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Rådmannens innstilling
Søknad om rammetillatelse for bruksendring, fasadeendringer og tilbygg, bestående av
dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 på
følgende betingelser:
1. Det gis tillatelse til å fravike krav til energieffektivitet i TEK17 kap. 14.
2. Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge før igangsetting.

De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra
bygningsmyndigheten.

05.04.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Representanten Lien (Mdg) fremmet fellesforslag om alternative løsninger:
Søknad om rammetillatelse for bruksendring, fasadeendringer og tilbygg, bestående av
dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven §
21-4 på følgende betingelser:
3. Det gis ikke tillatelse til omsøkt fasadeendring mot Nedre Langgate. For at denne
fasaden skal være tilstrekkelig tilpasset den historiske trehusbebygelsen i
omgivelsene, må det etter utvalgets vurdering etableres vertikale, sammehengende
elementer med maksimale spenn på ca.10 meter, jf. byplanbestemmelsene § 3.3.
Øvrige fasadeendringer godkjennes som omsøkt.
4. Det gis tillatelse til å fravike krav til energieffektivitet i TEK17 kap. 14.
5. Det forutsettes at øvrige tekniske krav blir oppfylt. For de delene av arealet som
krever ny tillatelse til fasadeendring for oppfyllelse av tekniske krav, må tillatelse være
gitt før igangsetting.
6. Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge før igangsetting.

De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.
Vedtaket enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak.

UBA- 080/19 Vedtak:
Søknad om rammetillatelse for bruksendring, fasadeendringer og tilbygg, bestående av
dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven §
21-4 på følgende betingelser:
3. Det gis ikke tillatelse til omsøkt fasadeendring mot Nedre Langgate. For at denne
fasaden skal være tilstrekkelig tilpasset den historiske trehusbebygelsen i
omgivelsene, må det etter utvalgets vurdering etableres vertikale, sammehengende
elementer med maksimale spenn på ca.10 meter, jf. byplanbestemmelsene § 3.3.
Øvrige fasadeendringer godkjennes som omsøkt.
4. Det gis tillatelse til å fravike krav til energieffektivitet i TEK17 kap. 14.
5. Det forutsettes at øvrige tekniske krav blir oppfylt. For de delene av arealet som
krever ny tillatelse til fasadeendring for oppfyllelse av tekniske krav, må tillatelse være
gitt før igangsetting.
6. Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge før igangsetting.
De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.

Sammendrag:
Saken gjelder søknad om bruksendring, fasadeendringer og et mindre tilbygg/utvidelse på
Storgaten 30-32 (FOYN-bygget).
Hensikten med tiltaket er i første rekke å legge til rette for at deler av arealet kan tas i bruk til
kontorer. For at arealene skal oppfylle relevante tekniske krav – blant annet til lysinnslipp – må det
gjøres enkelte endringer på fasadene.
Det sentrale spørsmålet i den forbindelse er om fasadene er tilstrekkelig tilpasset omgivelsene, og
særlig med hensyn til fasadeinndeling, vertikalitet og variasjon. Selv om fasadeendringen gir
begrenset vertikalitet mot Nedre Langgate, mener rådmannen at endringen oppfyller kravene som
etter reguleringsplanen og Byplanen kan gjøres gjeldende overfor tiltaket.
Rådmannen ser det som positivt at det legges til rette for nye kontorarbeidsplasser i sentrum, og vi
anbefaler at søknaden innvilges på de vilkår som fremgår av innstillingen.
Vedlegg:
Storgaten 30-32 - 1002/0377 m.fl. - påbygg, bruksendring og fasadeendring - søknad om
rammetillatelse
Fasade Storgaten-Nedre Langgate
Fasade Rådhusgata-Tjømegaten
Fasade Eksisterende
følgebrev
3D av fasadene

