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Rådmannens innstilling
Søknad om oppføring av enebolig (hus A) godkjennes i samsvar med plan- og bygningsloven § 214 på følgende vilkår:
·
·

Endring av arealer i henhold til situasjonsplanen må bli godkjent i egen delingssak som
behandles parallelt i dette UBA møtet.
Før det kan gis igangsettingstillatelse må rettigheter til ledningsnett og vei over
naboeiendommen (hus B) være ferdig tinglyst.

07.06.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak
UBA- 148/19 Vedtak:
Søknad om oppføring av enebolig (hus A) godkjennes i samsvar med plan- og bygningsloven § 214 på følgende vilkår:
·
·

Endring av arealer i henhold til situasjonsplanen må bli godkjent i egen delingssak som
behandles parallelt i dette UBA møtet.
Før det kan gis igangsettingstillatelse må rettigheter til ledningsnett og vei over
naboeiendommen (hus B) være ferdig tinglyst.

Sammendrag:
Det søkes om oppføring av enebolig (hus A) i Ringshaugveien 129.
Det avgjørende i saken er hvorvidt tiltaket er tilstrekkelig tilpasset nærområdet.
Etter en helhetsvurdering mener rådmannen at tiltaket kan anbefales.
Vedlegg:
TEGNINGER - VEDLEGG E13 - E25
Redegjørelse-Rev. A- Vedlegg F1
Ringshaugveien 129 - 0139/0286 - klage i forbindelse med varsel om tiltak på eiendommen
Tinglyst avtale inkl. veirett
TEGNINGER-BOLIG A-VEDLEGG EA1 - EA10

Innledning – hva saken gjelder:
Horisont Bygg AS søker på vegne av Helge Toft om oppføring av to eneboliger i
Ringshaugveien 129. Vi har delt søknad om oppføring av to eneboliger i to, og dette
saksfremlegget omhandler hus A. Hus B blir behandlet i egen sak i samme UBA møte.
I samme UBA-møte vil også søknad om endring av arealer og deling av eiendommen bli
behandlet. Rådmannen har en positiv innstilling til deling og arealoverføring.
Eksisterende enebolig på eiendommen er godkjent revet den 07.05.2019 ved delegert
vedtak.

Faktagrunnlag:
Søker er av den oppfatning at tiltaket er unntatt plankrav. Søker har skrevet en utfyllende
redegjørelse for tiltaket som ligger som vedlegg til saksfremlegget.
Søker har opplyst om følgende arealer:
Tomteareal: 455,55 m²
Bruksareal: totalt 171,2 m²
Bebygd areal: 100,6 m² + 18 m² parkering, totalt 118,6 m²
Utnyttelsesgrad (BYA): 26,03 %
Etasjeantall: 2
Bruksenheter: 1
Høyde:
Mønehøyde på eksisterende hus ligger på kote +12,13.
Mønehøyde på bolig A vil ligge på kote +13,80 (+13,36 for garasjedel).
Mønehøyde: 7,77 m
Det er ikke opplyst om gesimshøyde, men ut i fra tegningene ser det ut som at

gesimshøyden er på ca 5,2 m.
Situasjonskart:

Utomhusplan:

Flyfoto:

Tegninger:

Støyskjerm:

Illustrasjoner:

Nabomerknader:
Det er sendt inn en samlet nabomerknad fra følgende tre naboeiendommer:
139/535 Ringshaugveien 131A – Gry Hansen og Morten Auen
139/534 Ringshaugveien 131B – Øystein og Else Beathe Disch Olsrød
139/149 Ringshaugveien 124 – Nina Cecilie Jonstang Snekkestad
Merknadene går både på søknad om endring av areal og de to byggesøknader (hus A og
B). Merknaden er vedlagt i sin helhet. Dette er hovedtrekkene i merknadene:
·
·
·
·
·

