ferdes på sti ned til strandsonen. Tiltakshaver har opplyst om at
erklæring utarbeidet av Tønsberg kommune er mottatt og videresendt samtlige
hjemmelshavere til eiendommen for signering. Betingelsen videreføres til byggesøknad og
det vises i sin helhet til vurderinger foretatt i UBA-183/13 vedtak.

Revidert søknad med byggetegninger datert 27.09.2013:
Byggesøknad har blitt revidert som følge av administrasjonens foreløpige vurderinger og
tilbakemeldinger gitt i brev datert 11.06.2013.
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Fasadetegninger sett fra nord (Karlsvikveien) datert 06.05.2013 samt reviderte fasadetegninger datert 25.09.2013 som
viser at byggets volum er redusert.

Situasjonskart datert 02.08.2013 samt revidert situasjonskart datert 27.09.2013 som viser at byggets volum og
tomteutnyttelse er redusert fra BYA 27,7 % til BYA 22,3 %.

Dispensasjonsvurdering:
Eiendommen er tillatt fradelt i UBA – 183/13 vedtak og ligger i område avsatt til boligformål i
kommuneplanens arealdel. Det må således kunne forventes å bebygge eiendommen med en
enebolig. Hovedregelen er at dette gjøres innenfor rammene gitt i en reguleringsplan (derav
plankrav). Det søkes dispensasjon fra utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel pkt.
1.1 – Plankrav.
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Plan- og bygningslovens § 19-2 åpner for dispensasjon dersom hensynet bak bestemmelsen det
søkes om dispensasjon fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke i vesentlig grad blir
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering.
En dispensasjon vil ikke nødvendigvis tilsidesette hensynet bak et plankrav. Det kan være kurant å
tillate utfyllende bebyggelse eller ”fortetting” innenfor eksisterende utbyggingsområder uten at det
stilles krav om å utarbeide reguleringsplan. Bakgrunnen er at det i mange tilfeller ikke er behov for
den mer omstendelige vurderingen som en planprosess innebærer. Dette er imidlertid avhengig av
om tiltaket ut fra en mer helhetlig vurdering ikke fører til vesentlig endret eller utvidet bruk og ikke
vil virke dominerende i landskapsbildet. Et vesentlig moment å vektlegge i så måte er om det er
grunn til å anta at en reguleringsplan ville ha stilt andre krav til utforming av tiltak og visuelle
kvaliteter, bebyggelsens høyde/ høydeplassering m.m.
Av plan og bygningslovens §§ 29-1 og 29-2 fremgår at ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres
slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon og innehar gode visuelle
kvaliteter både i seg selv, og i forhold til omgivelsene.
Hensynet bak bestemmelsen er gjort rede for nærmere i Rundskriv H-1/10 Ikraftsetting av lov om
planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven):
Bestemmelsen i § 29-2 erstatter pbl.85 § 74 nr. 2. Kravet om «god estetisk utforming», jf. pbl.85
§ 74 nr. 2 andre punktum er nå erstattet med krav om at alle tiltak etter kapittel 20 skal
prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar «gode visuelle kvaliteter».
Med dette menes at bygningen gjennom sin form gir uttrykk for sin funksjon, og at andre visuelle
kvaliteter skal ivaretas i prosjektering og utførelse, slik som samspill mellom volum og høyde,
fasadeuttrykk med videre. Kravet til god kvalitet skal også tolkes relativt i forhold til tiltakets