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder bruksendring fra forretning til kontorformål, om fasadeendringer og tilbygg.
Faktagrunnlag:
Utvalget ga i sak 092/16 tillatelse til påbygg og fasadeendringer m.m. i forbindelse med
etablering av nye boliger i FOYN-bygget.
Godkjente fasader i sak 092/16

Figur 1 - mot Rådhusgaten

Figur 2 - mot Tjømegaten

Figur 3 - mot Nedre Langgate

Figur 4 - mot Storgaten
Kb arkitekter AS søker nå på vegne av Foyn Eiendom AS om tillatelse til bruksendring av
deler av andre og tredje etasje fra forretning til kontorformål, om tilbygg/utvidelse mot
Torget og om endringer på samtlige fasader.
Søknad om bruksendring
Bruksendringen gjelder ca. 630 m2 i andre etasje og 2 155 m2 i tredje etasje.
Butikklokalene på gateplan er i hovedsak beholdt.
I forbindelse med bruksendringen er det søkt om tillatelse til å fravike tekniske krav til
energi.
Søknad om tilbygg
Tilbygget gjelder utvidelse/utfylling av hjørnet Storgaten/Rådhusgaten, slik at det blir likt
motsatt hjørne mot Tjømegaten. Utvidelsen utgjør ca. 32 m2 BRA.

Figur 5 - utvidelse av hjørne mot Torget. Dagens fasadeliv vist med oransje linje.
Søknad om fasadeendringer
I søknaden er fasadeendringene beskrevet slik:

Figur 8 - 3D/perspektiv
Opplysninger om areal og høyder
Bruksarealet økes med ca. 32 m2. Siden utvidelsen skjer under målbart fremspring, er
bebygd areal og utnyttelsesgrad uendret.
Tiltaket endrer ikke bygningens høyder.
Nabomerknader:
Tønsberg kommune ved Eiendomsutvikling
«Kommunen som grunneier av naboeiendom har mottatt varsel om tiltak på ovennevnte
eiendom. Kommunene som grunneier av naboeiendom har ingen merknader til bruksendringen.
Til fasadeendringene bemerkes følgende:
· Eiendomsutvikling (EUT) ivaretar kommunens interesser som eier alle kommunale arealer.
Det er de siste årene lagt ned store ressurser til å lage gode rammer for utvikling av
Tønsberg sentrum. Det vises i denne sammenheng bl.a. til mulighetsstudie for Nedre
Langgate som i stor grad er videreført i byplanen, videre bysromstrategien med forestående
oppgradering av Rådhusgaten samt vedtatt gatebruksplan med planer for Nedre Langgate.
Det er naturligvis en forutsetning at intensjoner som ligger i disse dokumentene innarbeides i
de enklet reguleringsplaner og kommer til utførelse i byggesaker.
· Omsøkte eiendom har en svært sentral beliggenhet i sentrumsbildet og viktig for den videre
utviklingen av nedre bydel. Til det varslede tiltaket vises det spesielt til krav om vertikalitet i
inndeling av kvartaler og sammenhengende fasader. Vi ber om at dette bestrebes ivaretatt i
den videre prosessen.»

Andre myndigheter
Søknaden er ikke oversendt andre myndigheter.

Tillatelse fra Arbeidstilsynet må være innhentet før igangsettingstillatelse.
Rettslig grunnlag:
Kommunedelplan for Tønsberg sentrum (Byplan) – se www.tonsberg.kommune.no.
§ 3.3 Gjennomføringssoner
1. Krav om omforming (H820_G1 – Nedre Langgate)

[…]
Kvartalsbebyggelse skal deles opp i ulike fasader med ulik karakter i form av farge,
materialbruk og lignende. Hver fasade skal ha ulik gesimshøyde. Det åpnes for en
variasjon på +/- 1 etg. i forhold til angitte byggehøyder forutsatt at dette brukes som
et virkemiddel for å understreke vertikal brudd i fasaden. Spenn på homogene
fasader bør være maks 10 m
[…]
Detaljregulering av Storgaten 30 og 32 m.fl. (planid. 200130090 - vedtatt 07.09.2015) – se
www.tonsberg.kommune.no.

