Tønsberg Kommune
v/ Åge Hammervik,
Postboks 2410,
3104 Tønsberg.

Tønsberg, 12.04.2019
Vår ref.
TH/HT

Dok.ref.
4046 Klage

KB 4046 - Storgaten 30-32 - 1002/0377 - bruksendring, fasadeendring og tilbygg – Klage på
pkt.3 i vedtak fattet av UBA - 080/19.

Viser til vedtak fattet av Utvalg for bygge- og arealsaker (UBA), møtedato 05.04.2019,saksnr. 080/19.
UBA- 080/19 Vedtak:
Søknadom rammetillatelse for bruksendring,fasadeendringerog tilbygg, beståendeav
dokumentasjonsomangitt i søknaden,godkjennesi medholdav plan- og bygningsloven§
21-4 på følgendebetingelser:
3. Det gis ikke tillatelse til omsøkt fasadeendringmot NedreLanggate.For at denne
fasadenskal væretilstrekkelig tilpasset den historisketrehusbebygelseni
omgivelsene,må det etter utvalgets vurdering etableresvertikale, sammehengende
elementermed maksimalespennpå ca.10meter, jf. byplanbestemmelsene
§ 3.3.
Øvrigefasadeendringergodkjennessomomsøkt.
4. Det gis tillatelse til å fravike krav til energieffektivitet i TEK17kap. 14.
5. Det forutsettesat øvrige tekniskekrav blir oppfylt. For de deleneav arealet som
krever ny tillatelse til fasadeendringfor oppfyllelseav tekniskekrav, må tillatelse være
gitt før igangsetting.
6. Samtykkefra Arbeidstilsynetmå foreligge før igangsetting.
De godkjentetegninger,beskrivelserog situasjonsplanmå ikke fravikes uten skrif tlig
samtykkefra bygningsmyndigheten.
BAKGRUNN FOR KLAGE:
Følgebrevsom var vedlagt sakentil UBA var ikke det nyeste daterte, og inneholdt ikke ansvarlig søkers
kommentarer om hvordan byplan, gatebruksplan og byromsstrategi, (inkl. byplanbestemmelse§ 3.3.) blir
ivaretatt for omsøkte fasader.Dette anseessom svært viktig for saken,spesielt for fasadenmot Nedre
Langgate,somdet ikke ble gitt til latelse til i UBA møtet.
Det bes derfor om at klagen behandlesmed vedlagte følgebrev (sist oversendte følgebrev til kommunen) i
kommende UBA møte, 10.05.2019.
Med hilsen

Tone Holand
(Oppdragsansv. ark)

Henning Thoresen
(Arealplanlegger)

Vedlegg:
- Følgebrev datert 20.03.2019.
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Byggesaksavdelingen,
Tønsberg kommune.

Tønsberg, 20.03.2019
Vår ref.
TH/RBB

Dok.ref.
4046 Følgebrev
Rammesøknad

KB 4046 - STORGATEN 30 – 32, GNR. 1002 BNR. 266
TØNSBERG KOMMUNE

På vegne av tiltakshaver, Foyn eiendom AS, sendes det rammesøknad om bruksendring for deler av 2. og 3.
etasje, samt fasadeendring og mindre tilbygg i 3.etasje av ovennevnte eiendom.
1.0 Plan status
Området er avsatt til sentrumsformål i kommunedelplan for Tønsberg sentrum – Byplan 2014-2026.
Eiendommen omfattes av en detaljreguleringsplan for Storgaten 30 og 32 m.fl. vedtatt 07.09.2015.
Arealet er videre avsatt til bebyggelse og anleggsformål – kjøpesenter og bolig. Formålet kjøpesenter dekker
følgende virksomheter; forretning, inkl. dagligvare, bevertning, tjenesteyting og kontor. Bruksendringen er derfor
i tråd med formålet i detaljreguleringen.
Iht. reguleringsplanen er det utarbeidet prinsipp om vertikale inndelinger av fasadene mot Rådhusgata og
Tjømegaten. Disse inndelingene er også ivaretatt for omsøkte fasadeendringer.

