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Rådmannens innstilling

Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 3.1, 2. ledd – krav om forskjellig
materialbruk, jf. Plan og bygningsloven § 19-2.
Søknad om rammetillatelse for oppføring av nytt næringsbygg i Storgaten 30-32 bestående av dokumentasjon som angitt nedenfor - godkjennes i medhold av plan- og
bygningsloven § 21-4.
Det må gjennomføres uavhengig kontroll av utførelse arkitektur (tkl. 3).
Godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.
Før det kan gis igangsettingstillatelse må følgende være oppfylt:

2.

4.

6.
7.

1. Det forutsettes at forslag til mindre endring av reguleringsplan for gjeldende
reguleringsplan blir vedtatt uten avgjørende endringer.
Eventuelle merknader til sammenslåing av grunneiendommer må være innsendt, jf.
plan- og bygningsloven § 21-4 femte ledd bokstav b).
3. Det må foreligge dispensasjon fra Riksantikvaren spesielt, og kan ikke igangsettes
uten særskilt tillatelse etter kulturminneloven.
Tilknytning til fjernvarmeanlegg eller annen energiløsning må være avklart, jf.
Reguleringsplanbestemmelsen.
5. Om nødvendig må rettigheter til anlegg og vedlikehold av vei-/vann-/avløpsanlegg
over annen privat grunn utarbeides og tinglyses.
Det må sendes inn branndokumentasjon (tegninger og beskrivelse/strategi).
Dokumentasjonen vil bli oversendt Vestfold Interkommunale Brannvesen siden
bygningen kan være et særskilt brannobjekt etter brann- og eksplosjonsloven § 13.
Det må sendes inn revidert gjennomføringsplan og relevante søknader om
ansvarsretter for prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll.

01.03.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Representanten Aamot (Ap) fremmet følgende forslag til et nytt punkt 8:
Materialvalg og farge skal behandles politisk før igangsettelse.
Forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (H, Krf og Frp).
Rådmannens innstilling for øvrig enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak.
UBA- 045/19 Vedtak:

Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 3.1, 2. ledd – krav om forskjellig
materialbruk, jf. Plan og bygningsloven § 19-2.
Søknad om rammetillatelse for oppføring av nytt næringsbygg i Grev Wedelsgate 1 og 3 bestående av dokumentasjon som angitt nedenfor - godkjennes i medhold av plan- og
bygningsloven § 21-4.
Det må gjennomføres uavhengig kontroll av utførelse arkitektur (tkl. 3).
Godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.
Før det kan gis igangsettingstillatelse må følgende være oppfylt:

2.

4.

6.
7.

1. Det forutsettes at forslag til mindre endring av reguleringsplan for gjeldende
reguleringsplan blir vedtatt uten avgjørende endringer.
Eventuelle merknader til sammenslåing av grunneiendommer må være innsendt, jf.
plan- og bygningsloven § 21-4 femte ledd bokstav b).
3. Det må foreligge dispensasjon fra Riksantikvaren spesielt, og kan ikke igangsettes
uten særskilt tillatelse etter kulturminneloven.
Tilknytning til fjernvarmeanlegg eller annen energiløsning må være avklart, jf.
Reguleringsplanbestemmelsen.
5. Om nødvendig må rettigheter til anlegg og vedlikehold av vei-/vann-/avløpsanlegg
over annen privat grunn utarbeides og tinglyses.
Det må sendes inn branndokumentasjon (tegninger og beskrivelse/strategi).
Dokumentasjonen vil bli oversendt Vestfold Interkommunale Brannvesen siden
bygningen kan være et særskilt brannobjekt etter brann- og eksplosjonsloven § 13.
Det må sendes inn revidert gjennomføringsplan og relevante søknader om
ansvarsretter for prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll.