Veirett og avkjøring foreligger bare for en boenhet og en forutsetning for veirett er at det
blir foretatt en grensejustering i henhold til tinglyst avtale.
Tap av sol og skygge
Støyskjerm på 1,8 meter vil være sjenerende for naboer og forbipasserende langs gaten
og den vil hindre sikt mot sjøen (mest relevant i forhold til hus B)
Naboene anser utvidelsen til to boenheter som vesentlig og ønsker en vurdering om
tiltaket omfattes av unntaksbestemmelsen fra plankravet i kommuneplanen.
Tomtestørrelse er under kommunes minimumskrav og fortetting i området er uønsket

·
·

Tap av utsikt mot sjøen for de aller fleste boligene i nabolaget
I de første samtalene med utbygger ble det opplyst at hus B skulle brukes som
fritidsbolig. Det vises til kommuneplanens arealdel 2.1.4 og at det er forbud mot
oppføring og fradeling av tomt til nye fritidsboliger.

Kort sammendrag fra søkers tilsvar:
·

·

Vedørende utvidet avkjøring så er det nødvendig å se på historien bak denne.
Opprinnelig er 139/534 og 535 skilt ut av 139/59. En forutsetning for at de boligene på
139/534 og 535 skulle kunne bygges var at omsøkte eiendom 139/286 ga fra seg sin
egen avkjøring til Ringshaugveien rett vestover. Ansvarlig søker har ved prosjektering
forsøkt å fornye denne avkjørselen, dette fikk avslag og Statens vegvesen opplyste at
eksisterende felles avkjørsel ved 138/534 og 535 skal benyttes ved en ekstra enhet.
Videre ble prosjektering utført med dette som grunnlag; avkjøring over 139/534 og 535.
Utvidet avkjøringsrettighet for to enheter fra 139/286 ble ved ny søknad godkjent av
Statens vegvesen. Privatrettslig foreligger en avtale/servitutt, som tiltakshavere har fått
juridisk vurdert. I tillegg er det hentet inn uttalelse fra den av avtalepartene som fortsatt er
i live som styrker rettigheten til at felles avkjørsel skal kunne benyttes av 139/286 uten
begrensninger - herunder tidligere eier av 139/59 som også var utbygger av 139/534 og
535. Ut fra dette anser vi at etaten skal behandle saken med tanke på at PBL § 27-4 er
ivaretatt og at 139/286 entydig har en rettighet til avkjørsel over 139/534 og 535.
Vi konkluderer med at solforhold er ivaretatt for alle naboer. PBL sine krav til avstander til
nabogrenser på 4,0 m og høyder i PBL med på å regulere lovlige høyder og hensyn til
naboers utsikt. Med tanke på utsikt er det også slik at endringer i nabobebyggelse som er
i henhold til lovverket i etablerte boligområder må påregnes. Utsikt over annen manns
eiendom er ingen rettighet. Vedlagte sol og skyggestudie viser skyggeforholdene til ulike
tider.

Kommunens vurdering av nabomerknadene:
·

·

·
·

·

Det går av den tinglyste avtalen frem at det foreligger en uinnskrenket rett til å kjøre over
den andre parts eiendom. Dette vil si at veiretten ikke er begrenset til en boenhet. Videre
går det frem i den tinglyste avtalen at en forutsetning for veiretten er at det blant annet blir
foretatt en grensejustering. Denne grensejusteringen er ikke blitt utført, men sendt over til
geodata for behandling. Kommunen har ingen innvendinger til grensejusteringen så lenge
avstand til ny bolig blir fire meter. Rådmannen anbefaler noen vilkår i tillatelsen som sikrer
dette.
Når det gjelder tap av sol og skygge, er det naturlig å legge til grunn hovedreglene om
plassering og høyde i plan- og bygningsloven og at disse ivaretar ulempene for naboer.
Tiltaket holder seg innenfor plan- og bygningsloven bestemmelser om dette. Av sol og
skyggediagrammene fremstår det ikke som en kvalifisert ulempe.
Omsøkt støyskjermen er plassert nokså lavt terrenget, og rådmannen mener det er
akseptabelt i forhold til eksisterende gjerder og hekker (mest relevant i forhold til hus B).
Når det gjelder vesentlig utvidelse har kommuneplanen angitt at fire boenheter er
vesentlig. Dermed anses ikke tiltaket for å være en vesentlig utvidelse. Selve oppføringen
av bygningene behandles i en egen sak i samme møte slik at kommunen har adgang til å
tilpasse boligenes størrelse til tomtenes størrelse. Bebyggelsen i nærområdet er ikke
ensartet, og varierer fra mindre eiendommer med små bygg på ca 290m2 og til større
eiendommer med store kvadratiske bygg med flere sekundærvolum. De bygningene som
er søkt om i dette tilfellet føyer seg inn i rekken av mindre boliger og rådmannen mener
disse kan aksepteres på små eiendommer. Bygningene avviker ikke vesentlig i høyde fra
bygde omgivelser. Rådmannen mener tiltaket er unntatt plankrav.
Når det gjelder tap av sjøutsikt, mener rådmannen at tap av slike kvaliteter er påregnelig i