2.0 Orientering o m tiltaket samt redegjørelse i forhold til estetikk og utforming:
BRUKSENDRING: Det er ønskelig å bruksendre deler av 2. og 3. etasje fra kjøpesenter til kontorformål. I
byggets 2. etasje søkes det om bruksendring for 630,1 m2 og i 3.etasje 2155 m2. For begge etasjer søkes det
etablert til sammen ca. 179 kontor arbeidsplasser med tilhørende støttefunksjoner som sanitær-og
kjøkkenfasiliteter m.m
Plantegningene viser kontorlokaler organisert etter et Cowork konsept. Dette er et konsept som baserer seg
på utleie av kontorlokaler av ulik størrelse, samt utleie av enkelte kontorplasser. I tillegg til å leie en
kontorplass vil man ha tilgang på felles møterom mm. som man kan booke ved behov. Planene er organisert
slik at alle arbeidsplasser er vendt ut mot vindu/fasadeliv i en rekke på 2-3 stk. i bredden, dette for å sikre
gode nok lysforhold iht. krav i tek17. Sentralt i bygget er det lagt inn gangarealer og «kjerner» av møterom,
lager, sosiale soner og toaletter. I 3 etasje skal eksisterende café utvides, og tilby spiseplass og lounge for
kontorlokalene. I 2. etasje er spiseplasser plassert i sammenheng med cafe (denne står forøvrig tom nå).
Garderober etableres i byggets 2.etasje, hvor det også skal etableres et treningsrom, felles for begge etasjer.
Planene overholdes iht. krav om universell utforming, med trinnfrie atkomstsituasjoner, og heis i bygget.
Adkomst til kontorlokalene skjer hovedsakelig fra Storgaten og Rådhusgata, men også via trapperom fra
Tjømegaten. Areal for bruksendring er markert med skravur i egne plantegninger vedlagt søknaden.
FASADEENDRING: Da kontorarealer har krav om vinduer og dagslys iht. byggeteknisk forskrift (TEK17) må
det i eksisterende fasader settes inn flere vinduer. Dette utløser krav om fasadeendringer. De eksisterende
fasadetegningene, fra sist godkjente rammesøknad datert 13.04.2016 viser materialbruk av tre, glass,
lakkerte beslag og fasadeplater. Dette formspråket er videreført i omsøkte fasadeendringer. I samarbeid med
kommunens plan og byggesaksavdeling har det vært utarbeidet flere forslag mtp. fasadeendringene, og det
er landet på et forslag som ivaretar prinsippene om vertikale inndelinger samtidig som man imøtekommer
byggetekniske krav for bruksendringen.
TILBYGG: Byggherre har i tillegg til bruksendringen ønske om å forsterke eksisterende forretningsareal
gjennom økt tilknytning og aktivitet til gateplan. Det søkes derfor om tilbygg, ved å flytte yttervegg for
eksisterende kafé i 3.etasje ut mot Storgaten, slik at eksisterende overdekket inngangsparti og uteservering
blir innlemmet som en del av forretningsarealet. Inngangspartiet blir på samme sted, men døren blir flyttet ut i
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samme liv som resten av fasaden. Arealet øker med 32 m2 BRA. Hjørnet rundes av og blir likt motsatt hjørne i
samme fasade, som videre åpnes opp med flere gulv til tak- vinduer langs Rådhusgaten.
2.1 Bygningsopplysninger, arealer:
I Bygningsopplysninger er det oppgitt at eksisterende kontorlokaler utgjør 10717 m2 BRA. Arealet er ikke
oppgitt med åpne arealer. Da planens beregningsregler er knyttet til % BYA, og utvidelsen på 32 m2 BRA
skjer under overbygde arealer, vil ikke % BYA endre seg.
2.2 Parkering:
Det er ikke krav til parkeringsplasser. I Tønsberg sentrum er det flere muligheter vedr. parkeringsbehov.
2.3 Dokumentasjonskrav:
Vedlagt følger perspektiv og fasadeoppriss som illustrerer tiltaket.
2.4 Renovasjon:
Eksisterende renovasjonsløsning vil ikke endres som følge av bruksendringen.
2.5 IG:
Uttalelse fra arbeidstilsynet og dagslysrapport vil foreligge til IG.
3.0 Energi – Søknad om unntak fra TEK for eksisterende byggverk (pbl § 31-2):
Energi - kapittel 14 i Byggteknisk forskrift (TEK17):
I medhold av plan- og bygningsloven § 31-2 skal tiltak på eksisterende byggverk i utgangspunktet
oppfylle energikravene. Dette gjelder blant annet vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak,
eksempelvis omfattende strukturelle utbedringer på yttervegger og tak. Omsøkte tiltak innebefatter
bruksendring av eksisterende bygg og medfører at kravene til blant annet isolasjonsevne
må oppfylles. Det må imidlertid vurderes om kravene til isolasjonsevne er relevante i denne saken da
tiltaket har liten effekt i resterende bygg. I tillegg gjelder TEK17 § 14-1 der det står at det kan for
eksempel være tilfeller der kravene er urimelige, sett i forhold til energibesparelsen tiltaket vil gi. I aktuelle
søknad vil det være store kostnader forbundet med oppfyllelse av energikrav.
På bakgrunn av ovennevnte søker vi avvik fra energikravet.
4.0 Nabomerknader:
Tiltaket ble nabovarslet 06.03.2019. Det har kommet inn én nabomerknad.
Viser til vedlagt nabomerknad, datert 18.03.2019 fra kommunens eiendomsutvikling v/ Jon Sørset, da
kommunen er grunneier av naboeiendom.
4.1 Merknad oppsummert og kommentert:
Merknaden gjelder fasadeendringene, og ikke bruksendringen. For Nedre Langgate viser merknadsgiver til
byplan og gatebruksplan, og for Rådhusgata vises det til byromsstrategi og planlagt oppgradering.
Merknadsgiver påpeker at det er en forutsetning at intensjonen som ligger i disse dokumentene innarbeides i
reguleringsplanen og kommer til utførelse i byggesaker. Han beskriver videre at den sentrale beliggenheten
omsøkte tiltak har i sentrumsbildet er viktig for den videre utviklingen av nedre bydel. Til det varslede tiltaket
vises han spesielt til krav om vertikalitet i inndeling av kvartaler og sammenhengende fasader, og det bes om
at dette bestrebes ivaretatt i den videre prosessen.
Ansvarlig søkers kommentar om hvordan byplan, gatebruksplan og byromsstrategi blir ivaretatt for omsøkte
fasader:
I Byplans punkt, § 3.3 Gjennomføringssoner (pbl § 11-8 e), er eiendommen en del av byplans
kvartalsbebyggelse (se bilde under). I bestemmelsen står det at; «bebyggelsen skal deles opp i ulike fasader
med ulik karakter i form og farge, materialitet og lignende, og at spenn på homogene fasader bør være maks
10 m.»