8. Materialvalg og farge skal behandles politisk før igangsettelse.

Sammendrag:

KB Arkitekter AS søker på vegne av Egenesgården AS om oppføring av nytt næringsbygg
I Grev Wedelsgate 1 og 3. Bygget erstatter gamle Egenesgården som skal rives.
Eiendommen ligger vis av vis Stoltenbergparken og er en del av kvartalet med Tønsberg
gamle Rådhus, Stasjonen som innrammes av Grev Wedels gate, Tollbodgaten og
Jernbanegaten. Det er gitt rivingstillatelse til byggene som må rives for å kunne realisere
tiltaket.
Saken må sees i sammenheng med søknad om endring av reguleringsplan fremlagt i
samme møte.
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for «område avgrenset av Grev Wedels gate,
Halfdan Wilhelmsens allé og Jernbanegaten», planID 20160131, vedtatt 15.3.2017.
Planens hensikt er å tilrettelegge for sentrumsfunksjoner med en kombinasjon av
forretning, offentlig og privat tjenesteyting, kontorer, hotell, bevertning og boliger. Planen
åpner for økt høyde fra 6 til 8 etasjer, hvorav øverste er inntrukket
Det søkes dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes S 3.1, 2. ledd bestemmelse om at
«hvert felt skal framstå som en del ....»
Det foreligger ingen nabomerknader til rammene for tiltaket.
Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon er til stede og at det kan gis
rammetillatelse for tiltaket på vilkår som opplistet.

Innledning – hva saken gjelder:
KB Arkitekter AS søker på vegne av Egenesgården AS om oppføring av nytt næringsbygg
I Grev Wedelsgate 1 og 3. Bygget erstatter gamle Egenesgården som skal rives.
Eiendommen ligger vis av vis Stoltenbergparken og er en del av kvartalet med Tønsberg
gamle Rådhus, Stasjonen som innrammes av Grev Wedels gate, Tollbodgaten og
Jernbanegaten. Det er gitt rivingstillatelse til byggene som må rives for å kunne realisere
tiltaket.
Rammene for tiltaket er i stor grad avklart i nylig vedtatt reguleringsplan for eiendommen.
Det er ikke søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen.
Det har ikke kommet inn merknader fra naboer som er varslet om tiltaket.
Spesielle forhold som har betydning for saken:
Saken må sees i sammenheng med søknad om endring av reguleringsplan fremlagt i
samme møte.
Faktagrunnlag:
Ansvarlig søker sin beskrivelse av tiltaket:
Hovedform
Ny bebyggelse innordner seg i kvartalsstrukturen. Ny bebyggelse vil fremstå som en del
av helheten i kvartalet. Første etasje vil fremstå som et åpent areal henvendt mot gaten.

Bygningen er på 8 etasjer, samt 2-3 eksisterende plan under terreng. Ny bebyggelse vil få
et bruksareal på ca. 8200m². Arealbruk er kontor med publikumsrettete og utadvendte
funksjoner i første etasje. Mot Tollbodgaten vil bygningen krage ut 0,1 til 3,1 meter i en
skrå flate utover byggegrensen fra 3. til 7.etasje. Mot Grev Wedels gate skal det etableres
et vertikalt brudd i fasaden i form av et karnapp / balkongmotiv som krager 1 meter utover
bygningskroppen/formålsgrensen (innenfor det som reguleringsplanen tillater).
Arkitektur/Materialer
Etasje 1, 2 og tilbaketrukket 8 etasje vil domineres av glassfasadesystemer mot parken,
Grev Wedelsgate og Tollbodgaten. Materialbruken i fasadene fra 3 til 7 etg består av
metallplater i varierende patina og glans. Fasadene mot indre gårdsrom består av et
glassfasadesystem knyttet til trapp, heis og bygningens glassgård. De 2 øvrige fasader
mot indre gårdsrom, vil kles med behandlet trepanel. Som en buffer mot den eksisterende
STASJONEN, mot Stasjonsplassen og mot Stoltenbergparken,vil det etableres en vertikal
overgang i materialitet fra metall til tørmurt skifer. Ny bebyggelsen har flatt tak over
hovedvolumet og den inntrukne toppetasjen, alle yttertakene har øvre sjikt med
sedumgress (grønne tak).
Vinduer mot soleksponert side har utvendig solskjerming.
Utomhus
Utomhusanlegg planlegges og utføres med høy estetisk kvalitet i utforming, detaljering og
materialbruk. Utomhusanlegget kan deles i to områder: - Atkomst fra Stoltenbergparken lndre gårdsrom. Atkomsten skjer trinnløst fra ytre fortau via et plasstøpt betongdekke med
nødvendige avskrapningsmuligheter, inn til vindfang. På østre side av inngangen vil det
etableres et grønt vegetasjonsanlegg av løvtre og busker, med innlagt pullert belysning. I
front av denne monteres et sykkelparkeringsstativ for besøkende. På vestsiden av
inngangen, planfritt; 10 til 70 cm inn i terrenget skapes en plass for uteopphold knyttet til
kantinevirksomheten. Gulv og vanger blir utført i skiferheller lagt i mørtel.
Det indre gårdsrommet skal tjene som rekreasjon og uteoppholdsareal for byggets
brukere. Det består av metallbeslåtte plantekasser med busker, løvtrær og blomster i
kombinasjon med faste møbler og et eget amfioppløft i vedlikeholdsvennlige treslag.
Dekke består av skiferheller lagt i sand.
Arealopplysninger
Tomteareal: 1 200 m2
Bruksareal : 8200 m2 (kun næring)
Dispensasjonssøknad
I henhold til gjeldende bestemmelse $ 3.1, 2. ledd skal det «lnnenfor kvartalet skal hvert
felt framstå som en del av helheten, men med en materialbruk som skiller de fra
hverandre».