[…]

Plan- og bygningsloven med (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no.
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes nedenfor.
Vurderinger:
Krav til søknaden
Rekkefølgekravene i reguleringsbestemmelsene § 7 ble oppfylt i forbindelse med
søknaden om påbygg m.m.
Rammetillatelse kan gis for forhold som ikke kreves avklart før i igangsettingstillatelsen, jf.
plan- og bygningsloven (pbl.) § 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.
Etter rådmannens vurdering gir søknaden tilstrekkelig grunnlag for å ta stilling til rammene
for tiltaket.
Bruksendring – fravik tekniske krav
Etter reguleringsbestemmelsene § 4.1 tillates kjøpesenter i de tre første etasjene av
bygningen, samt deler av fjerde etasje. Kjøpsenterformålet dekker også kontor.
Bruksendringen er dermed i samsvar med arealformålet i reguleringsplanen.
Bruksendringen vil som utgangspunkt utløse alle tekniske krav som gjelder for bygninger,
jf. pbl. § 31-2 første ledd. Etter fjerde ledd kan imidlertid kommunen gi tillatelse til
bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også
når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige

kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å
sikre hensiktsmessig bruk.
Det er søkt om tillatelse til å fravike krav til energi i byggtekniske forskrift (TEK17) kapittel
14. Søknaden er begrunnet slik:

I forvaltningspraksis er det lagt til grunn at det ofte vil være en uforholdsmessig stor
kostnad ved å oppfylle kravene til tetthet og varmeisolering i forbindelse med bruksendring
av deler av bygning, blant annet fordi sammenblanding av ulike
konstruksjoner/byggemåter gir kostbare tilpasningsløsninger. I tillegg vil effekten være
begrenset på grunn av lekkasje til øvrige bygningsdeler. Rådmannen legger dessuten til
grunn at energieffektiveten i bygningen holder et forsvarlig nivå.
Vi mener derfor at det kan gis tillatelse til å fravike kravene til energieffektivitet.
Vi legger til grunn at øvrige tekniske krav blir oppfylt.
Fasadeendringer
Det sentrale spørsmålet ved fasadeendringene er om bygningen er tilstrekkelig tilpasset
omgivelsene, og særlig med hensyn til krav om fasadeinndelinger, vertikalitet og variasjon.
Disse prinsippene skal skape dialog mellom den historiske trehusbebyggelsen og
bebyggelsen fra nyere tid, jf. § 3.3. i bestemmelsene til Byplanen.
I reguleringsplanen er disse kravene mer utfyllende og bestemte for fasadene mot
Rådhusgaten og Tjømegaten, enn mot Nedre Langgate. Mot Nedre Langgate er det krav
om skifte i materialbruk og vindusutforming – det vil si generelle krav til inndeling og
variasjon – men det er ikke et krav at fasaden deles i flere selvstendige, vertikale enheter.
Inndelingen er heller ikke vist på prinsippskissen, slik som fasadene mot Rådhusgaten og
Tjømegaten.
Hensikten med byplanbestemmelsene § 3.3 er derimot å sørge for vertikal inndeling av
fasadene mot Nedre Langgate. Denne bestemmelsen retter seg imidlertid mot nye
bygninger, påbygg og annen ny bebyggelse. Bestemmelsen stiller ikke bestemte krav til
endring av eksisterende fasader. Etter rådmannens vurdering kan Byplanen derfor ikke
utgjøre et selvstendig rettslig grunnlag for krav om vertikalitet i første til tredje etasje på
bygningen, som var oppført før Byplanen ble vedtatt. Byplanen vil imidlertid kunne brukes
som retningslinje til skjønnsutøvelsen etter reguleringsplanen.
Fasadene det søkes om nå, innebærer større bruk av sammenhengende, horisontale
vindusbånd, både mot Rådhusgaten, Tjømegaten og Nedre Langgate. Mot Rådhusgaten
og Tjømegaten brytes denne horisontaliteten av ulike høyder, materialer og detaljer som
gir vertikale linjer i samsvar med prinsippskissen i reguleringsplanen. På grunn av
gatebredden vil disse fasadene i mindre grad bli sett i en samlet synsvinkel. Rådmannen

