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Rådmannens innstilling
Søknad om oppføring av påbygg godkjennes.
Det gis ingen toleranse i forhold til maksimal høyde på møne og gesims i forhold til eksisterende
terreng på nordsiden. De angitte høydene søknaden er absolutte maksimale høyder.
10.05.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Reidar Smidsrød (Krf) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til neste møte.
Smidsrøds forslag ble enstemmig vedtatt
Etter dette har Utvalg for bygge- og arealsaker fattet følgende vedtak:
UBA- 103/19 Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.
07.06.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Utvalget fremmet fellesforslag om alternativ innstilling:
Påbygget anses på grunn av sin gesimshøyde å medføre en så stor betydelig ulempe for
naboer at kravet til tilpasning til omgivelsene etter pbl. § 29-2 ikke anses for oppfylt.
Ved votering ble forslaget satt opp mot rådmannens innstilling.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak

UBA- 144/19 Vedtak:
Påbygget anses på grunn av sin gesimshøyde å medføre en så stor betydelig ulempe for naboer at

kravet til tilpasning til omgivelsene etter pbl. § 29-2 ikke anses for oppfylt.

Sammendrag:
Det søkes om tillatelse til oppføring av påbygg på eksisterende enebolig. Påbygget medfører at
boligen får en oppgitt mønehøyde på 8,968 meter på den høyeste siden. Dette tilsvarer en økning
på 0,457 meter fra eksisterende bolig. Gesimshøyden øker imidlertid med hele 2,050 meter.
Eneboligen ligger oppå en kolle, og eksisterende bolig ligger i dag allerede noe høyere enn flere av
naboeiendommene. Omsøkt påbygg medfører at høydeforskjellen øker ytterligere.
Det foreligger merknader fra tre naboer.
Reguleringsplanen tillater boliger inntil en høyde på 9 meter. Det avgjørende i saken er om man
skal legge reguleringsplanens høydebestemmelse til grunn, eller om dette medfører for stor
ulempe for naboer og derfor anses å være i strid med pbl. § 29-2.
Etter en samlet vurdering mener Rådmannen at søknad om påbygg godkjennes.
Vedlegg:
Nabomerknader
Nabomerknader
Kommentarer_til_nabomerknader
Nabomerknader
Nabovarsel Hagfors Greve - merkander fra Hegrenæs

Innledning – hva saken gjelder:
Bits Arkitekt og Ingeniør AS søker på vegne av Ingvild og Jan Hagfors Greve om tillatelse
til påbygg på eksisterende enebolig.
Søkers beskrivelse av tiltaket:
Det omsøkte tiltaket er påbygg av ny etasje over eksisterende bolig som er i en etasje.
Eksisterende bolig har et forholdsvis høyt valmet tak med store utstikk og overbygg i hele
byggets lengde på vestsiden. Ved å redusere bredden på taket så vil ikke den totale
mønehøyden øke mer enn ca. 0,5 meter i forhold til dagens situasjon. Ved å gjøre det på
denne måten får vi en fullverdig 2. etasje uten å øke mønehøyden vesentlig.
Faktagrunnlag:
Situasjonskart

Tegninger
Eksisterende:

Nytt:

Illustrasjonsbilde:

Høydeprofil sendt inn av søker:

Flyfoto:
Boligen er markert med gul ring, mens gul stjerne viser nabomerknader.

Areal:
Tomteareal: 805,40 m²
Bruksareal: eksisterende 192 m², nytt 143,30 m², totalt 336 m²
Bebygd areal: tiltaket er oppgitt med BYA 178,60 m², som er en reduksjon fra dagens
205,5 m².
Utnyttelsesgrad (BYA): 22,18 %
Etasjeantall: 2
Bruksenheter: 1

Høyde:
Mønehøyde på høyeste punkt: 8,968 meter, oppgitt av søker til en økning på 0,457
Gesimshøyde 7,8 meter, oppgitt av søker til en økning på 2,050 meter

Nabomerknader:
Nabomerknadene er vedlagt i sin helhet. Nedenfor er gjengitt utdrag
Nabomerknad fra William og Arve Dag Hanssen gbnr. 90/168

·
·
·
·

For høy mønehøyde i forhold til bestemmelsene
Økt skygge vil forringe kvaliteter og verdi på vår tomt/bolig
Huset vil lage ubalanse i boligområdet mht. eksisterende boligstørrelser
Uttrykket på foreslått hus vil ikke innby til godt naboskap med et monumentalt bygg

Nabomerknad fra Ann Kristin Berg- Olsen, nr. 44, gbnr. 90/171
·
·

Påbygget fremstår som voldsomt stort og dette blir forsterket av at det ligger på en
fjelltopp ca. 4-5 meter høyere enn flere av naboeiendommene.
Ethvert inngrep på taket vil ha negativ virkning på solforholdene på min tomt. Tiltaket som
er foreslått vil fjerne all ettermiddagssol fra min terrasse.