Omsøkte bygg skal etableres over to felt ( BKB2 og 3) og omfattes derfor av ovennevnte
bestemmelser.
Det søkes dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 3.1, 2. ledd bestemmelse om at
«hvert felt skal framstå som en del ....»
Begrunnelse for dispensasjon
Omsøkte bygg er resultat av en sammenslåing av de to nevnte felt, både med hensyn til
funksjon og eierskap. Det søkes om oppføring av et nytt bygg som omfatter begge felt. Det
vil derfor ikke være naturlig at hvert felt skal fremstå som en del av helheten, men med en
materialbruk som skiller dem fra hverandre.
Omsøkte bygg vil tilstrebe et skifte i materialbruk slik at de enkelte partiene blir oppdelt og
nedskalert for å unngå å fremstå som et stort sammenhengende volum.
Situasjonskart

Tegninger

Illustrasjoner

Rettslig grunnlag:
Reguleringsplan:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for «område avgrenset av Grev Wedels gate,
Halfdan Wilhelmsens allé og Jernbanegaten», planID 20160131, vedtatt 15.3.2017.
Planens hensikt er å tilrettelegge for sentrumsfunksjoner med en kombinasjon av
forretning, offentlig og privat tjenesteyting, kontorer, hotell, bevertning og boliger.
Planen åpner for økt høyde fra 6 til 8 etasjer, hvorav øverste er inntrukket. Planen skal
også sikre gode uteoppholdsarealer til rekreasjon og lek, samt tilstrekkelig
parkeringsplasser for bil og sykler.
Det er parallelt med byggesøknaden søkt om å endre tillatte høyder i reguleringsplanen.
Endringene går ut på:
·
·
·

max gesimshøyde i fasadelivet fra c+ 39 til c+ 39,85
max gesimshøyde for inntrukken etasje fra c+ 42,5 til c+ 43,35
max byggehøyde for fasade som skal trekkes inn minimum tre meter fra c+ 39 til
39,85 m.

Eiendommene inngår i planen som felt BKB2 og BKB3 hvor det angis et maksimalt samle
BRA på 8200 m2.
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven):
§ 7. prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12.

Forholdet til byplanen:
Eiendommen omfattes av kommunedelplan for sentrum (byplan).
Vurderinger:
Generelt om søknaden
Rammetillatelse kan gis for forhold som ikke kreves avklart før i igangsettingstillatelsen,
jamfør plan- og bygningsloven § 21-2 femte ledd og byggesaksforskriften § 6-4.
Rammetillatelsen skal avklare om tiltaket i det hele tatt kan realiseres på det aktuelle
stedet med hensyn til gjeldende arealplaner og grunnleggende krav gitt i eller i medhold av
plan- og bygningsloven.
Før det gis rammetillatelse skal det foreligge:
· Detaljerte grunnundersøkelser og dokumentasjon av eventuelle tiltak
· Dokumentasjon av luftkvalitet og eventuelle avbøtende tiltak
· Avbøtende tiltak i forhold til støy
· Utomhusplan for planområdet
· Illustrasjoner av tiltaket
· Plan for lokal overvannshåndtering
· Redegjørelse for materialvalg og fasader
· Avtale om kompenserende tiltak
· Plan for anleggsarbeider
Følgende dokumentasjon er sendt inn:
·
·
·