2

I gjeldende detaljreguleringsplan, er det i bestemmelse § 3.1, presisert hvordan kvartalet skal ha vertikale
inndelinger mot Rådhusgata og Tjømegaten, og hvordan disse skal utformes. Mot Nedre Langgate står det
under samme avsnitt at utsparing i veggliv, samt skifte i materialbruk og vindusutforming skal gi en inndeling i
fasaden. Dette ivaretar hensikten om å unngå homogene fasader som beskrevet i Byplans § 3.3.

Figur 1: Utklipp fra Byplan.

Omsøkte tiltak er også i tråd med byplans § 1.15 Estetikk og byggeskikk, (pbl. § 11-9 nr. 6). Her står det;
«Bebyggelsen, både ved ombygging og nybygg, skal ha en god estetisk utforming i samsvar med sin
funksjon. Bebyggelsen skal ta hensyn til eksisterende tomte- og bebyggelsesstruktur, terreng, vegetasjon og
tilgrensende bebyggelse når det gjelder plassering, utnyttelsesgrad, volum, utforming og material- og
fargevalg.» Ettersom bruksendringen fra kjøpesenter til kontor gir en annen bruk/funksjon, er det behov for at
den estetiske utformingen samsvarer med denne funksjonen. I dette tilfellet er det for kontorer krav om flere
vinduer, som igjen påvirker den estetiske utformingen. Den generelle utformingen når det gjelder material og
fargevalg er ellers mye lik eksisterende situasjon.
Iht. gatebruksplan er Nedre Langgate definert som hoved trasé for både byss og sykkel, dette vil ikke påvirkes
av omsøkte fasadeendringer, da endringene skjer i byggets 2 og 3 etasje. I Byromstrategien er Rådhusgata
definert som handelsakse og grønnstruktur. «Det er mål om å få til en livlig gågate, hvor en del av
handelsaksen som knytter Torvet og Brygga sammen, en blågrønn akse som stimulerer til lek og opphold, et
fleksibelt gaterom hvor butikker og restauranter skal kunne trekke ut i gaten.»
Næringslokaler langs gateplan i Rådhusgata skal ikke bruksendres og er fortsatt tiltenkt næringsvirksomhet
med utleie til f.eks. cafe, butikk eller lignende. Dette sammen med etablering av kontorlokaler langs
Rådhusgata vil antageligvis øke aktiviteten langs handelsaksen, og gi mer liv til gågaten.
Eiendommen omfattes av en detaljreguleringsplan for Storgaten 30 og 32 m.fl. vedtatt 07.09.2015. I
reguleringsplanen er relevante krav fra byplan, gatebruksplan og byromsstrategi ivaretatt gjennom
bestemmelser, og videreført i byggesaken. Fasadeendringene som merknadsgiver er opptatt av, er spesielt
godt ivaretatt, da disse har vært utarbeidet i samråd med kommunens byggesaksavdeling og planavdeling.
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Med vennlig hilsen

KB ARKITEKTER
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û/tL
Tone Holand
Oppdragsansvarlig arkitekt

Vedlegg: Nabovarsel med tegninger
Kopi sendt: Tiltakshaver
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