Nabomerknad fra Øyvind Hegrenæs gbnr. 90/70
·
·
·
·

Ønsket økning i boligmasse tilsvarer en hel enebolig. Tiltaket fremstår ute av
proporsjoner. Spesielt grunnet sin høye plassering, så oppleves tiltaket som svært lite
tilpasset bebygde og naturlige omgivelser.
Foreslåtte tiltak oppleves som vesentlig mer dominerende en dagens situasjon
Inkludert terrengforskjell på ca. 5 m, så vil nytt bygg (med hele langsiden mot
undertegnede) oppleves som en «vegg» på 12x18 m. Påtenkt veranda i sør kommer i
tillegg.
Gjennomføring av tiltaket vil ha en direkte påvirkning på trivsel. Det vil medføre sterk
følelse av innelukkethet mot vest, samt at det vil medføre sterk følelse av innsyn (fra stor
høyde) merk spesielt at utendørs oppholdsrom i Mistelteinen 46 på ettermiddagen og
kveld er mot vest.

Felles tilsvar på nabomerknadene:
·
·
·

For å imøtekomme ønske fra naboer er omsøkt tiltak allerede senket med 50 cm. i forhold
til første varsel og gesimsen er senket noe som reduserer høydevirkninger på vegger,
spesielt mot øst.
Vedr. sol/skygge så vil selvsagt enhver utbygging påvirke dette, men etter vår oppfatning
så vil ikke dette være mer enn man kan forvente i et forholdsvis tettbebygd strøk.
Det understrekes at boligen etter ombygging vil være godt innenfor
reguleringsbestemmelsen for området.

Kommunens vurdering av nabomerknadene:
Kommunen har forståelse for at tiltaket i stor grad medfører noe ulempe for flere av
naboene. Samtidig er tiltaket i samsvar med gjeldende reguleringsbestemmelse for
området. Det skal svært mye til for at reguleringsbestemmelsene skal bli satt til side som
følge av at tiltaket medfører ulempe for naboer. Rådmannen vil gå nærmere inn på dette
under avsnittet om vurdering nedenfor.
Rettslig grunnlag:
Kommuneplan/kommunedelplan:
Området er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse.

Regulering:
Reguleringsbestemmelser til Reguleringsplan for Basbergrønningen syd, PlanID 0704
56005.
Eiendommen er en av fire eiendommer som ligger i området B4. Området er avsatt til
frittliggende boligbebyggelse med flere leiligheter tilhørende anlegg med inntil 9 meter
mønehøyde.

Plan- og bygningsloven:
§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene
§ 29-2 Visuelle kvaliteter
§ 29-4 byggverkets plassering, høyde og avstand til nabogrense

Forholdet til kommuneplanen:
Tiltaket anses å være i tråd med kommuneplanens arealdel.
Vurderinger:

Tiltaket i forhold til gjeldende arealplan:
Påbygget er i samsvar med reguleringsplanens bestemmelser. Reguleringsplanen tillater
en mønehøyde på inntil 9 meter. Når ikke annet er oppgitt skal høyden måles i forhold til
planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Omsøkt påbygg er vist med en
mønehøyde på 8,968 meter på absolutt høyeste punkt. Gjennomsnittlig planert høyde er
ikke oppgitt. Reguleringsplanen har ingen bestemmelser om gesimshøyde eller takform.
Visuell utforming:
Kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven blir planlagt og utført slik at
det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon, og etter kommunens
skjønn innehar gode visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til omgivelsene, se plan- og
bygningsloven §§ 29-1 og 29-2.
I seg selv fremstår påbygget og boligen som tilfredsstillende visuelt utformet. Det skal
imidlertid også passe inn i de bebygde omgivelsene.
Den aktuelle eiendommen ligger oppå en kolle. Også i dag er det stor nivåforskjell mellom
eiendommen og flere av de andre naboeiendommene i området, og boligen oppleves som
dominerende. Tiltaket medfører en økning i mønehøyde på 0,457 meter. Dette er en
relativt beskjeden økning. Gesimshøyden øker imidlertid med hele 2,050 meter, noe som
medfører at tiltaket vil virke ytterligere dominerende.