·
·
·
·

Det er utført grunnundersøkelser og vedlagt geoteknisk rapporter datert
29.03.2017.
Der er lagt ved dokumentasjon på tiltak mot trafikkstøy.
Tiltaket inneholder ikke boliger eller annen støyfølsom bebyggelse, eller
bebyggelse som er følsom for luftkvalitet. Det er derfor ikke relevant å kreve
dokumentasjon på at krav til støyfølsom bebyggelse i § 3.4 eller krav til
bebyggelsen som er følsom for luftkvalitet jamfør 3.5 er ivaretatt.
Etter rådmannens vurdering oppfyller utomhusplan datert 3.2.2017 de krav
som stilles i reguleringsbestemmelsene § 3.15 og kan godkjennes.
Overvannshåndtering skjer fra sluk på tak. Det skal i tillegg utføres med
sedumsoppbygning for lokal fordrøying før overvannet. Overvannet føres ned
til U1 og ut i fordrøyningskassetter i Tollbodgaten.
Det er videre lagt ved illustrasjoner av bygget og estetisk redegjørelse for
tiltaket.
Tiltaket utløser ikke krav til utomhusområder, det er derfor ikke relevant med
avtale om kompenserende tiltak. Plan for anleggsarbeider er vedlagt.

Etter rådmannens vurdering gir søknaden tilstrekkelig grunnlag for å ta stilling til rammene
for tiltaket.
Tiltakets kvaliteter
Visuell utforming
I reguleringsbestemmelsene § 3.1 er det et overordnet krav at bebyggelsen sikres en
helhetlig tilpasning til bygde og naturgitte omgivelser.

Fra reguleringsplanen:
Eksisterende og ny bebyggelse skal innordne seg i kvartalsstrukturen og 1.etasje skal fremstå som åpen og
henvende seg mot gaten.
Innenfor kvartalet skal hvert felt framstå som en del av helheten, men med en materialbruk som skiller de fra
hverandre.
Minimum 60 % av fasader på gateplan, innenfor hvert felt, skal være transparente.
Bebyggelsen skal ha flate tak og inntrukken toppetasje.
Bebyggelse og utomhusanlegg skal planlegges og utføres med høy estetisk kvalitet i utforming, detaljering
og materialbruk.
Bebyggelsen skal ha bymessig utforming i volumer, overflater, materialer og farger.
Holdbare og robuste løsninger skal benyttes.

Nytt bygg viderefører kvartalsstrukturen og er godt tilpasset eksisterende bebyggelse i
form og farge. Fasadene fra 3-7 etasje består av metallplater som har en mørkere farge
enn teglsteinen på nabobygget men er i samme fargetone som skaper en helhet i
kvartalet. Bygget har en bymessig utforming og vil integrere seg godt i kvartalet samtidig
som det er gitt en selvstendig utforming og egenhet. Fasaden til første etasje som består
hovedsakelig av glass og fremstår som åpen og henvender seg mot gatearealet.
Bygget strekker seg over felt BKB 2 og BKB 3, det er krav til at hvert felt skal fremstå som
en del av helheten noe kvartalet vil gjøre som følge av tiltaket. For å bryte opp fasaden
langs Grev Wedels gate er det i reguleringsbestemmelsene krav til at hvert av feltene ha
en materialbruk som skiller feltene fra hverandre. Bygget har sammen materialer på tvers
av delfeltene istedenfor er det valgt et vertikalt brudd i form av et karnapp/balkongmotiv
som krager 1 meter ut over bygningskroppen/formålsgrensen mot Grev Wedels gate.
Rådmannen ser at dette kan være en god måte å bryte opp fasaden på, men at denne
løsningen ikke er i tråd med kravene til visuell utforming i § 3-1. Tiltaket vil derfor være
avhengig av dispensasjon fra denne bestemmelsen for å kunne realiseres.
Rådmannen er av den oppfatning at bygget for øvrig svarer godt på kravene til høy kvalitet
på materialbruk, detaljering og utforming.
Rådmannen vurderer at tiltaket har gode visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til sine
omgivelser (jf. kravet i pbl. § 29-2), og at det er godt tilpasset omkringliggende bebyggelse.
Arealbruk
Bygningen er planlagt tatt i bruk som kontorlokaler for offentlig forvaltning som er i tråd
med arealformålet i reguleringsplanen. Det er videre stilt krav til det skal være
publikumsrettete og utadvendte funksjoner i første etasje. På innsendte plantegninger er
det vist størstedelen av første etasje skal bestå av kantine for kontorlokalene. Arealet mot
Jernbanegaten er oppgitt som næringslokaler til utleie. Rådmannen er av den oppfatning
at offentlig kontor og servicevirksomhet i seg selv er publikumsrettede og utadvendte
funksjoner. Arealbruken anses derfor som tilfredsstillende.
Hele eiendommen er i reguleringsplanen vist som hensynssone – båndlegging etter lov
om kulturminner – på grunn av automatisk fredet kulturminne (middelaldergrunn). I
søknaden er det opplyst at tiltaket er avklart med Riksantikvaren i samsvar med
reguleringsbestemmelsene § 3.5. Vi ber om at dokumentasjon på dette oversendes i

forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse.
Rådmannen vurderer tiltaket dermed å være i samsvar med arealformålet og arealbruken
ellers i reguleringsplanen.
Dispensasjonsvurdering fra krav til visuell utforming i reguleringsplanen
Tiltaket omfatter søknad om dispensasjon fra krav til visuell utforming i § 3.1 andre ledd i
reguleringsbestemmelsene innenfor kvartalet skal hvert felt framstå som en del av
helheten, men med en materialbruk som skiller de fra hverandre.
Av plan- og bygningsloven § 19-2 følger det at kommunen kan gi varig eller midlertidig
dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det
kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Nedenfor
følger en konkret vurdering av den enkelte dispensasjonssøknaden i forhold til vilkårene i
plan- og bygningsloven 19-2:
Rådmannen vurderer at de mest vesentlige hensynene bak bestemmelsen er å bryte opp
bygningskroppen og volumet mot Grev Wedels gate.
Ansvarlig søker har mener at omsøkte bygg er resultat av en sammenslåing av de to
nevnte felt, både med hensyn til funksjon og eierskap. Det søkes om oppføring av et nytt
bygg som omfatter begge felt. Det vil derfor ikke være naturlig at hvert felt skal fremstå
som en del av helheten, men med en materialbruk som skiller dem fra hverandre.
Omsøkte bygg vil tilstrebe et skifte i materialbruk slik at de enkelte partiene blir oppdelt og
nedskalert for å unngå å fremstå som et stort sammenhengende volum.
Etter en samlet vurdering mener rådmannen at hensynet bak kravet opp forskjellig
materialbruk innenfor delfeltene ikke vesentlig settes til side ved å gi dispensasjon. Tiltaket
er utformet med en vertikal utkraging mot Grev Wedelsgate for å bryte opp fasaden. Når
reguleringsplanen ble utarbeidet var det forskjellig eierskap og bygg på hvert av de to
feltene. Nå som eiendommene det skal oppføres er ét bygg med samme funksjoner og
eierskap er rådmannen enig i at det kan aksepteres at bygningskroppen brytes opp med
andre grep enn skifte i materialitet.
Videre vurderes fordeler og ulemper for tiltaket. Rådmannen mener at det er flere fordeler
enn ulemper ved å gi dispensasjon som omsøkt. Det skal oppføres et bygg over de to
feltene som vil gjenspeiles i utformingen av bygget. Volumet vil stå godt til det andre
bygget i kvartalet (Stasjonen), samtidig har man lagt inn et brudd i fasaden mot Grev
Wedelsgate.
Med bakgrunn i vurderingene ovenfor finner bygningsmyndigheten at vilkårene for
dispensasjon i plan- og bygningslovens § 19-2 er oppfylt, og at søknad om dispensasjon
fra formål gangs-sykkelvei i byplanen kan imøtekommes
Parkering
Reguleringsplanen stiller krav til minimum 2 plasser for sykkel pr 100 m² kontor, forretning
og bevertning. Det kan maksimum etableres 0,5 plasser parkering for bil pr 100 m² kontor,

