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Høringssvarny kommuneplanTønsberg
ByggmesterforbundetVestfoldtakker Tønsbergkommunefor involveringog avholdt infomøte
med byggebransjen.

___

Tilsyni byggesaker
ByggmesterforbundetVestfoldber Tønsbergkommune styrke tilsynet i byggesaker.Kommuneplan
som er lagt ut på høringer meget omfattende,men den inneholderingenstrategi eller plan over
hvordandet skalsikresat denneblir fulgt opp utenfor Tønsbergkommunesegnekontorer.
PBL§ 25-1.Tilsynsplikt
Kommunenhar plikt til å føre tilsyn i byggesakermed at tiltaket gjennomføresi samsvarmed
gitte tillatelser og bestemmelsergitt i eller i medhold av denne lov, og at ansvarligforetak er
kvalifisert.
Kommunenskal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekkeregelbrudd.Kommunenskal føre
tilsyn ved allerede gitte påleggog når den blir oppmerksompå ulovligheter utover
bagatellmessigeforhold. Kommunenskal føre tilsyn med særligeforhold etter nærmereforskrift
fra departementet.
Drammenkommuneog Færderkommuneer pr i dag i et utføre som viserat kontroll av utførte
tiltak ute på byggeplasserhar vært helt fraværendegjennommangeår.
Ogdennepraksisenvidereføresav Tønsbergkommunei dennekommuneplanen.Det foreslås
innført et forholdsvisdetaljert regelverk,som omfatter bådesøknadspliktigetiltak, med og uten
krav til ansvarligsøker,og antageligvil en del tiltak som i dager ikke er søknadspliktigekommeinn
under en del av reglenei «fortettingsstrategien»og i stor del av reglenei «Byggeskikkveilederfor
Tønsberg»
Om tiltakshavereog byggenæringenskalha tillit til at planverketblir etterlevd påliggerdet
TønsbergKommuneat det føreset forutsigbart og tydelig tilsyn med dette regelverket.Tilsynog
kontroll må føres i et tilstrekkeligantall saker,såTønsbergkommunesynliggjørat de har kontroll
på at regelverketblir fulgt.
Tilsynog kontroll MÅ ogsåutføres på tiltak som ikke er omfattet av søknadsplikt,for å avdekkeom
tiltaket er rett utført uten byggesøknadog er utført innenfor gjeldeneregelverk.
Tilsynog kontroll
Tilsynog kontroll må ikke legges/ blandessammenmed oppfølgingav påvisteulovligheteri
byggesaker.

Innspill til kommuneplanenesarealdel – Bestemmelserog retningslinjer
§ 1.2 FORHOLD
MELLOMKOMMUNEPL
ANENSAREALDEL
OGELDRE
PLANER
(pbl. § 1-5)
Oppfattessom en meget inngripenderegel i eksisterendereguleringsplaner.Tønsbergkommune
oppfordrestil å slette eldre reguleringsplanersom ikke lengrebyggeropp under kommunes
målsettingersatt i kommuneplanen.
§ 1.3.2 Unntak fra plankrav
ByggmesterforbundetVestfoldstøtter kommuneplaneni at det skalværetydelig unntak i
plankravet.
§1.3.1.bokstavI. tekst del: «arealdelenskrav til estetikk og byggeskikk»
Tekstbør slettes.
Etter Byggmesterforbunde
t Vestfoldsitt syner dette er omfattende behandleti § 2.2.5.og bør
ikke utløsekrav om reguleringsplan.
§ 1.8.2 Byggegrenserlangsvei og jernbane og avkjørsler
Tønsbergkommunesinnspill til at dette skalværeretningslinjerstøttes
§ 1.11 UTEOPPHOL
DS- OGLEKEAREAL
TILBOLIGBEBYGGELSE
(pbl. § 11-9 nr. 5 og 6)
Tønsbergkommunesinnspill til at dette skalværeet glidendem2 krav i forhold til bruksareal
støttes.
§ 1.18 BEVARING
AV EKSISTERENDE
BYGNINGER
OGANNETKULTURMILJØ
(pbl. § 11-9 nr. 7)
Plantekst: Antikvariskeller arkitektoniskbevaringsverdigebygninger/objekteri segselv,eller somer del av et
helhetligkulturmiljø eller kulturlandskap,skalbevaresog tillates ikke revet eller endret slik at verdienreduseres.
Det er kommunensom avgjør hvorvidt en bygninghar antikvariskeller arkitektoniskverneverdi,dersomikke
bygningener fredet etter Kulturminneloven.

