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Rådmannens innstilling
Forslag til detaljregulering av Grenaderveien 24, datert 09.07.2018, planID 0704 20160143,
avvises med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og legges ikke ut til offentlig ettersyn.
Planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel, punkt 2.2.2 som ikke åpner for lavblokk
med mer enn 4 boenheter ved fortetting i etablerte villaområder.
Tiltaket som reguleringsplanen skal legge til rette for vil ikke være tilpasset nærmiljøet og vil ha for
lav kvalitet på bebyggelse og utomhusområder.
23.11.2018 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalg for bygge- og arealsaker fattet følgende vedtak:
UBA- 238/18 Vedtak:
Forslag til detaljregulering av Grenaderveien 24, datert 09.07.2018, planID 0704 20160143,
avvises med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og legges ikke ut til offentlig ettersyn.
Planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel, punkt 2.2.2 som ikke åpner for lavblokk
med mer enn 4 boenheter ved fortetting i etablerte villaområder.
Tiltaket som reguleringsplanen skal legge til rette for vil ikke være tilpasset nærmiljøet og vil ha for
lav kvalitet på bebyggelse og utomhusområder.

Sammendrag:
Ingeniørservice as fremmer forslag til detaljregulering av Grenaderveien 24 på vegne av TH
Eiendom as.
Planområdet omfatter en boligeiendom på ca. 1,6 daa, i tillegg til kommunal veigrunn langsmed
eiendommen. Eiendommen ligger på østsiden av Grenaderveien, tvers overfor Wang
Videregående skole, og er del av et område med hovedsakelig villabebyggelse av ulik karakter.
Boligen er i dårlig forfatning og skal rives.
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for en seksmannsbolig i to etasjer, samt privat
og felles uteopphold, lekeplass og parkeringskjeller. Bygningen er tenkt utformet som to
sammenføyde, avlange bygningskropper med saltak. BYA er på 30%.
Planområdet er uregulert og avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel.
Utgangspunktet for oppstartsmøtet 20.04.2017 var et skisseprosjekt som la opp til 12 boenheter
fordelt på to toetasjes lavblokker med 6 boenheter i hver og parkeringskjeller. Kommunen mente
dette var en for høy utnyttelse og en typologi som ikke ville være tilpasset.
Kommunen anbefalte planoppstart under forutsetning av at det ikke ble varslet mer enn 6
boenheter. Dette er fortsatt et høyt antall, sett i forhold til nabolaget, men ble vurdert som en
øvre grense for hva som kunne være mulig å få til. Kommunen mente en riktig boligform burde
være småhusbebyggelse, det vil si ene- eller tomannsboliger, kjedede eneboliger eller
rekkehus.
Forslagsstiller ønsket imidlertid et høyere antall og valgte å varsle at reguleringsarbeidet skulle
legge til rette for to 5-mannsboliger, i strid med kommunens anbefaling.
På dette tidspunktet hadde ikke kommunen lovhjemmel til å avvise et planinitiativ eller et varsel
om planoppstart, men kunne først avvise et planforslag ved 1.gangsbehandling (i 2017 kom det
endringer i plan- og bygningsloven § 12-8 som gir kommunen anledning til dette).
Planoppstart ble varslet den 27.05.2017. Det kom inn 8 uttalelser.
Ingen regionale myndigheter har hatt innvendinger mot planforslaget.
Nabo i Grenaderveien 26 stiller seg negativ til planarbeidet på grunn av for høy utnyttelsesgrad
og manglende estetisk tilpasning.
Det ble også holdt et informasjonsmøte den 27.06.17, hvor det ble fremlagt foreløpige skisser
som viste to planlagte bygg med sammenlagt 10 leiligheter, rettet mot aldersgruppen 50 år+
med 20 p-plasser i kjeller for boende og gjester. Naboene fikk anledning til å uttale seg og
komme med innspill.
På sensommeren 2017 ble det utdelt et A4-ark som viste størrelse, utseende og høyde på de to
byggene. Naboene fikk anledning til å uttale seg skriftlig utover uttalelsene i varselet. Av 7
naboer uttalte 6 seg positivt til planene. Flere uttalte at planene ville forskjønne området. Nabo i
Grenaderveien 26 var negativ, men hadde allerede uttalt seg til varselet som nevnt ovenfor.
Komplett planforslag ble mottatt av kommunen 02.08.2018.
I prosessen frem til 1.gangsbehandlingen av planforslaget har kommunen ved flere anledninger
fastholdt at utnyttelsesgraden og typologien ikke er tilpasset omgivelsene og at planforslaget
derfor må påregne negativ innstilling fra rådmannen. I denne perioden har planforslaget blitt
revidert i flere omganger, og det endelige planforslaget legger opp til 6 boenheter i form av en
lavblokk utformet som to sammenføyde huskropper.
Selv om boligantallet nå er innenfor det planadministrasjonen har åpnet for, mener rådmannen
utnyttelsesgraden er for høy i planforslaget. Rådmannen mener bruken av lavblokk vil være i
strid med kommuneplanens arealdel, punkt 2.2.2, hvor det heter: «Ved reguleringsplan og
søknad om tiltak som innebærer fortetting i eksisterende boligbebyggelse Skal det ved fortetting
i etablerte villaområder som hovedregel fortettes med frittliggende bebyggelse. Rekkehus,
kjedehus, tre- og firemannsbolig kan tillates der forholdene ligger til rette for det».
Rådmannen mener også at prosjektet som reguleringsplanen skal legge til rette for ikke vil være