størrelse og synlighet. Det vil således innebære at en større boligblokk eller et større
kontorbygg vil måtte underkastes et strengere regime enn en enebolig eller kiosk.
Det stilles videre krav om at tiltaket skal ha gode visuelle kvaliteter i forhold til de bygde og
naturlige omgivelser det skal plasseres i. Dette er et selvstendig krav. Selv om et tiltak i seg selv
har gode kvaliteter, er det ikke sikkert det kan plasseres i alle typer omgivelser. Det kreves ikke
at det skal være likt sine bygde omgivelser, også kontraster kan være positive, men avvikene
må framstå som faglig begrunnede valg framfor tilfeldig utforming.
Ettersom plassering blir et krav i bestemmelsen, kan det stilles strengere krav til et tiltak som vil
prege landskapet, for eksempel ei større bru eller et kjøpesenter. Videre må det tas hensyn til
om tiltaket plasseres i sentrum av et tettsted eller om det er i et strøk med særlig historisk eller
kulturell interesse. I disse tilfellene vil det være grunnlag for å kreve at den visuelle kvaliteten
som ønskes innført eller opprettholdt i slike områder ivaretas.
Det legges til grunn at den konkrete vurderingen etter bestemmelsen er underlagt kommunens
frie skjønn. De lokale bygningsmyndighetene må anses best egnet til å foreta den
skjønnsmessige vurderingen, basert på lokal byggeskikk og lokalpolitisk styring av den visuelle
utviklingen i kommunen.
Bygningens formål (enebolig) vurderes til å inneha et godt samspill mellom volum, høyde og
fasadeuttrykk. Kravene til visuell tilpasning til bygningen i seg selv og dens funksjon vurderes
derfor som ivaretatt. Bygget må imidlertid også ha gode visuelle kvaliteter i forhold til sine
«bebygde og naturlige omgivelser og plassering». Dette er selvstendige krav som medfører at selv
om et tiltak i seg selv har gode visuelle kvaliteter, er det ikke sikkert at det kan plasseres i alle typer
omgivelser. Videre følger det av plan- og bygningslovens § 29-4 at bygningsmyndighetene skal
godkjenne en bygnings plassering, herunder også høydeplassering. Ved vurdering av en bygnings
høydeplassering må det legges til grunn hvilke konsekvenser høyden har for omgivelsene i form av
uheldig fortetting, innsyn, følelse av inneklemthet/ tap av lys/ luft.
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Administrasjonen har tidlig i søknadsprosessen orientert tiltakshaver om at det, ved lokal
byggeskikk/ lokalpolitisk styring av oppføring av ny bebyggelse syd for Karlsvikveien, har blitt lagt
avgjørende vekt på at ny bebyggelse syd for Karlsvikveien skal utformes på en slik måte at denne
fremstår som i 1-etasje mot Karlsvikveien. Referansesaker for en slik etablert praksis er
eiendommene Karlsvikveien 3B, gbnr 137/306, Karlsvikveien 19, gbnr 133/7 hvor bygningene
fremstår som i 1-etasje mot Karlsvikveien. Praksisen begrunnes med at bygningsmyndighetene
vurderer en slik plassering/ høydeplassering i landskapet til å best ivareta hensynet til
bakenforliggende husrekke samt til å best ivareta at ny bebyggelse ikke fremstår som
dominerende i forhold til kyststien som går via Karlsvikveien og videre til friområder på Karlsvika.
Praksisen vurderes videre til å være i samsvar med stadig øket fokus på vern mot videre
nedbygging av strandsoneområder jf Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden (RPR-O) og
Statlige Planretningslinjer for differensiert forvaltning av Oslofjorden SPR-O.


