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TønsbergKommune
Kommuneutvikling
Postboks2410
3104 Tønsberg

Nøtterøy9. februar2019

Klage på vedtak vedrørendefravik fra TEK 10/17
Prosjekt:
Adresse
Gnr./Bnr.:

Tilbygg, garasjeog eldhus
Kirkegaten21, 3132Husøysund
159/64

Viser til saksnr.021/19vedr. Kirkegaten21 - 0159/006.
Utvalg for bygge- og arealsakersvedtak:
Med hjemmeli plan- og bygningsloven§ 31-2 gis det fravik fra kravettil luftlekkasjei TEK17
§ 14-2 (2). Det gis ikke fravik fra andrekrav i TEK17.
Det klageshervedpå at det ikke er gitt fr avik fra §13 (f ri tak for balansertventilasjon) og §14
(Fritak fra krav om energieffektivitet).I opprinneligsøknadble det søkt om fravik med
bakgrunni at detteverkener faglig eller økonomiskforsvarlig å opprettholdedissekravenei
dettetilfelle . Vi vil i klagenutdypehvorfor vi mener kommunensvedtak er ukorrekt.
Kort oppsummering av vilkår
Eksisterendeboligmasseer opprinneligav laft. Byggeter, som nevnttidligere, flyttet fra
Bolærnetil Husøyi 1916. Tilbygget har i beggeetasjeråpenromløsning inn i eksisterende
bolig. Det betyr i praksisat storedeler av bådetilbygg og eksisterendebolig er
sammenknyttetuten noenform for avstenging
.
Utdypet begrunnelse
§13 (f ri tak for balansertventilasjon)
Kommunengir tillatelsetil fravik fra krav om luftlekkasje,og det er de sammepremissene
rent byggteknisksom ligger til grunnfor å kunnegi fravik fra balansertventilasjon.
Ettersom1. og 2. etasjei tilbygget ikke er avstengtfra eksisterendebolig, vil det nærmest
væreumulig å balanseretrykket i dentotale boligen medbalansertventilasjon.Det vil også
værevesentligfare for at delerav totalkonstruksjonenblir påvirketnegativtav overtrykk, som
igjen vil gi kondensi bygget.
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Eksisterendebolig med tømmerkasse
(ca. 5” plank) har en U-verdi på ca. 1,0 uten isolasjon.
Dettesettopp mot minimumskravenetil energieffektiviteti byggtekniskforskrift TEK17(§
14-3 (1), tabell a), gjør at det blir motstrideneå kreve at tilbygget oppfyller kravenetil TEK17
med fravik på luftlekkasje.Det vil igjen væreumulig å opprettholdekravetom luftlekkasjei
eksisterendedel. Lars Benjamin Riis Nilsen, Daglig lederi BacasV entilasjonAS uttaler
følgeneom saken:«Man vil aldri klare å oppnåenergibesparingenslik at det blir
kostnadseffektivt
å forsvareetableringav balansertventilasjon». Normal kostnadfor et
standardventilasjonsanlegg
i en eneboligav dennetypenligger på ca. 100.000,- og oppover.I
tillegg må det gjøresbyggteknisketiltak for å gjørekonstruksjonentilpassetrøranlegget som
er nødvendig.I dettetilfelle blir det eventueltnødvendigmed et I -bjelkelagistedenforet
bjelkelagav vanlig konstruksjonsvirke.Dette vil gi ytterligeremerkostnadpå ytterligere
25.000,- Vi menerdettekvalifiserertil en uforholdsmessigstor utgift for tiltakshaver. Når i
tillegg effekteni beste fall er sværtbegrensetog fører til byggtekniskestoreutfordringer.
§14 (Fritak fra krav om energieffektivitet).
For å kunneoppnåønsketU-verdi etterTEK 17 er det nødvendigå oppgraderefra to-lagstil
tre-lagsvinduer.Dette vil koste40.000,- ekstrafor tiltakshaver.Ekstratykkelsepå
markisolasjonog i takverk vil gi en ekstrakostnadpå 50.000,-. I tillegg må manopp fra
200mmytterveggtil 250mmytterveggsom vil gi en ytterligerekostnadpå 30.000,- Tykkere
veggervil ogsåføre til at man misterca. 4,5 m² gulvarealsom i praksisgir tapt verdi på
målbartareal. I åpenovergangmellom ny og gammeldel vil manogsåfå en trappingpå vegg
som forringer bruk og møblering.Vi ønskerå leggeoss såtett opp møt krav som mulig, men
at vi har mulighettil tilpasningerder det er nødvendigbådemedtankepå utførelseog
kostnader.
Oppsummering
Serman totalsummenpå de nødvendigeutbedringenesom krevesfor tiltak, som i bestefall
har liten effekt og om ikke en mulig direkte negativeffekt på den totaleboligmassenvil dette
bli en betydeligkostnadspostfor søker.Den totale ekstrakostnaden
vil her strekkeseggodt
over 250.000,- inkl. mva.
Vi ber kommunensepå de faktiskeutfordringeneved å ikke gi fritak fra overnevntepunkter,
og understrekeromstendigheten
e medsammenkoblingav et bygg fra tidlig 1900-tallet og et
nytt tilbygg med åpensammenkobling
.
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Ansvarlig søker
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Daglig leder
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