godt tilpasset lokalmiljøet av følgende grunner:
·
·
·
·
·
·

Mønehøyde på 10 meter vil være betydelig over det som er fremtredende i
området, og høyere enn det man bør forvente av boliger i to etasjer.
Bygningsvolumet vil fremstå som massivt og ikke være tilpasset skalaen i
småhusområdet.
En så høy og bred bygning vil gi store skyggeulemper for nabo i øst.
Store deler av uteoppholdsarealene vil ikke få en god og funksjonell utforming.
Prosjektet legger opp til svært lukkede fasader mot øst og nord, samt
heisoppbygg, utformet som en blind ark, hvilket rådmannen mener vil gi et
uheldig baksidepreg mot naboeiendommene.
plankartet og bestemmelsene gir for lite forutsigbarhet for endelig plassering
og utstrekning av bygningen, som igjen gjør det vanskelig å sikre både estetikk
og kvalitet på utomhusområdene i tråd med det som er beskrevet.

Rådmannen mener at planforslaget av disse grunnene bør avvises og ikke legges ut til offentlig
ettersyn.

Vedlegg:
Grenaderveien 24 planbeskrivelse - revidert 09.07.2018
20160143_G 20181029 EIERFORM-forslag
20160143_G 20181029 forslag
Innledning/bakgrunn:

Ingeniørservice fremmer på vegne av TH Eiendom as, forslag til detaljregulering av
Grenaderveien 24.
Formålet med planen er å legge til rette for 2 flermannsboliger med 5 boenheter i hver,
til sammen 10 boenheter med parkeringskjeller, lekeplass og uteoppholdsarealer.
Planoppstart ble varslet 27.05.2017.
Komplett planforslag ble mottatt 02.08.2018.
Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningsloven § 12–8 Oppstart av reguleringsplanarbeid
Plan- og bygningsloven § 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag
Plan- og bygningsloven § 12–11 Behandling av private reguleringsplanforslag
Planstatus
Arealet er uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål.
Planforslaget berører ingen overordnede planer annet enn kommuneplanen.
Det pågår ikke annet planarbeid som berører planområdet.
Faktagrunnlag
Områdebeskrivelse
Planområdet er på ca. 1,8 daa og ligger på Eik, overfor Wang videregående skole.

Planområdet består av en boligtomt på ca. 1,6 daa, hvor det står en enebolig med
garasje. Bygningene skal rives. Resten av planområdet er kommunalt veiareal i
Grenaderveien. Omgivelsene er preget av brokete småhusbebyggelse fra ulike
tidsperioder, de fleste med sal- eller valmtak, og større bygningsmasse i skolebyggene.
Planområdet ligger tett på Eikskogen med høy rekreasjonsverdi.
Teknisk infrastruktur:
Skagerak Nett AS har nettstasjon montert i nærheten av planområdet. De nye boligene
vil bli forsynt via lavspent fordelingsanlegg fra denne.
Det ligger et nytt (2017) kommunalt VA-anlegg langs grensen mellom Grenaderveien 24
og 26/Persvei 3. De nye avsatte stussene ligger inne på tomten i det sørøstre hjørne og
er dimensjonert for prosjektet (se figur 4 og vedlagt enkel VA- plan). Grenaderveien 22
og 24 har i dag felles, privat stikkledning fra 2008 over tomten og inn på det nye
anlegget. Denne tilkoblingen vil plugges når de nye stikkledningene fra 22 og 24 kobles
til avsatte stusser. Grenaderveien 22 og 24 har i dag drenskummer og er tilkoblet
overvann.
Merknader til varsel om planoppstart
Det kom inn i alt 8 merknader. Merknadene er referert og kommentert av forslagsstiller,
med unntak av uttalelsene fra Statens vegvesen og Vesar, som mangler kommentar.
1. Vestfold fylkeskommune, brev datert 15.06.17

har ut i fra regionale og nasjonale interesser ingen vesentlige kommentarer til varselet
om oppstart av planarbeider. Forutsetter at krav til egnede utearealer og arealer til barn
og unge følges.
Kommentar: Uttalelsene vil bli tatt til etterretning og innarbeides i planbestemmelsene.
2. Fylkesmannen i Vestfold, brev datert 31.05.17

Forutsetter at nødvendige grunnundersøkelser er gjennomført før saken legges ut til
offentlig ettersyn, slik at man har full oversikt over de konsekvenser grunnforholdene har
for den tiltenkte arealbruken. Eventuelle avbøtende tiltak må fastsettes i
reguleringsbestemmelsene for planen. Vi har ingen ytterligere merknader.
Kommentar: Vi tar uttalelsene til etterretning og har bestilt grunnundersøkelse av
planområdet fra «Grunnteknikk AS.
3. Miljørettet helsevern, brev datert 19.06.17