Omsøkt bolig fremstår mot Karlsvikveien med en høyde på ca 5.25m og mot sjøen med ca
7,0m. Cotehøyde ferdig gulv er oppgitt til 5,0moh. Cotehøyde møne er oppgitt til 11.25moh.



Referansesak, Karlsvikveien 19, fremstår mot Karlsvikveien med en høyde på ca 3.3m og
mot sjøen med ca 6,3m. Det ble ved behandling av denne eiendommen stilt som krav at
bebyggelsen skulle være kun èn etasje mot veien (mot nord).



Referansesak, Karlsvikveien 3B, fremstår mot Karlsvikveien med en høyde på ca 2,9m og
mot sjøen med ca 6,2m. Det ble ved behandling av denne eiendommen stilt som krav at
bebyggelsen skulle være kun èn etasje mot veien (mot nord).

Etter en samlet vurdering kan administrasjonen ikke anbefale at det gis dispensasjon fra
plankravet for det omsøkte tiltaket. Til grunn for denne vurderingen legges det vekt på at det er
naturlig å forvente at en reguleringsplan ville stilt andre krav til bebyggelsens utforming av tiltak og
visuelle kvaliteter, bebyggelsens høyde/ høydeplassering sml plan- og bygningslovens §§ 29-1,
29-2 og 29-4. Hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra vurderes følgelig til å bli
vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon og vilkåret for å gi dispensasjon er således ikke til
stede.
Nabomerknader.
Det foreligger nabomerknader fra:
Maria Wollert-Nielsen og Trond Øen, Karlsvikveien 12.
Anne Levik og Øyvind Trygstad, Karlsvikveien 14.
Jan Erik Faugstadmo, Karlsvikveien 16.
Siri A. Ellefsen, eier av Karlsvikveien 8.
Det foreligger også merknader fra beboere langs Karlsvikveien:
Nabomerknadene omhandler bekymring for tiltakets uheldige innvirkning på omgivelsene.
Byggehøyde og volum bør reduseres slik at bygningen fremstår som mindre dominerende og på
en slik måte at naboers tap av utsikt reduseres.
Administrasjonen kan ikke se at omsøkt høyde på tiltaket er til betydelig ulempe for naboene.
Bygningen vil ligge på lavere cotehøyde enn naboeiendommer, i lovlig avstand fra nabogrense og
blir ikke høyere enn de maksimumshøyder loven setter.
For den del av merknadene som omhandler etablert praksis for byggehøyde mot Karlsvikveien så
viser administrasjonen til vurderinger foretatt i dispensasjonsvurderingen.
Naturmangfoldloven:
Det er i Fylkesmannens uttalelse krav om at hensynet til naturmangfoldet skal vurderes i henhold
til NML, § 7 – 12.
Ved søk i databaser for naturmangfold, fremgår at det ikke er kjente forekomster/arter som er
vernet. Ut fra dette vurderes at tiltaket ikke krever ytterligere vurdering i henhold til dette lovverk.
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Konklusjon
Administrasjonen anbefaler ikke å åpne opp for tiltak lik omsøkt gjennom dispensasjonsbehandling
i enkeltsaker. Dersom det nå skulle tillates bygning som fremstår som mer enn 1-etasje mot veien,
vil dette kunne skape presedens for tilsvarende eiendommer langs Karlsvikveien. Konsekvensene
for området som helhet bør vurderes gjennom en reguleringsprosess dersom etablert praksis for
byggeområde syd for Karlsvikveien skal avvikes.
Etter en samlet vurdering kan administrasjonen ikke anbefale at det gis dispensasjon fra
plankravet for det omsøkte tiltaket. Til grunn for denne vurderingen legges det vekt på at det er
naturlig å forvente at en reguleringsplan ville stilt andre krav til bebyggelsens utforming av tiltak og
visuelle kvaliteter, bebyggelsens høyde/ høydeplassering sml plan- og bygningslovens §§ 29-1,
29-2 og 29-4.
På bakgrunn av dette mener administrasjonen vilkårene for dispensasjon ikke er til stede, og
anbefaler UBA å ikke godkjenne søknad om dispensasjon og søknad om rammetillatelse.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis ikke dispensasjon fra utfyllende bestemmelser til
kommuneplanens arealdel pkt 1.1 – Plankrav. Hensynet bak bestemmelsen det søkes
dispensasjon fra vurderes til å bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon lik omsøkt.
Tiltaket vurderes til å ikke være i samsvar med de krav en reguleringsplan ville ha stilt i forhold til
bebyggelsens utforming av tiltak og visuelle kvaliteter, bebyggelsens høyde/ høydeplassering sml
plan- og bygningslovens §§ 29-1, 29-2 og 29-4.
Søknad om rammetillatelse for oppføring av ny enebolig avslås med hjemmel i utfyllende
bestemmelser til kommuneplanens arealdel pkt 1.1 – Plankrav.
Alternative løsninger:
1) Revidert/ ny søknad:
Administrasjonen mener UBA kan stille seg åpne for å vurdere nytt forslag til bebyggelse der:


Bygningens plassering/ høydeplassering i terrenget er bedre tilpasset omgivelsene/ senket
på en slik måte at den fremstår som i 1-etasje mot Karlsvikveien.

2) Godkjenning som omsøkt:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon fra utfyllende bestemmelser til
kommuneplanens arealdel pkt 1.1, på følgende vilkår:
2. Servitutt som gir allmennheten rett til å ferdes på sti (1,0m bredde) ned til strandsonen må
tinglyses som en erklæring med heftelse på eiendommen. Erklæringen kan ikke slettes
uten samtykke fra Tønsberg kommune.
Søknad om rammetillatelse for oppføring av ny enebolig, bestående av dokumentasjon som angitt,
godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 på følgende betingelser:
6. Oppmålingsteknikk skilles ut som eget fagområde. Det stilles krav om koordinatfesting av
plangrunnlaget og utarbeidelse av stikningsplan. Videre at utstikking utføres etter
koordinatfestede stikningsplaner.
7. Resterende ansvarsoppgave for prosjektering og utførelse med forslag til tiltaksklasser må
innsendes bygningsmyndighetene for godkjenning.
8. Betingelser fastsatt av Tønsberg kommune v/ Bydrift må ivaretas.
9. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt for godkjenning hos bydrift.
10. De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra kommunen.
Videre behandling:
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UBA avgjør saken.
Tiltakshaver:

Espen Jensen
Vearveien 40
3173 VEAR

Saksbehandlingsgebyr:

Kr. 25 360,- iht. gebyrregulativ med varenummer 2123 + 2145.

Tønsberg, 25.11.2013
Rita Regbo-Steinsholt
by- og arealplansjef
Truls Chr. Thorud
saksbehandler