mener derfor at kravene til fasadeinndeling og variasjon her er oppfylt.
Fasaden mot Nedre Langgate har ulike materialer og farger på første/andre og tredje
etasje. Vindusbåndene er dessuten noe brutt med ulike størrelser, former og plasseringer.
Etter rådmannens vurdering gir dette en tilfredsstillende inndeling og horisontal variasjon,
men det gir ikke sammenhengende, vertikale brudd som motvirker fasadens
lengdevirkning.
Slik rådmannen har vurdert reguleringsplanen og Byplanen overfor, er det imidlertid et
svakt rettslig grunnlag for å stille krav om vertikale linjer på første til tredje etasje mot
Nedre Langgate. Vi vurderer derfor at fasadeendringene oppfyller kravene som gjelder for
tiltaket.
Søknad om tilbygg/utvidelse mot Torget
Rådmannen legger til grunn at utvidelsen ikke overskrider formåls-/byggegrensen i
reguleringskartet.
Vi mener at også denne endringen har gode visuelle kvaliteter og er tilstrekkelig tilpasset
omgivelsene.
Vi legger til grunn at relevante tekniske krav for utvidelsen blir oppfylt.
Ansvar og kontroll
Gjennomføringsplanen datert 15.03.2019 (versjon 1) viser følgende foretak og
ansvarsområder:
Kb arkitekter AS
·
·

PRO: Arkitektprosjektering av fasader og planløsning (tiltaksklasse 3)
KUT: Uavhengig kontroll av utførelse arkitektur/estetikk (tiltaksklasse 3)

Etter rådmannens vurdering er tiltaket tilstrekkelig dekket med ansvar i forbindelse med
rammesøknaden. Øvrige ansvars- og kontrollområder må fastsettes i forbindelse med
igangsettingstillatelse.
Alternative løsninger:
Søknad om rammetillatelse for bruksendring, fasadeendringer og tilbygg, bestående av
dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven §
21-4 på følgende betingelser:
1. Det gis ikke tillatelse til omsøkt fasadeendring mot Nedre Langgate. For at denne fasaden skal
være tilstrekkelig tilpasset den historiske trehusbebygelsen i omgivelsene, må det etter utvalgets
vurdering etableres vertikale, sammehengende elementer med maksimale spenn på ca.10 meter,
jf. byplanbestemmelsene § 3.3. Øvrige fasadeendringer godkjennes som omsøkt.
2. Det gis tillatelse til å fravike krav til energieffektivitet i TEK17 kap. 14.
3. Det forutsettes at øvrige tekniske krav blir oppfylt. For de delene av arealet som krever ny
tillatelse til fasadeendring for oppfyllelse av tekniske krav, må tillatelse være gitt før igangsetting.
4. Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge før igangsetting.

De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.
Økonomiske konsekvenser:
Ikke vurdert.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Ikke vurdert.
Helse- og miljøkonsekvenser:
Ikke vurdert.
Konsekvenser for folkehelse:
Ikke vurdert.
Konsekvenser for barn og unge:
Ikke vurdert.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ikke vurdert.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges på de vilkår som fremgår av innstillingen.
Videre behandling:
Samlet saksbehandlingsgebyr: Kr 166 315
Spesifikasjon:
·
·

Bruksendring og tilbygg etter areal (2 817 m2): Kr 158 310 (gebyrreg. pkt. 2.3)
Fasadeendring: Kr 8 005 (gebyrreg. pkt. 2.4.6)

Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