·

tettbebygde strøk.
Det er riktig at kommuneplanen har forbud mot oppføring og fradeling av tomt til nye
fritidsboliger. Det er i dette tilfellet søkt om en enebolig. Kommunen legger seg ikke opp i
bruken av eneboligen da det ikke er boplikt i Tønsberg kommune og dette kan derfor ikke
tillegges vekt.

Etter dette mener rådmannen at tiltakene ikke utgjør en kvalifisert ulempe for naboer, og
anbefaler derfor at det ikke legges avgjørende vekt på nabomerknadene.

Uttalelse andre myndigheter:
Bydrift ga følgende uttalelse 04.04.2019:

Statens vegvesen ga den 19.03.2019 følgende uttalelse:

Rettslig grunnlag:
Kommuneplanen
Eiendommen er ikke regulert men omfattes av kommuneplanens arealdel 2014-2026.
Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse.
Bebyggelse på eiendommen vil ikke komme i strid med fastsatt byggegrense mot sjø (se stiplet
linje)

Relevante bestemmelser i kommuneplanen:
1.3.
Plankrav (pbl § 11-9, pkt. 1)
1.12.1. Krav om uteoppholdsareal (privat og felles)
1.12.2. Kvalitetskrav for privat og felles uteoppholdsareal
1.14. Parkering (pbl § 11-9 nr. 5)

2.2.2

Fortetting

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

Vurderinger:
Plankravet
Tiltaket er omfattet av plankravet i kommuneplanen jfr. § 1.3. Videre er spørsmålet om
tiltaket er omfattet av unntaksbestemmelsen fra plankravet jfr. § 1.3.2. Søker har ikke søkt
om dispensasjon fra plankravet og det anføres derfor at søker er av den oppfatning at
tiltaket omfattes av unntaksbestemmelsen.
Kommuneplanens vilkår for unntak fra krav om reguleringsplan:
·
·
·
·

samsvarer med krav til uteoppholdsareal i boligområder ikke overskrider en
utnyttelsesgrad på 30% BYA.
I beregning av BYA skal krav til antall biloppstillingsplasser på terreng medtas med 18 m2
pr. plass.
ikke fører til vesentlig endret eller utvidet bruk.
ikke berører arealer som benyttes av barn- og unge

·
·
·
·
·
·

ikke vanskeliggjør fremtidig regulering
ikke vesentlig avviker fra eksisterende bygningsmiljø, terreng og landskap
kan benytte seg av eksisterende teknisk infrastruktur eller videreutvikle dette i samsvar
medvedtatt kommunal standard
ikke har vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn
Ikke utgjør fare for ødeleggelse som følge av flom, stormflo og bølgepåvirkning.
Ikke utgjør fare for ødeleggelse som følge av grunnforhold.