det tillates ikke etablert parkering for bil i forbindelse med etablering av bevertning og
forretning. Parkeringen skal lokaliseres i parkeringsanlegg. Eksisterende parkering i
bakgård kan videreføres.
Det er visst 150 sykkelplasser i kjeller, tiltaket utløser krav til i underkant av 120
sykkelplasser.
Kravene til sykkelparkering er oppfylt.
Tegningen viser at det er planlagt 21 parkeringsplasser for bil i kjeller hvorav to er HCplasser. Dette er godt innenfor kravene i reguleringsbestemmelsenes § 3.9.
Eiendomsforhold
Bygningen er plassert på to ulike grunneiendommer. Vanligvis bør eiendommer som
brukes under ett slås sammen til én grunneiendom, jf. pbl. § 21-4 femte ledd bokstav b). Vi
vurderer derfor å stille vilkår om sammenslåing ved igangsettingstillatelse. Eventuelle
merknader til dette må sendes inn i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse.
Deler av tiltaket ligger over eiendomsgrensen til gbnr 1002/600 (kommunal grunn). Det
forutsettes at tidligere inngått avtale om kjøp av parsellen gjennomføres.
I reguleringsbestemmelsene § 3.9 er det bestemt at bygningen skal tilrettelegges for
tilknytning til fjernvarme, med mindre det kan dokumenteres at tilsvarende løsninger vil bli
brukt. Vi forutsetter at også dette avklares før det kan gis igangsettingstillatelse.
Skilting
Vi gjør oppmerksom på at oppføring av nye skilt i forbindelse med ny forretning, må
omsøkes i egen søknad.
Ansvar
Oppgavene i tiltaket skal inndeles i tiltaksklasse 1, 2 eller 3 innenfor ett eller flere
fagområder basert på kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler
og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet jamfør plan- og bygningslovens § 22-3 og
byggesaksforskriften § 9-3.
Gjennomføringsplanen datert 18.01.2019 (versjon 1) viser foreløpig følgende foretak og
fagområder:
KB Arkitekter AS – 18.01.2019
Funksjon

Fagområde

Ansvarsområde

Tiltaksklasse

PRO

Arkitekturprosjektering

Estetikk, planløsning
og landskapsutforming

3

Ansvarsområde

Tiltaksklasse

Protekno AS – 09.01.2019
Funksjon

Fagområde

PRO

Ventilasjon- og
klimainstallasjoner
Vannforsyning og
avløpsanlegg

PRO

3
2

Norconsult AS – 4.01.2019
Funksjon

Fagområde

Ansvarsområde

Tiltaksklasse

PRO

Lydforhold og
vibrasjoner

2

Norconsult AS – 18.01.2019
Funksjon

Fagområde

PRO

Geoteknikk

Ansvarsområde

Tiltaksklasse
2

Rådmannen mener dessuten at det allerede ved rammetillatelsen kan fastsettes
uavhengig kontroll av utførelse arkitektur (tkl. 3).
Øvrige fagområder må foreslås og fastsettes i forbindelse med søknad om
igangsettingstillatelse. Det må blant annet sørges for at kravene til brannsikkerhet,
universell utforming, energiløsning, tiltak mot støy og tiltak mot radon ivaretas gjennom
tilstrekkelig ansvarsbelegging av relevante fagområder.
Andre vurderinger
Rådmannen har for øvrig ingen merknader til søknaden og anbefaler derfor at den
innvilges på de vilkår som fremgår av innstillingen.
Alternative løsninger
Søknad om rammetillatelse for oppføring av nytt næringsbygg avslås i medhold av § 3.1
krav til visuell utforming I reguleringsplanen. Søknad om dispensasjon avslås.
Begrunnelse for vedtaket er at tiltaket ikke tilfredsstiller kravene til visuell utforming i
gjeldende reguleringsplan. Hvert delfelt må en materialbruk som skiller de fra hverandre i
materialbruk.
Økonomiske konsekvenser
Ikke vurdert i byggesaken.
Konsekvenser for næringsutvikling
Ikke vurdert i byggesaken.
Helse- og miljøkonsekvenser
Ikke vurdert i byggesaken.
Konsekvenser for folkehelse
Ikke vurdert i byggesaken.
Konsekvenser for barn og unge
Ikke vurdert i byggesaken.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg
Ikke vurdert i byggesaken.
Konklusjon
Rådmannen mener etter en samlet vurdering at omsøkte tiltak er i tråd med regelverket og
kan godkjennes som omsøkt og anbefaler UBA å fatte vedtak om rammetillatelse på vilkår

som opplistet.
Videre behandling
Utvalget tar stilling til søknaden. Eventuell søknad om igangsettingstillatelse behandles
delegert av administrasjonen.
Tønsberg, 12.02.2019
Kommunaldirektør
Jan R. Eide

Anne B. Hekland
virksomhetsleder

Gebyr i henhold til gjeldende gebyrregulativ:
2.4 – Øvrige søknadspliktige tiltak PBL § 20-3 – Nybygg 8200 BRA = Kr 454.320,-

