Til Horisont Bygg AS
v/Helge Toft
1346 Gjettum
Tønsberg,

den 7. februar

2019

KLAGE I FORBINDELSE MED VARSEL OM TILTAK PÅ EIENDOMMEN
GNR/BNR 139I286, RINGSHAUGVEIEN 129, 3150 TOLVSRØD

Dette er en samlet
139/535
139/534
139/149

klage fra hjemmelshavere

Ringshaugveien
Ringshaugveien
Ringshaugveien

Det henvises

131A — Gry Hansen og Morten Auen
131 C — Øystein og Else Beathe Disch Olsrød
124 -—Nina Cecilie Jonstang Snekkestad

til kopi av vedlagte

Innledningsvis

presiseres

til tre av naboeiendommene:

nabovarsel

datert 22.01.2019

det at ingen av de undertegnede

(vedlegg

naboene

1).

er imot at det det

gnr/bnr 139/286. Derimot er vi opptatt av at
bygges en ny bolig på eiendommen
ikke tillater mer enn en bolig. De visuelle kvalitetene for naboene
tomtestørrelsen
ikke nevneverdig forringes.

1.

Veirett
lnnsigelsen om veiretten vedrører kun naboene i gnr.139 bnr.534/535.
og gnr.139 bnr.286,
veirett mellom gnr.139 bnr.59/534/535
Det ertinglyst

28.06.2004

(vedlegg 2). ldenne avtalen er det avtalt en grensejustering

bnr.535 og gnr.139 bnr.286 som en forutsetning for veirett.
vedrørende justeringen.
Det er ikke foretatt noen oppmålingsforretning

bør heller

datert

mellom gnr.139
er

Kommunen

varslet av gnr.139 bnr.535 om denne mangelen i mail datert 08.06.18 (byggesak
2017/13734).
Vi har fått opplyst av kommunen at det er sendt rekvisisjon av eiendomsoppmåling
gnr.139 bnr.286. Men vi har ikke mottatt varsel om dette eller om dette
vedrørende
gjelder den tidligere nevnte grensejusteringen.
Av vedlagt

situasjonskart

i nabovarslet,

vedlegg

D1, framkommer

det at grensen

mellom

139/535 og 139/286 flyttes 1,35 meter slik det står i det tinglyste dokumentet.
Vi regner da med at oppmålingsforretning

tiltak på eiendommen

med inngåelse
I forbindelse
boenheter på 139/286.
Vi motsetter

er gjennomført

og godkjent

før søknad

139/286 ferdigbehandles.
av avtalen

oss en slik utvidelse

0

har det ikke vært snakk om veirett for to

vil ikke

i til tillatelse

til det.

Vi har også tidligere informert ny eier av 139/286 om vårt standpunkt.

om

i øst og areal
mot adkomstveien
er tomtearealet
På grunn av støy fra Ringshaugveien
mot grensen til 139/286 i syd, et verdifullt, stille og solfylt område for eiendommen
139/535.
med ytterligere et bygg og mer trafikk, vil
på vår felles adkomstvei
medføre et stort tap av felles lekeområde for alle 7 barna fra 6 — 12 år som bor her. Vårt
fellesareal er et yndig lekeområde for barna, som leker mye på tvers av eiendommene.

Vi mener at belastning

Vi oppfatter

at konsekvenser

stor vekt og vi oppfatter

for barn og unge skal tillegges
arealdel

derfor at pkt. 1.9 i «Kommuneplanens
forbindelse.

kan være relevant

2014-2026»

i denne

2. Avkjøring
lnnsigelsen om avkjølring vedrører kun naboene i gnr.139 bnr.534/535.
på grunn
Statens vegvesen har tidligere gitt avslag på utvidet avkjøring fra eiendommene
av siktforholdene.
er et nytt vedtak fra Statens Vegvesen stilet til Horisont Bygg
Vedlegg Q2 til nabovarselet
AS med kopi til Tønsberg kommune. De berørte parter som har avkjøringen over sin
eiendom er ikke varslet om dette vedtaket. Det nye vedtaket gir tillatelse til utvidet bruk
fra fylkesveg til 139/286.
fellesavkjørsel
av eksisterende

l pkt. 4 i Vilkårfor
fylkesvegen.
opparbeiding
Som

tillatelsen står det: Tillatelsen gjelder bare tilknytningspunktet

til

Søker må selv innhente nødvendige rettigheter som gjelder bruk og
Slike rettigheter skal tinglyses.
av avkjørsel, frisiktsoner og adkomstveg.
kt. 1 er ikke

nevnti

itt o

sliktillatelse

vil ikke

bli

itt.