Har Tønsbergkommuneen plan på hvordandenne§ skalfølgesopp så det oppfattessom
rettferdig praktisert?
Enstor del av tiltakene, som ikke har vernestatus,under denneposten omfattes ikke av PBLskrav
om byggesøknadog vil derfor falle utenfor dissekrav.
§ 2.2.4 Utbyggingsvolum
Nyerereguleringsplanerleggeropp til en utnyttelse på 30%,og ByggmesterforbundetVestfold
mener at det bør tillates en 30 % utnyttelse i kommuneplanensarealdel.
§ 2.2.5 Krav til visuellekvaliteter og tilpasning for byggetiltak i nåværendeboligbebyggelse
Etter det ByggmesterforbundetVestfoldforstår er hele dokument«Enstrategifor bærekraftig
boligbyggingog veieledingtil plan og byggesakeri Tønsbergkommune»hjemlet i § 2.2.5.
ByggmesterforbundetVestfoldstøtter en tydeliggjøringav kommunenskrav om fortetting, men
dette må veiesopp mot å utvikle eksisterendeboliger og boligområder.
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Praktiseringenav dette regelverkvil væreen vanskeligbalansegangmellom en god fortetting og
utvikling av eksisterendeboligersbehovfor energi- og oppgraderingsamt moderniseringmot
konservering/ utvidet vern av eksisterendeboligområder.
For å gi eksisterendeboligfelt en god mulighet til fortetting / transformasjonbør det etter
ByggmesterforbundetVestfoldsitt syn,liggeinitiativer i dennestrategientil å erstatte boliger som
ligger plassertpå tomta på en slik måte at den hindrer utvikling av flere boenheter.
Dato:

§ 2,2,5. bokstav a, b og c
Etter bestemmelseri denne§ vil i alle byggesakerutløseen omfattende innhenting,analyseog
utredning av: «nærområdetstomte- og bebyggelsesstruktur,
bygningsvolumog – utforming»
Dette arbeidet vil utløseen ikke-definerbarkostnadfor tiltaket, en kostnadsom kanskjeikke står i
forhold til merverdienav det ferdigetiltakets bygningsverdifor tiltakshaver.
Ved byggesøknadbør det være kommunensansvarå produseredokumentasjonom: «nærområdets
tomte- og bebyggelsesstruktur, bygningsvolum og – utforming», og dennedokumentasjonenmå gjøres
tilgjengeligpå Infoland eller ved en forhåndskonferansefor byggetiltaket.Kostnadertil produksjon
av dennedokumentasjonenbør liggeunder kommunesbehandlingsgebyrfor byggesak.
Dennedokumentasjonenmå kommunenlage selvetter mottatt byggesøknadfor å kunne
kontrollere lovlighetenav tiltaket opp mot § 2,2,5.bokstava, b og c. Det vil da væreen
samfunnsmessig
besparelseat dennedokumentasjonenlageskun en gangog stillestilgjengeligfor
tiltakshaverfør utarbeidelseav søknad.
Byggeskikkveilederfor Tønsberg
ByggmesterforbundetVestfoldstøtter at enkelte bygeområderi kommunefredes,men omfanget
av boliger og områder er en spenstigsatsing.Byggmesterforbu
ndet Vestfoldoppfordrer Tønsberg
kommunetil å væremeget velvillig med hjelp om regelverkoverfor byggmesterbedriftersom skal
byggei disseområdene.
Leggerved link til en artikkel som omhandleren stor utfordringen i eksisterendeboligfelt; hvordan
kan kommuneplanenleggetil rette for og ikke til hinder for energi-oppgraderingav eksisterende
boliger.
Hemmersøknadspliktenenergioppgraderingav småhus?
https://byggmesteren.as/2018/11/09/hemmer
-soknadsplikten
-energioppgradering
-av-smahus/

Mvh
Rolf Eilerås
Leder
ByggmesterforbundetVestfold

3