Uttaler at hensyn til støy fra bygge- og anleggsvirksomhet blir hensyntatt og innarbeidet
i bestemmelsene. Det må settes av tilstrekkelig areal til barns lek, i tråd med
kommuneplanens bestemmelser.
Lekeplassutstyr skal være i tråd med forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.
Kommentar: Uttalelsene vil bli tatt til etterretning og innarbeidet i planbestemmelsene.
4. Statens vegvesen, brev datert 23.06.17

Uttaler at Grenaderveien er kommunal vei og at det er kommunen som har ansvaret for
at det opprettholdes frisikt i kryssene mellom kommunalvei og fylkesvei. Vi ber derfor

om at dette ivaretas i reguleringsplanen.
5. Vesar, brev datert 08.06.17

Har ingen merknader til planforslaget forutsatt renovasjonsforskriftens § 9 blir fulgt.
6. Skagerak Nett AS, epost datert 26.05.17

Uttaler at Skagerak Nett har elanlegg i planområdet som vist på vedlagte kartskisse, og
dersom det blir behov for å flytte på noen av disse må dette i sin helhet bekostes av
utbygger. Dersom det er aktuelt med alternativ energiforsyning til området, f.eks.
fjernbåren varme, ønsker vi at dette avklares så tidlig som mulig da dette påvirker
behovet for elektrisk overføring.
7. Atle Kirkevold, Grenaderveien 22, epost datert 19.06.17

Vil gjerne vite hvordan kloakken og overvannsledningen fra Grenaderveien 22 over
denne tomten løses og vil også gjerne få mulighet til å se på plantegningene for hvor
husene skal ligge.
Kommentar: Svenn Haraldstad i HT1 Eiendom har i e-post til Kirkevold uttalt at alt er
ivaretatt med nye avsatte stusser satt av nede i sørøstre hjørnet i Grenaderveien 24 og
blir oppgradert til separat system og lagt om når det graves i nr. 24 iht. kommunens
normalreglement for sanitæranlegg
8. Ole Melkild og Marny Melkild, Grenaderveien 26, brev datert 19.06.17

Som ledd i Tønsberg kommunes vedtatte ønske om fortetting i allerede bebyggede
strøk har mange av eiendommene i området etter hvert fradel én tomt der dette har
vært mulig, og denne har blitt bebygget med én ny enebolig. Området har derfor beholdt
sitt preg som villastrøk. Den varslede utbyggingen innebærer et brudd med denne
praksisen og en utnyttelsesgrad av tomten som bryter fullstendig med strøket for øvrig.
Bygningene vil nødvendigvis komme til å ruve og dominere på en helt annen måte enn
én liten halvannen etasjes enebolig med en enkel garasje.
Kommentar:
Det er en udelt oppfattelse av de andre, direkte berørte naboene at dette utelukkende vil
virke forskjønnende og fornyende på nærområdet. Bebyggelsen blir kun noe høyere
enn eneboligene i sør og nord. Trafikkmessig løses p-kravet på egen tomt.
Planbeskrivelse
Planbeskrivelsen som beskriver planforslaget i detalj og vurderer virkninger av
planforslaget/ planens konsekvenser ligger vedlagt saken.
Rådmannens vurderinger
Planavgrensning
Planavgrensningen omfatter hele eiendommen og tilstøtende veiareal ut til veimidte
langs hele eiendommen. Rådmannen ser det som tilstrekkelig og i samsvar med det
som ble anbefalt i oppstartsmøtet.
Boligtetthet

Rådmannen mener utnyttelsesgraden er for høy i planforslaget. Dette begrunnes med
tilpasningshensyn, kvaliteten på uteoppholdsarealene og bruken av lavblokk som
boligform. Rådmannen mener bruken av lavblokk vil være i strid med kommuneplanens
arealdel, punkt 2.2.2, hvor det heter: «Ved reguleringsplan og søknad om tiltak som
innebærer fortetting i eksisterende boligbebyggelse Skal det ved fortetting i etablerte
villaområder som hovedregel fortettes med frittliggende bebyggelse. Rekkehus,
kjedehus, tre- og firemannsbolig kan tillates der forholdene ligger til rette for det».
For vurdering av tilpasning og uteoppholdsarealer viser rådmannen til kapitler om dette.
Byggehøyde
I § 1.4 er kote på gesimsene satt til c+66 og møne er c+70. Høyden er også angitt som
avstand til terreng, hhv. 7 meter for gesims og 10 meter for møne. Disse målene
stemmer ikke overens, da avstand mellom møne og gesims er 4 meter der det oppgis
som kote og 3 meter der det måles til terreng. Dette er det gitt tilbakemelding om
tidligere. Rådmannen vil i vurderingen ta utgangspunkt i kotehøyden, som er det som er
vist i de to snittene som er vedlagt.

