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Innspill til kommuneplanens arealedel og byplanen
Videre følger våre innspill til kommuneplanens arealdel og byplanen. Der bestemmelsene er like i arealdelen og byplanen, gjelder
merknaden for begge planer.
§1.3.2 Unntak fra plankrav
Det ser ut til at bestemmelsen H) ivaretar de samme hensynene som I). Arealdelens krav til estetikk og byggeskikk ivaretar
hensyn til eksisterende bygningsmiljø, terreng og landskap.
§1.5.2 Overvannshåndtering
Det er vanskelig å gi en høringsuttalelse til bestemmelsen som referer til «veileder for overvannshåndtering», når veilederen ikke
finnes enda.
§1.11.1 Arealkrav til uteopphold- og lekeareal
Det er uklart om uteoppholdsarealet skal regnes ut fra BRA bolig, eller tiltakets totale BRA. Hvis du har et boligbygg med
tjenesteyting i 1. etg, da er det vel BRA bolig som skal regnes med? For boligblokk, vil da BRA som ikke benyttes til bolig, som
f.eks. korridor, teknisk rom o.l regnes med?
Jeg ønsker å belyse de nye bestemmelsene til lek- og uteoppholdsareal med et eksempel fra en nylig godkjent rammetillatelse i
Havegaten. Reguleringsplanen for prosjektet fastsetter egne krav til uteoppholdsareal, men regnet etter bestemmelsene i
gjeldende arealdel, ville tiltaket fått følgende krav til uteoppholdsareal og lek:
Regneeksempel 1
55 boenheterx36m2= 1980m2
+ 275m2 nærlekeplass
+750m2 områdelekeplass
= 3005m2 lek og uteopphold

Regnet etter bestemmelsene som er ute til høring, vil tiltaket få følgende krav:
Regneeksempel 2
7100m2 BRA*1,1=7810m2 uteopphold
Hvorav 3900m2 er felles uteopphold (inkludert 2928m2 lek)
Og 3900m2 er privat uteoppholdsareal
Regneeksempel 3
der bare BRA bolig er tatt med:
4991m2 BRA bolig*1,1=5490m2 uteopphold
Hvorav 2745m2 er felles uteopphold (inkludert 2058m2 lek)
Og 2745m2 er privat uteoppholdsareal.

Vi har også undersøkt bestemmelsene i byplanen som angir 60% av BRA:
Regneeksempel 4
7100m2 BRA*0,6= 4260m2
Hvorav 3195m2 er felles (inkludert 2396m2 lek)
1065m2 er privat.