Det avgjørende i saken er om man skal legge reguleringsplanens høydebestemmelse til
grunn, eller om dette medfører for stor ulempe for naboer og derfor anses å være i strid
med pbl. § 29-2 og tilpasning til omgivelsene.
Rådmannen legger i denne vurderingen stor vekt på at det kun er fire eiendommer i felt B4
og at man ved utarbeidelse av reguleringsplanen i sin tid derfor hadde stor mulighet til å
tilpasse høydebestemmelsen spesifikt for akkurat disse boligene. Etter søk i forarbeidene
til reguleringsplanen ser vi at det blir konstatert at det er noen koller i området, men dette
blir ikke ytterligere diskutert. Høydebegrensningen i reguleringsplanen har heller ikke på
noen måte vært omstridt i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen. Rådmannen
legger derfor til grunn at reguleringsplanen har tatt høyde for at den ene eiendommen i felt
B4 ligger oppå en kolle og at dette medfører store nivåforskjellene i forhold til de andre
eiendommene.
Konsekvensen av dette er at reguleringsplanen åpner for en høyt plassert bygning på
denne eiendommen.
Det faktum at reguleringsplanen for felt B4 også åpner for boliger med flere leiligheter
tilsier at det er naturlig med en bestemmelse om en relativt høy mønehøyde.
En reguleringsplan er et offentlig og pålitelig informasjonsdokument som redegjør for bl.a.
den utvikling, utbygging og prioritering som kommunen har lagt til grunn for det aktuelle
området. Den sjenanse som naboer påføres er således vurdert i forbindelse med
reguleringen. Berørte parter forventer derfor at en bindende plan blir gjennomført i henhold
til de muligheter og begrensninger som følger av denne.
Ettersom byggets maksimale mønehøyde er vurdert i reguleringsplanen, skal det etter
Rådmannens oppfatning relativt mye til før kommunen kan fastsette en lavere høyde. Det
må i så fall påvises konkrete og betydelige ulemper for naboene. Naboene viser blant
annet til tap av solforhold og at bygningen vil bli svært dominerende og ruvende.

Dette er helt klart en ulempe for naboene, men Rådmannen kan vanskelig se at det utgjør
en betydelig ulempe. Tap av slike kvaliteter må man regne med i tettbebygde strøk, og
særlig der hvor reguleringsplanen åpner for bebyggelse på inntil 9 meter, og det det er
nivåforskjeller på eiendommene.
Rådmannen kan etter en samlet vurdering, dog under noe tvil, ikke se at det omsøkte
påbygget vil være til betydelig ulempe for naboene.
Når det gjelder verandaen i sør er denne etter kommunens vurdering, innenfor hva man
må forvente i tettbebygde strøk.
Plassering/høyde:
Tiltaket medfører ingen endret plassering, kun en økning i høyde. Tiltaket er i tråd med
reguleringsplanens høydebegrensning.
Fravik fra TEK 17
Det er søkt om fravik fra TEK 17 når det gjelder energi og tetthet TEK 17 § 14-2.
Det er sendt inn et grovt kostnadsoverslag på hva en oppfyllelse av forskriftskrav vil koste.
På bakgrunn av innsendt redegjørelse og dokumentasjon finner Bygningsmyndigheten at
omsøkte fravik kan tillates. Det forutsettes at øvrige tekniske krav oppfylles i henhold til
TEK 17.
Ansvar og kontroll:
[Bits Arkitekt og Ingeniør – org.nr. 913079205] – [25.01.2019]
Rolle

Fagområde

Ansvarsområde

Tiltaksklasse

SØK,
PRO

Søker
Tegninger

Hele tiltaket
Hele tiltaket

1
1

[Tønsberghus AS – org.nr. 997965442] – [25.01.2019]
Rolle

Fagområde

Ansvarsområde

Tiltaksklasse

PRO

Konstruksjon
og
bygningsfysikk
Utførelse av
tømrer og
murerarbeider

Hele tiltaket

1

Hele tiltaket

1

UTF

[Olaf B Terjesen – org.nr. 936016081] – [29.01.2019]
Rolle

Fagområde

Ansvarsområde

Tiltaksklasse

PRO

Konstruksjon
og
bygningsfysikk
Utførelse av
tømrer og

Hele tiltaket

1

Hele tiltaket

1

UTF

murerarbeider
Konklusjon: tiltaket anbefales godkjent.
Alternative løsninger:
Påbygget anses på grunn av sin gesimshøyde å medføre en så stor betydelig ulempe for
naboer at kravet til tilpasning til omgivelsene etter pbl. § 29-2 ikke anses for oppfylt. Av
ulemper som vektlegges anfører kommunen:
·
·

Sol og skyggeforhold påvirkes mer enn det som kan forventes i tettbebygde strøk
Gesimsens høyde gir et bygningsvolum som ikke er i tråd med øvrig
omkringliggende bebyggelse

Gesimshøyden kreves redusert til XX meter på det høyeste punktet. Det gis ingen
toleranse i forhold til maksimal høyde på møne og gesims i forhold til eksisterende terreng
på nordsiden. De angitte høydene søknaden er absolutte maksimale høyder.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Ingen.
Helse- og miljøkonsekvenser:
Ingen.
Konsekvenser for folkehelse:
Ingen.
Konsekvenser for barn og unge:
Ingen.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ingen.
Videre behandling:
UBA tar stilling til søknaden.
Tønsberg,
Jan Eide
kommunaldirektør
Anne Hekland
virksomhetsleder