Det ene snittet viser bebyggelsen vest-øst, sett i forhold til Wang og boligene i bakkant
av tiltaket. Gesimshøyden ved kote +66 blir liggende ca. på høyde med møne på den
delen av Wang som vender ut mot gata (c+65,9) og nærmeste bolig mot øst (c+66,4).
Mønet er 4 meter høyere.
På det andre snittet er møne på bolig mot nord på c+67,4 og mot sør på c+68,4.
Snittene viser også bygninger som ligger lenger unna, som har møner som er høyere
enn tiltaket, men disse ligger også høyere i terrenget.
De nærmeste husene er halvannen etasje, og rådmannen mener det må være å
forvente at nye bygg er høyere. En gesimshøyde på ca. 6 meter er nødvendig for å få to
fulle etasjer, og godt under det som kan oppføres uten krav til plan, som er 8 meter.
Rådmannen mener derimot at mønehøyden på 10 meter vil være ruvende i et sånt
område. I tiltak uten krav til reguleringsplan, er maks mønehøyde 9 meter. Rådmannen
mener bygninger i dette området ikke bør gå høyere enn dette av både hensyn til
tilpasning og for å unngå unødig skygge på naboeiendommer.
Byggegrense
Byggegrensen er i hovedsak definert ut i fra en avstand til nabogrenser på 4 meter mot

sør og øst, 15 meter fra veimidte i Grenaderveien, med noe mer avstand ved UT, og
formålsgrense mot interne veiformål mot nord.
Ettersom tiltaket som planen skal legge til rette for er av en størrelse og geometri som
er utfordrende, er det svært viktig at byggegrensene settes presist i samsvar med det
som er utredet.
Rådmannen mener byggegrensene gir for lite forutsigbarhet for endelig plassering og
utstrekning av bygningen, som igjen gjør det vanskelig å sikre både estetikk og kvalitet
på utomhusområdene i tråd med det som er beskrevet.
Plankartet skiller ikke mellom byggegrense for p-kjeller og bebyggelse over bakken.
Rådmannen mener byggegrensene i for liten grad er tilpasset det planlagte tiltaket og er
dårlig egnet som styringsverktøy.
Estetikk – tilpasning
Materialbruk
Fasadematerialer skal være i hovedsak trepanel med innslag av fasadeplater i
fiberbetong eller trepanel. Rådmannen mener det må være ønskelig med mest mulig
bruk av tre i småhusområdene, både av hensyn til tilpasning og miljø. At man kan bruke
andre materialer innslagsvis der dette er naturlig, mener rådmannen er greit, og hvis det
blir brukt riktig kan det løfte kvaliteten.
Fasadeutforming
I følge planbestemmelsenes § 4.1 skal det være store vindusflater mot vest og mot sør.
Mot øst og nord skal vindusfelt være «sterkt begrenset».
Rådmannen mener begge deler kan gi uheldige utslag.
I et leilighetsbygg vil det naturlig være behov for store vindusflater i de fasadene som
vender mot sør og vest, hvor større oppholdsrom som stue evt. i kombinasjon med
kjøkken helst bør være, men overdreven bruk av glass i fasadene kan komme på
bekostning av tilpasning til omgivelsene og gi innsynskonflikter mot naboene.
Begrepet «sterkt begrenset» må tolkes som at det helst ikke bør være vinduer annet
enn der det er strengt nødvendig, og at disse ikke kan være størrre enn krav i teknisk
forskrift.
Rådmannen mener dette vil føre til et uheldig «baksidepreg» på to sider.
Rådmannen mener fasadeutformingen vil bli best ivaretatt i byggesaken, hvor hensyn
som inn- og utsyn, estetikk og tilpasning kan vurderes konkret.
Takform
Taket skal etter § 4.1 være et «tradisjonelt saltak». Rådmannen er positiv til at det
benyttes saltak, men bemerker at det som er illustrert ikke er det man vil forstå som
«tradisjonelt», både fordi det ikke har takutspring annet enn ved gavlen og fordi mønet
er brutt av et større glassfelt. Rådmannen er ikke negativ til at man bygger saltakshus i
en moderne utførelse, men dersom hensikten er at byggverket skal utformes i samsvar
med illustrasjonen, bør man ikke omtale det som «tradisjonelt».
Tekniske installasjoner
I § 4.1 står det at det skal «tillates takoppbygg utformet som ark for heis.
Rådmannen mener at en slik «blind» ark, vil være skjemmende og at en eventuell heis
bør integreres i bygget så den ikke er synlig.
I planbeskrivelsen, kapittel 5.7.1 står det at «felles vannbårent varmeanlegg til radiatorer
i boenhetene kan være aktuelt dersom investeringen svarer seg økonomisk og
bruksmessig», men det er ikke sagt noe om alternative energikilder i bestemmelsene.
Temaet har vært har vært tatt opp i møte mellom kommunen og forslagsstiller, hvor

administrasjonen påpekte at det bør etableres et felles anlegg for jordvarme for å unngå
at veggene tilplastres med varmepumper for hver boenhet. Et anlegg for jordvarme kan
plasseres i kjelleren.
Landskap
Tiltaket vil ikke få betydelige konsekvenser for landskapet i fjernvirkning.
Uteoppholdsareal og lekeplass
I følge kommuneplanens arealdel punkt 1.12.1 er kravene til minste uteoppholdsareal
(MUA) for lavblokk 36 m2, hvorav 15 m2 kan godkjennes på balkong/ terrasse.
Minimum 6 av disse skal være privat, det resterende kan være privat eller felles.
Lekeplass er ikke medregnet i kravet til MUA og kommer i tillegg.
Plankartet har ikke definert hvor private eller felles uteoppholdsarealer skal ligge. Som
rådmannen har vurdert under kapittel om byggegrenser, gir plankartet for lite
forutsigbarhet for bygningens og uteoppholdsarealenes utstrekning og plassering.
Det er utarbeidet en detaljert landskapsplan og en illustrasjonsplan som redegjør for
arealbruken utomhus. Disse er ikke juridisk bindende, men illustrerer en planlagt
løsning.