I beskrivelsen til de nye bestemmelsene, er det opplyst om at «Kravene er satt opp for å være tilnærmet likt det vi har i dag,
men for større prosjekter minker kravet i forhold til i dag.» I felles høringsmøte holdt av kommunen, ble det opplyst om at de
nye bestemmelsene ble endret for å få en jevnere fordeling av uteoppholdsarealkravene, slik at det ikke oppstod noen
grenseverdier får når det lønner seg med flere/færre boenheter. Dette er gode intensjoner, men som regneeksempelet viser, vil
ikke de nye bestemmelsene svare til kommunens intensjoner. I regneeksempel 2 får tiltaket krav til 4800m2 mer
uteoppholdsareal enn dagens krav, og i regneeksempel 3 (som er den snilleste tolkningen av bestemmelsen) får tiltaket krav til
2500m2 mer uteoppholdsareal. Bestemmelsene vil gi en dramatisk økning i krav til uteoppholdsareal. Vi lurer på om
regnemetoden er tilstrekkelig utprøvd? Også for kravene i byplanen (eksempel 4) vil det bli en vesentlig økning i forhold til
dagens krav.
Det stilles ikke lenger noe minstekrav til størrelse på privat uteoppholdsareal. I nye boligprosjekter eller i rehabiliteringer bør en
privat balkong/terrasse være en minste kvalitet for boligen
§1.16.3 Utforming og plassering av garasjer
«Garasje og uthus skal tydelig underordne seg omkringliggende boligbygning(er), og fasaden med vindusløsninger skal utformes
på en slik måte at byggets funksjon klart fremgår. Takløft/ark og utvendig trapp tillates ikke på garasjer.»
Er det egentlig et mål i seg selv at en garasje skal ha et utseende som tydelig viser at den er en garasje? Dette virker som en
overflødig bestemmelse.
Hva er begrunnelsen for at utvendig trapp ikke kan tillates på garasje? Skal bestemmelsen hindre f.eks. et anneks over garasjen?
Og i så fall, hvorfor kan ikke dette tillates hvis det ellers er i overenstemmelse med planens bestemmelser? For bolig i bratt
terreng vil et sannsynlig scenario være å bygge en garasje nærmest avkjørselen, og boligen adskilt fra garasjen, høyere på tomta
der utsikten er best. For å komme fra garasje til bolig, vil det være logisk å ha en utvendig trapp som følger terrenget. Hvorfor
kan ikke dette tillates?
§2.2.4 Utbyggingsvolum
«For de sammen (sic) områdene er parkeringsplasser er kun tillatt på terreng, dvs. frittstående, i carport eller garasje, skal være
minimum 18 m2 per plass og medregnes i bebygd areal (%-BYA).»
Bestemmelsen hindrer bygging av garasje integrert med hovedbygningen. Ved bygging i terreng vil det f.eks. være svært aktuelt
med en garasje i underetasjen hvor arealene er mørke, og boligen delvis ved siden av og over garasjen. Ordet «frittstående» bør
fjernes fra bestemmelsen.
§2.2.5 Krav til visuelle kvaliteter og tilpasning for byggetiltak i nåværende boligbebyggelse
Undertegnede har allerede prøvd ut de nye bestemmelsene i søknad om rammetillatelse for Kongleveien 9, og har følgende
innspill til bestemmelser og til prosessen:
Bestemmelsene definerer nye grenseverdier for tiltakets ytre rammer i forhold til hva som har vært praksis tidligere.
Dette vil sette større krav til forhåndskonferansen. Det kan ikke lenger være tilstrekkelig å kun informere om
gjeldende bestemmelser i kommuneplanen. Tolking av bestemmelsene åpner for en god del skjønn, og vesentlige
faktorer som tillatt byggehøyde, tillatt grunnflate/BYA kan ikke være opp til den enkeltes saksbehandlers skjønn. Man
kan risikere å få en uttalelse fra saksbehandler ved forhåndskonferansen, og en annen vurdering av den samme saken
ved søknad om tillatelse til tiltak. Å endre et byggs høyde eller grunnflate etter at det er prosjektert er ikke enkelt, og
en slik usikkerhet kan gi store økonomiske konsekvenser for tiltakshaver, og vil gi dårlig prosjekterte bygg hvor
endringer er gjort i ettertid for å få det godkjent. Innføring av disse nye bestemmelsene må føre til nye rutiner og
opplæring hos byggesak for hvordan bestemmelsene skal praktiseres. Et forslag er at ved forhåndskonferansen må
tiltakshaver også sende inn en analyse av nærområdet hvor de ulike formingsfaktorene blir gjennomgått. Denne
analysen må også godkjennes av byggesak, og må være et bindende grunnlagsdokument ved behandling av søknaden.
Slik kan en unngå at ulike saksbehandlere kan komme til ulike konklusjoner om tiltakets ytre rammer. Som
prosjekterende er det svært viktig å ha forutsigbare rammer når bygget skal utformes.
-

4 av 6 formingsfaktorer skal være oppfylt i områder uten enhetlig bebyggelse. Men hva skjer med en formingsfaktor
dersom analyse av nærområdet ikke gir et entydig svar? Er kriteriet da å anse som oppfylt eller er det nullet ut? Vil
bebyggelsen i nærområdet angi en øvre og nedre grenseverdi? Hva kan tolkes som en del av områdets naturlige
variasjon? I tilfellet med Kongleveien, ble f.eks. lengde/bredde-forholdet i nærområdet opprinnelig tolket slik at det var
gjennomsnittet av alle verdiene som skulle være styrende for det nye bygget. Det er svært uheldig at et gjennomsnitt
skal tolkes som en grenseverdi for ny bebyggelse. I det minste bør bestemmelsen tolkes slik at så lenge tiltaket er
innenfor normalvariasjonen i området, er kriteriet å anse som oppfylt, også hvis tiltaket er i det øvre eller nedre sjikt i
denne kategorien.