Det vesentlige i denne saken, er hvorvidt tiltaket avviker vesentlig fra eksisterende
bygningsmiljø, terreng og landskap (de andre punktene anses som oppfylt).
Det er samsvar mellom kommuneplanens krav til tilpasning og plan- og bygningsloven §
29-2. Vurderingen av om tiltaket omfattes av unntaksbestemmelsene i plankravet
sammenfaller dermed med vurderingen om tiltaket tilfredsstiller kravene til plan- og
bygningsloven § 29-2. Vurderinger følger nedenfor.
Visuell utforming
Plan- og bygningsloven § § 29-1 og 29-2 stiller krav til den arkitektoniske utformingen – og
til den visuelle kvaliteten til det omsøkte tiltaket. Etter § 29-2 skal et hvert tiltak etter
kapittel 20 prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode
visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige
omgivelser og plassering. Dette innebærer at et tiltak i seg selv kan ha gode kvaliteter,
men det er ikke sikkert at det kan plasseres i alle typer omgivelser. Det er altså et
selvstendig krav at tiltaket skal ha gode visuelle kvaliteter i forhold til de bebygde og
naturlige omgivelser det skal plasseres i. Vurderingen er overlatt til kommunens skjønn
Boligens visuelle uttrykk har ut i fra fasadetegningene et relativt klassisk utrykk, med en
noe moderne vindusutforming. Det er valgt saltak med en 25 graders vinkel og liggende
trekledning. I seg slev fremstår boligen med gode visuelle kvaliteter i tråd med plan- og
bygningsloven § 29-2.
Spørsmålet videre er om tiltaket passer inn i eksisterende bebyggelse. Tiltaket ønskes
etablert i et tettbebygget boligstrøk. Boligene i nærområde preges av klassisk
trehusbebyggelse med saltak. Rådmannen mener den visuelle utformingen av boligen
passer godt inn i de bebygde omgivelsene. Høydemessig mener også rådmannen at
boligen harmonerer med bebyggelsen i området.
Videre er spørsmålet om boligen passer inn i den etablerte bebyggelsesstrukturen i
området.
Eiendommen som ønskes bebygget er på ca 455 m² (etter deling). Det er ingen ensartet
tomtestørrelse i området Det er varierende størrelser på tomtene i området, slik at det er ingen
ensartet størrelse på tomtene. En størrelse på 455 m² vil imidlertid være av de minste i
området.

Selv om det er variasjon i tomtestørrelsen i området er bebyggelsen er relativt tett og sentrert.
Det er i dag etablert en struktur i området med bebyggelse i to rekker.
Som vi ser av illustrasjonen nedenfor er det to rekker med boliger (rødt og oransje). De nye
tiltakene er vist med ulike grønnfarger, hus A i mørke grønn.

Strukturmessig mener rådmannen det harmonerer med to eneboliger på eiendommen (en enebolig
på hver av de nye eiendommene) Tiltaket vil medføre en fortetting, men ikke bryte med den
etablerte bebyggelsesstrukturen og byggetettheten i nærområdet. Det er også positivt at hus A er
trukket et stykke bort fra byggegrensen mot sjø.

Eksisterende tomt skiller seg ut i området med en rektangulær og avlang form. Oppføring
av to eneboliger på eiendommen (og deling) vil i større grad harmonere med områdets
bebyggelsesstruktur. Da tiltaket også tilfredsstiller krav til både uteoppholdsareal,
utnyttelsesgrad, parkering og plan- og bygningslovens regler om byggverks avstand til
nabogrensene ser rådmannen ingen grunn til ikke å kunne anbefale tiltaket.
Konklusjon:
Rådmannen mener at omsøkt tiltak kan unntas fra plankravet og er i samsvar med plan- og
bygningsloven § 29-2. Rådmannen anbefaler derfor at tiltaket godkjennes.
Alternative løsninger:
Tiltaket avviker vesentlig fra dagens bygningsmiljø, terreng og landskap og er i strid med både
plankravet og plan- og bygningsloven § 29-2 og kan derfor ikke kan derfor anbefales
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 avgjør saken
Tønsberg,
Jan Eide
kommunaldirektør
Anne Hekland
virksomhetsleder