Illustrasjonsplan for uteopphold

Utomhusplan

Fellesarealer
Det søndre arealet er planlagt som en forlengelse av lekeplassen. Rådmannen mener
det er en potensiell konflikt mellom fellesarealet, og de små hagene foran boligene som
vender ut mot fellesarealet. Slik det er vist på landskapsplanen, er det ingen markert
overgang mellom felles- og privatareal i sør. Dette vil i så fall virke sterkt privatiserende
på fellesarealet. Hvis det settes opp gjerder eller hekk for å avgrense hagene mot
fellesarealet vil dette gi trange og lukkede hager. Fellesarealet er langsmalt, men
innenfor kravet i kommuneplanen, som er en minimumsbredde på 5 meter.
Fellesarealet mot nordøst har, slik det er vist, lite verdi som uteoppholdsareal, både ut i
fra solforhold og brukbarhet. Solforholdene er vurdert i eget kapittel.
I veilederen til § 5.6 i teknisk forskrift heter det (veilederen viser til tek 10, men
lovteksten er uforandret i tek 17, som gjelder nå):
Uteoppholdsareal er areal som er egnet til lek, opphold og rekreasjon.
Uteoppholdsarealet omfatter den ubebygde delen av tomta som ikke er avsatt til kjøring
eller parkering.
Areal avsatt til for eksempel søppelkasser, sykkelstativ og lignende er ikke egnet til

opphold og skal ikke medregnes i uteoppholdsarealet.
Uteoppholdsarealet er illustrert med snøopplag og sykkelparkering, som rådmannen
mener er i strid med definisjonen av uteoppholdsareal. Sykkelparkeringen er vist på den
delen som har best solforhold.
Rådmannen mener at arealet mot nordøst ikke har kvaliteter til å medregnes som
uteoppholdsareal.
Lekeplass
Lekeplassen skal opparbeides innenfor UT og skal være på 100m2, som er i samsvar
med kravene i kommuneplanen. Solforholdene vil være gode, og det vil være lite
støybelastning jf. rådmannens vurdering i egne kapittel. Det er satt krav i
bestemmelsene om fysisk sikring mot veien.
Det er fastsatt at lekeplass skal opparbeides i henhold til godkjent utomhusplan, men
det er ikke stilt krav i planbestemmelsene om hva den skal inneholde. Det vil derfor
være kommuneplanens bestemmelser 1.12.3 a) som vil gjelde.
I planbeskrivelsen og illustrasjonsplanen er det beskrevet noen tanker om hvordan
lekeplassen bør utformes. Det står bl.a. at «…apparater kan være balansetrening,
vippe og klatreapparater kan forme skjermvegger. Deler av lekeplassen kan være hardt
dekke, der man kan tegne med kritt, hoppe paradis ol. Sittebenker skal også inngå, men
det er viktig at voksnes bruk ikke kommer til fortrengsel for barns lek...».
Planbeskrivelsen er en redegjørelse for planforslagets innhold. I den grad lekeplassen
er tenkt med et særskilt innhold eller spesielle kvaliteter, må dette derfor følges opp med
bestemmelser. Slik bestemmelsene er utformet vil lekeplassen kunne oppfylle
kommuneplanens krav, men det er ikke mulig å vurdere om den vil ha kvaliteter ut over
det.
Solforhold:
kommuneplanens arealdel, punkt 1.12.2 har følgende retningslinje om krav til
solforhold:
Uteoppholdsarealene bør ha direkte sollys på minimum 50 % av bakkearealet
kl.15.00 ved jevndøgn. Eventuelt bør arealene ha direkte sollys på minst 25 % av
bakkearealet minimum 5 timer ved jevndøgn.
Det er utarbeidet soldiagrammer for vår- og høstjevndøgn (20. mars og 22. september)
og midtsommer, 21. juni. Diagrammene viser kl. 12, 15 og 17.