3. Sol og skygge
Som nevnt i pkt. 1, er uteoppholdsarealet

det eneste området på eiendommen
ettermiddag.

Der er også her boligens

mot syd svært verdifullt

for 139/535.

terrasse

er plassert.

De nye boligene er plassert ca. 4 meter fra grensen mot denne eiendommen,
to fulle etasjer og virker høyere enn bygningen som er der i dag.
Vi ber om at forholdet mellom mønehø de å eksisterende
å te nin er.
deli
boli ene blir illustrertt
Vi ber 0 så om at det la es et dia ram som viser hvordan
å 139/535.
solforholdene

4.

Dette er

som er noe skjermet mot støy og har sol, dag og

b

nin

0

de n e boli

og de er i

de to n e
ene vil

åvirke

Støy
mot fylkesveg 537 for å
fra byggegrense
Statens Vegvesen har gitt dispensasjon
plassere ny enebolig. Vilkår for plassering er at boligen plasseres minimum 9 meter fra

senterlinjen

på vei.

Det sies også i begrunnelsen
knyttet til støy. Det forutsettes

at minste avstand 9 meter vil føre til ulemper, spesielt
derfor at støy utredes og at nødvendige tiltak ivaretas

gjennom vilkår i byggesaken.
På terrengsnitt som er vedlagt nabovarsel, EB-11 og EB-10 er det vist en støyskjerm
med en høyde på 1,8 meter i grensen mot Ringshaugveien.
for Veglova når det gjelder plassering av denne.
Det søkes dispensasjon

for naboer og forbipasserende
En slik støyskjerm på 1,8 meter vil være skjemmende
Det vil også hindre sikt mot sjøen som
langs gaten i det som er et utpreget villaområde.
bør være viktig i dette landskapet.

5.

ført en 1 8 meter hø

ikke å få 0

Vi ønsker

fasade

på 139/535 og 139/534 har plassert tiltak mot støy i boligens
støyskjermer.
for å unngå skjemmende

Ny bebyggelse
Ringshaugveien

stø sk'erm

lan s

mot

aten

Regulering

mot sjø og 100

Nabovarslet viser utvidet bruk av eiendom i området mellom byggegrense
meters grensen.
Tiltaket omfatter 2 boenheter, men for nabolaget vil tiltaket
vesentlig utvidelse. Og det vil berøre barn og unges lek.
fra plankrav.
Det er ikke søkt dispensasjon
Vi ønsker

iforhold

en vurderin

derfor

lankrav.

fra

til unntak

som en

med trafikk oppleves

6. Tomtestørrelse
Avklaring
boliger.

og fortetting
av tomten størrelse

Det henvises

Henviser

for fradeling

forslag

når det søkes om 2 nye

som gir rammer

for nye

og betingelse

arealdel 2014-2026» pkt. 2.2.2 står det at

av enkelttomter

av 28.09.18

til Høringsforslag

del av kommunens

arealdel

til kommuneplanens

tiltak og arealbruk. l «Kommuneplanens
minimumskravet

faktor,

ser vi som en vesentlig

er 500 m2.
som er en

”Slik skal vi Bygge og Bo i Tønsberg",

våren 2019.

og byplan og sluttbehandles

til ny kommuneplan

l pkt. 4 i dette høringsforslaget " Fortetting i nåværende boligbebyggelse
det nå klarer veiledning om uønsket fortetning av vårt bomiljø.
(ep/ehagefortetting)"gis
Spesielt

å nevne i pkt. 4
fortettingen

Den utfordrende
God fortetting

ismåhusområder

lek- og uteopphold,
det nye tiltaket

er utfordrende.

kanskje også mindre privatliv,
arkitektur

en fremmed

Den kan føre til at det blir trangere,

mindre grønne områder

volum, eller skaper en tomtestruktur

og et dominerende

til

Kanskje tilfører

flere avkjørsler/parkeringsareal.

mer bilkjøring,

som bryter med

det eksisterende?
oppstår fordi det ofte er én tomt som er utgangspunktet

Mange av disse problemene

det bygges på kan være for liten eller ha en uhensiktsmessig
midt på tomten.

Dette kan føre til både dårlig bokva/itet

eksempler på uheldig fortetting,
(Husvik, Ringshaug,

og estetisk dårlige løsninger.

særlig i de mest populære

boområdene

nært sentrum

Tomten

huset er plassert

I Tønsberg har vi flere
og iSøndre

Slagen

(§2.2.5 b)

har retningslinjer

nok i f. eks en fradelingsak.
tomtestørrelse

for byggetiltaket.

kanskje fordi det originale

Presterød).