-

Høyde: forholdet til lovverkets høydebegrensning på 8m til gesims og 9m til møne bør avklares tydeligere.
Fortettingsstrategien er i stor grad hentet fra småhusplanen i Oslo. Den planen har egne høydebestemmelser hvor det
er angitt høyder for bygg med flatt tak, saltak/valmet tak, og pulttak. Bestemmelsene i småhusplanen praktiseres slik at
det er høydebestemmelsene som gjelder først, og at skjønnsbestemmelsene for høyde blir brukt dersom det skal
tillates større byggehøyde enn det som er satt i egne bestemmelser. Vurdering av tiltakets høydevirkning er også
omtalt i eget kapittel. Slik veiledningen til Tønsbergs fortettingsstrategi står nå, er det mye rom for tolkning. Høyde kan

vurderes etter det enkeltebyggshøydefra planertterrengsgjennomsn
ittsnivå,en kanvurdere kotehøyde, og en kan
vurderebyggetshøyestefasademot vei/nabobygg
. Hva er det da som definererområdetshøydevirkning?
I tilfellet
med Kongleveien,
haddeflertalletav nabobygningene
en gesimshøyde
på rundt 4m. Selvom nabobygningenehadde
vesentlighøyere mønehøydeenn dette, var det i utgangspunktet
kommunensoppfatningat sidendominerende
gesimshøyde
var 4m, skulleogsåbyggmed flatt tak ha høyde4m. I et områdedominertat bebyggelse
på 2-3 etasjer
ble et uheldigresultatav tolkningav høydebestemmelsen
at nytt byggmåtte ha maksgesimshøyde
på 4m, og dermed
bare en etasjefor byggmed flatt tak.
-

Grunnflate:hva menesmed dette?Er det BYA,er det hovedvolumetsgrunnflate?
Skalfrittliggendegarasjeregnes
med?Dersomen frittliggendegarasjeliggerveldignærhovedvolumet,skalda grunnflateneregnesunder ett?

-

Lengde/bredde:Dette skal angiproporsjonertil byggets grunnflate
, men er etter vår oppfatninget veldigsvakt
kriteriumnår det kommertil målingav bygningers
uttrykk.Et lite byggmed L-form eller et byggmed et lite sekundært
volum kanfår et tilsvarendeL/B forhold som et stort, kompaktbygg.I et områdemed variertbebyggelse
vil ikke
dennefaktorenværeet reelt styringsverkt
øy. Kuni et områdemed helt enhetligbebyggelse/
enhetligproporsjonstallvil
denne faktoren fortelle noe om nærområdetsbyggeskikk.
Det foreslåsat dennefaktorenbareer styrendefor enhetlig
bebyggelse,
og at i områdetmed variertbebyggelse
regnesikkefaktorenmed.

-

Volum:her bør det presiser
es om det er volumoppbygning
eller volum som i kubikkmeterdet gjelder.Noen
eksempleri veiledningen
haddeogsåværtnyttig.Bestemmelsen
angirat takformog/ellervolumoppbygning
skalhentes
fra eksisterende
bebyggelse.
Definisjonenpå volumoppbygning
er kanskjeden mest diffuseav alleformingsfaktor
ene.
Hvis volumoppbygning
er såviktig,bør det lagesen god og fyldigeksempelsamling
sådet er lettere å få en felles
forståelsefor hvadet dreier segom.

-

Vi ber om at bestemmelsene
ikkeblir en ensidigmal for praktiseringav skjønn. Selvom det er forutsigbartog
betryggendeå ha såkonkretefaktorerå «måle» et byggetter, kanikkebestemmelsene
væreen endeligfasitfor om
et bygger tilpassetsineomgivelser.Det er alltid mangefaktorersomspiller inn,og noen gangerkandet hendeat alle
«formingsfaktorene
» er uvesentlige,
mensdet er andreting som arkitektur, natur,sosial
e møteplasser,
utformingav
uteoppholdsare
al,vindusåpninger
og annetsom er viktig. Man kanputte mye rart under et saltak,og vi håperat
kommunenogsåvelgerå praktisereet positivtskjønnnår de ser gode«ikke-kvantifiser
bare» kvaliteteri ett bygg.
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