Vårjevndøgn, 20. mars, kl 12:00, 15:00 og 17:00

Høstevndøgn, 20. september, kl 12:00, 15:00 og 17:00

Sommersolverv, 21. juni, kl 12:00, 15:00 og 17:00

Lekeplass
Fellesarealet UT i sørvest, hvor lekeplassen skal opparbeides, har gode solforhold på
alle illustrasjonene ved høstjevndøgn og midtsommer. Ved vårjevndøgn er forholdene
gode kl. 12 og kl. 15, mens alt er i skygge kl. 17.
Rådmannen mener solforholdene oppfyller retningslinjen i kommuneplanen.
Felles uteopphold mot nordøst
Mot nordøst er det vist gode forhold om formiddagen (kl. 12) ved vår- og høstjevndøgn,
mens soldiagrammer fra kl. 15 og kl. 17 viser at stort sett hele arealet er i skygge. Også
midtsommer er det skygge på mer enn halvparten av arealet kl15 og alt er i skygge kl.
17.
Rådmannen mener solforholdene i denne delen av planområdet ikke oppfyller
retningslinjen i kommuneplanen og at solforhold ikke er ivaretatt.
Rådmannen viser til kapittelet om uteoppholdsareal, hvor rådmannen mener dette
arealet heller ikke oppfyller kravene til å defineres som uteoppholdsareal ut i fra hvordan
arealet er tenkt disponert.
Felles uteopphold mot sør
Uteoppholdsarealet langs grensen mot sør er i likhet med UT vist med gode solforhold
på alle illustrasjonene ved høstjevndøgn og midtsommer. Ved vårjevndøgn er
forholdene gode kl. 12 og kl. 15, mens alt er i skygge kl. 17.
Rådmannen mener solforholdene oppfyller retningslinjen i kommuneplanen.
Privat uteopphold

Krav til MUA for lavblokk er 35 m2 pr boenhet. Minimum 6 m2 skal være privat, stille
areal, det øvrige kan løses som både privat- og fellesareal.
Tre av boenhetene har uteopphold på bakkeplan, mens tre har det på terrasse.
Boenhetene på bakkeplan er vist med 38, 46 og 94 m2 privat uteoppholdsareal.
Terrassene er vist med 13,1, 15,3 og 15,6m2.
I tillegg kommer 194 m2 fellesareal mot sør. Som rådmannen har vurdert ovenfor, kan
ikke arealet mot nordøst medregnes, men selv uten dette oppfyller alle leilighetene
kravene til MUA etter kommuneplanens punkt 1.12.1.
Som vurdert under kapitler om støy og om sol, er disse forholdene tilfredsstillende
ivaretatt for alle arealene som rådmannen har medregnet som MUA.
Naboer
Tiltaket, slik det er illustrert, vil kaste skygge på naboeiendommer mot øst og nord, men
får lite eller ingen konsekvenser for nabo mot sør og Wang i vest. Spesielt vil bolig i øst
få betydelig dårligere solforhold, hvor store deler av hagen, blant annet terrassen, vil få
mye skygge kl. 17.00 ved høst- og vårsolverv. Rådmannen mener kombinasjonen av
høyde, utstrekning og plassering samlet bidrar til unødvendig stor skyggebelastning på
naboer, og spesielt nabo i øst.
Parkering
Kommuneplanens krav til parkeringsplasser pr. boenhet og sykkelparkering er ivaretatt
i planforslaget. En av parkeringsplassene skal være tilpasset bevegelseshemmede.
Trafikale forhold (avkjørsel og ATP)
Trafikkbelastning i Grenaderveien er normal for boligbebyggelse med en fartsgrense på
30 km/t. Det er god oversikt i kjørebanen. Siktlinjer ved felles atkomstvei sikres i
plankart og bestemmelsene. Det kreves ingen tiltak for ytterligere å sikre kjørende,
syklende eller gående. Det er kun registrert én trafikkulykke med lettere personskade i
Grenaderveien jf. Vegvesenets database.
Vann/avløp og overvannshåndtering:
Bydrift i kommunen uttalte til varselet at det måtte foreligge en enkel VA plan for
området som ligger ved planforslaget til 1.gangsbehandling. Denne foreligger og er
godkjent av Bydrift. Den viser at vann og spillvann kobles til avsatte avgreninger i
syd/østre hjørne av tomta.
Grenaderveien 24 har i dag drenskummer og er tilkoblet overvann. Det er utarbeidet en
plan for håndtering av overvann. Hovedprinsippene i overvannsnotat av 05.02.2018,
samt det som står under overvann i bestemmelsen § 3.2 er tilstrekkelig for å sikre god
overvannshåndtering. Men beregningen av overvannsmagasin bør beregnes iht.
regnenvelopmetoden med konstant utløp fra magasin. Nye beregninger må gjøres og
overleveres Bydrift i god tid før rammesøknaden.
Det må derfor foreligge en detaljert VA plan i samsvar med Bydrifts uttalelse i god tid før
rammesøknaden.
Renovasjon
Kommuneplanens arealdel punkt 1.6.3 sier at «for byggetiltak som overstiger 4