Tomte- og bebyggelsesstruktur
Tønsberg kommune

form,

for tomannsbolig

Det presiseres at funksjons-

om tomtestørrelser

som angir hvilke tomtestørrelser

for frittliggende

Minste tomtestørrelse

enebolig

man anser som store

er satt til 500 m2. Og minste

er satt til 750 m2.

og kvalitetskravene

i kommuneplan

gjelder for både ny og gjenværende

tomt.

7. Situasjonskart.
Kartet i vedlegg D1 og D2 er datert 21.01.2011.
kartportal i dag.
kommunens

Vi ser at kartet ikke stemmer

med

8. Tap av utsikt
vil gi tap av utsikt mot sjøen for de aller fleste boligene i nabolaget.
De nye eneboligene
Dette er et område der nærhet til sjøen og
Også på den andre siden av Ringshaugveien.
dermed utsikt er viktig. Boligene er i alle retninger plassert ca. 4 meter fra grense. De er
høye, to fulle etasjer.

L..

Vi ber om at det tas hens

9.

n til naboers

utsikt

ved

utformin

o

Enebolig/fritidsbolig
i de første samtalene med utbygger i forbindelse med felles utkjøring
de ønsket å bygge to boliger hvor hus B skal brukes som fritidsbolig.

Det søkes nå om tillatelse til oppføring av to eneboliger.
av hus B, er det tegnet
i boligen.
oppholdsrom
Vi ønsker
er utformet

en avklarin
med

Dette har stor
vårt nær — og
bnr. 535/534.
eiendommen

tanke

inn 6 soverom. Det er mange
l bolig A er det 4 soverom.
av om noen
å muli

av boli

nin

ble det opplyst

ene.

at

Men når vi ser på planløsningen

soverom

ene er tenkt

av b

lasserin

i forhold

som fritidsboli

til øvrige

. 0

om boli

ene

utleieforhold.

i form av bilbruk på felles adkomstvei og
betydning for trafikk belastningen
inn på boligene på eiendom gnr. 139
tett
ligger
og
smal
er
lekemiljø. Veien
er det opp til nye eiere hvordan
solgt
senere blir
Dersom eiendommen
skal brukes. To nye boenheter kan derfor gi stor belastning for oss.

arealdel, 2.1 .4. Fritidsbebyggelse.
Viser til Kommuneplanens
Forbud mot oppføring og fradeling av tomt til nye fritidsboliger.

10. Støttemurer/terrengbehandling
Vi ser at det er en del støttemurer og terrengbehandling
som er planlagt
har tidligere oppstått vanninntrenging
i kjeller og overvannsproblematikk

på tomta. Det
ved store

regnskyll i området.
Tiltak
terren

for at naboer
behandlin

o

felles

må rede

k'ørevei

ikke

åføres

skade

eller

ulem

er

å

runn

av

"øres for

11. Nabovarsling
Nabovarselet
har 31 sider med vedlegg.
bolig A uten nummer.
Dette er veldig mye å sette seg inn i, og
Nabovarsel er poststemplet
23.01.2019.
28.01.2019 og fikk varselet ut fra posten
Vi har kontaktet søker for å be om utsatt

B1, Q1-3, D1-4, EB1-11,

og 10 stk. tegninger

av

det er veldig lite redegjørelse
for saken.
Vi mottok varsel om rekommandert
sending
den 29.01.2019.
Postgangen
har tatt lang tid.
frist for tilsvar, men fikk beskjed om at fristen er

satt til midnatt 7. februar.
Vi mener vi har frist til 12.02.2019, da dette utgjør 14 dager fra nabovarselet
var
tilgjengelig for oss —jfr. pbl. §21-3, 1. Iedd, 2. setning «I varselet skal det gis melding om at
mulige merknader må være kommet til søker innen en frist på minst 2 uker etter at varselet er
sendt 0
runnla smaterialet or søknaden er 'ort til 'en eli » (vår understrekning).
Vi har også vært i kontakt
nabovarsel.

med naboen

i 139/208

som opplyser

Vi forbehold oss retten til å komme med utfyllende tilsvare
svarfrist den 12. februar, om dette skulle bli nødvendig.

ikke har mottatt

innen det vi oppfatter

noe

som korrekt

Ringshaug

07.02.19
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