boenheter er det krav til felles renovasjonsløsning. Renovasjonsløsninger for byggetiltak
skal legges under bakkenivå eller i bebyggelsen, med unntak av frittliggende
småhusbebyggelse».
Planforslaget har ikke fulgt opp dette kravet, men foreslår at renovasjonsløsning skal
følge VESAR’s retningslinjer. Derfor planlegges det ikke innebygd/lukket, men kun
skjermet renovasjonsanlegg ved adkomstvei for gående. Rådmannen mener at dette
ikke er akseptabelt med 6 boenheter av hensyn til estetikk og lukt.
Kulturminner:
Det er ingen kjente kulturminner i området. Kulturarv hos Vestfold fylkeskommune
mener at det heller ikke er behov for ytterligere undersøkelser. Dersom det i forbindelse
med gravearbeider skulle dukke opp spor fra middelalderen eller senere, plikter
tiltakshaver å kontakte kulturminneforvaltningen hos fylkeskommunen umiddelbart.
Dette er sikret i bestemmelsenes § 3.3.
Risiko og sårbarhet (ROS)
Ingeniørservice har utarbeidet ROS-analyse og konkluderer at planlagte tiltak ikke
er risikopreget.
Områdestabilitet
GrunnTeknikk AS har tidligere utført grunnundersøkelser på eiendommen i forbindelse
med nytt VA-anlegg. Grunnundersøkelsene viser overordnet faste lagdelte masser og
grunt til fjell. Eiendommen ligger ikke i nærheten av en kartlagt kvikkleiresone. Massene
på tomta ikke bløte/sensitive masser eller kvikkleire, det er grunt til fjell og
terrenghelningen er slakere enn 1:15.
Grunnteknikk konkluderer at de ut fra en helhetsvurdering av topografi og kjennskap til
tidligere utførte grunnundersøkelser ikke kan identifisere et mulig løsneområde for skred
som kan true tomta. Grunnteknikk AS har derfor vurdert områdestabiliteten som
tilfredsstillende.
Lokalstabilitet ved gravearbeider må imidlertid vurderes ved detaljprosjektering. Dette
gjelder også evt. oppfylling eller graving for kjellere eller VA anlegg. Dette er sikret i
bestemmelsenes § 3.1. Plankonsulenten foreslår å knytte vurdering av lokalstabiliteten
til søknad om igangsetting. Dette samsvarer ikke med Grunnteknikks anbefaling om å
vurdere lokalstabiliteten ved detaljprosjektering som skjer i forbindelse med
rammesøknaden. Rådmannen mener derfor at rekkefølgekravet må knyttes til
dokumentasjonskrav i § 7.1.
Støy
Planområdet grenser til Grenaderveien og iht. Statens Vegvesens støysonekart for
Tønsberg ligger ikke planområdet i gul støysone. Grenaderveien er en lite belastet vei
og
ender som en blindvei med bom.
Biologisk mangfold
Biologisk mangfold er ikke vurdert i planforslaget. Eiendommen består i dag en eldre
enebolig med garasje som skal rives. Hele tomten har vært gravd opp i forbindelse med
VAR-anlegg og all vegetasjon er fjernet. Utbygging vil derfor ikke medføre negative
konsekvenser for biologisk mangfold.

Friluftsliv
Grenaderveien ligger rett ved Greveskogen med lysløype og et stort og velutviklet stiog turløypenett. Muligheter for et godt friluftsliv er i stor grad tilstede.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Ingen
Helse- og miljøkonsekvenser:
På bakgrunn av rådmannens vurderinger anses hensynet til helse og miljø tilstrekkelig
ivaretatt.
Konsekvenser for folkehelse:
Eiendommen ligger i et godt og trygt etablert nærmiljø. med lite trafikk, støy og god
luftkvalitet. De fysiske omgivelsene består helt flate uteområder, og andre anlegg
innenfor planområdet utformes slik at de kan anvendes av alle mennesker på en likestilt
måte. Nærmiljøet er godt tilrettelagt for fysisk aktivitet, med ballbane og
aktivitetsapparater på Wang VG’s utearealer og turområder. Rådmannen mener tiltaket
ikke vil få negative konsekvenser for folkehelse.
14 Konsekvenser for barn og unge:
Det finnes 3 offentlige barnehager i nærområdet: Kongsåen barnehage, Mortenåsen
barnehage og Eik Vestre. I tillegg er det et par private barnehager.
Eik skole er en 3- parallell, 1- 7. De har pr. dags dato 447 elever, men har kapasitet til
588. Skolekapasiteten er derfor tilstrekkelig.
Eik barneskole, Kongseik ungdomsskole, Eik idrettshall og fotballbaner ligger i gang- og
sykkelavstand fra planområdet. Det er gode oppvekstvilkår i forhold til uteområder og
skolevei.
På bakgrunn av rådmannens vurderinger anses hensynet til barn og unge å være godt
ivaretatt.
Konklusjon
Rådmannen mener utnyttelsesgraden er for høy i planforslaget og at bruken av lavblokk
i et småhusområde vil være i strid med kommuneplanens arealdel, punkt 2.2.2.
Rådmannen mener at prosjektet som reguleringsplanen skal legge til rette for ikke vil
være godt tilpasset lokalmiljøet av følgende grunner:
·
·
·
·
·
·

Mønehøyde på 10 meter vil være betydelig over det som er fremtredende i
området, og høyere enn det man bør forvente av boliger i to etasjer.
Bygningsvolumet vil fremstå som massivt og ikke være tilpasset skalaen i
småhusområdet.
En så høy og bred bygning vil gi store skyggeulemper for nabo i øst.
Store deler av uteoppholdsarealene vil ikke få en god og funksjonell utforming.
Prosjektet legger opp til svært lukkede fasader mot øst og nord, samt
heisoppbygg, utformet som en blind ark, hvilket rådmannen mener vil gi et
uheldig baksidepreg mot naboeiendommene.
plankartet og bestemmelsene gir for lite forutsigbarhet for endelig plassering
og utstrekning av bygningen, som igjen gjør det vanskelig å sikre både estetikk
og kvalitet på utomhusområdene i tråd med det som er beskrevet.

Av disse grunnene anbefaler rådmannen at planforslaget avvises og ikke legges ut til

offentlig ettersyn.
Økonomiske konsekvenser
Planforslaget vil ikke ha økonomiske konsekvenser ut over alminnelige kommunale
tjenester.
Alternative løsninger
Det er ikke vurdert alternative løsninger
Videre behandling
Dersom planen avvises i UBA, kan forslagsstiller kreve å få den forelagt bystyret.
Dersom UBA eller bystyret vedtar å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn, skal det
ligge ute i 6 uker før det fremmes for UBA til 2.gangsbehandling med påfølgende
egengodkjenning i Bystyret.
Behandlingsgebyr
Gebyrregulativ for 2018 er lagt til grunn for fastsettelse av gebyret, da endelig
planforslag ble levert 06.03.2018.
A. Gebyr etter planområdets størrelse (1,6 daa):
1112)
B. Gebyr etter bebyggelsens areal, (under 1000 m2):
1122)

kr 56.980,-

Fratrekk for allerede innbetalt gebyr for oppstartsmøte:
1109)

(Varenr.

kr 41.025 ,-

(Varenr.

- kr 43.120,-

(Varenr.

Totalt gebyr kr 45.885,Faktura sendes til: TH1 Eiendom as, Røråsveien 2a, 3114 Tønsberg

Tønsberg,05.11.18
Geir Viksand
rådmann
Anne B. Hekland
virksomhetsleder

Forlagsstillers forslag til bestemmelser:
REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING AV GRENADERVEIEN
24, PLAN ID. 0704 2016 0143
§ 1 PLANENS HENSIKT
Planen skal legge til rette for 1 lavblokk med til sammen seks boenheter, med tilhørende
uteoppholdsarealer med lekeplass og felles p-kjeller.

§ 2 REGULERINGSFORMÅL (§ 12-5)
§ 2.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 pkt 1)
Boligbebyggelse – lavblokk (BB)
Uteoppholdsareal – (UT)
Renovasjon – (BRE)
§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 pkt 2)
Vei - (o_SV, f_SV)
Gangveg/gangarealer – (SGG)
Annen veigrunn – grøntareal - (o_SVG, f_SVG)
§ 2.3 Hensynssoner (§ 12-6)
a. Sikringssone frisikt - (H140)

§ 3 FELLESBESTEMMELSER
§ 3.1 Geoteknikk/Områdestabilitet (pbl § 12-7, 4)
Lokalstabilitet ved gravearbeider skal dokumenteres. Dette gjelder også evt. oppfylling
eller graving for kjellere eller VA anlegg.
Alle gravearbeider må prosjekteres i samråd med geoteknisk fagkyndig.
§ 3.2 Vann, avløp og overvann (pbl. § 12-7 pkt. 4, 10 og 12)
Forenklet-VA-plan skal følges.
Alt overvann skal håndteres på egen eiendom, ved infiltrasjon og bruk av
fordrøyningsmagasin.
Overvann fra takflater skal ledes til fordrøyningsmagasin.
Drenering av parkeringskjeller kobles til kommunal overvannsledning. Samlet påslipp fra
eiendommen på kommunalt nett skal ikke overstige 1 l/s pr daa.
§ 3.3 Kulturminner (pbl. § 12-7, 6)
Dersom det i forbindelse med realisering av planen skulle dukke opp spor fra
middelalderen eller eldre, plikter ansvarshavende å kontakte kulturminneforvaltningen i
Vestfold fylkeskommune umiddelbart.
§ 3.4 Parkering
Det skal etableres 2 p-plasser pr boenhet i felles p-kjeller.
Minimum 10% av biloppstillingsplassene skal etableres for personer med
funksjonsnedsettelse
Det skal etableres 2 oppstillingsplasser for sykler pr. boenhet på bakkeplan.
§ 3.5 Utomhusplan (pbl. § 12-7, 11)
Det skal utarbeides en utomhusplan i målestokk 1:200 som skal vise følgende:
• Gangarealer
• Bygningenes nøyaktige plassering
• Eiendomsgrenser
• Lekeplass
• Adkomstvei til p-kjeller
• Belysning

• Beplantning
• Sykkelparkering
• Renovasjonsløsning
• Belegg og kantstein
• Terrenghøyder, eksisterende og framtidige
• Overvannshåndtering
• Ventilasjon p-kjeller
• Støttemurer
• Snøopplag
§4 BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. § 12-5, 1 og 14)
§ 4.1 Boligbebyggelse – Lavblokk - BB
Innenfor BB kan det bygges 1 lavblokk med 6 boenheter. Parkeringsplasser skal etableres
i felles p-kjeller. Det tillates takoppbygg utformet som ark for heis.
Bebyggelsen skal når det gjelder volumer, fasadeutforming, materialbruk og farger sikre et
helhetlig preg og være tilpasset eksisterende miljø.
Bygningen skal utformes med 2 sammenkoblede enheter, med nærmest like volum og ha
tradisjonelt saltak.
Det skal brukes trepanel som hovedmateriale på fasader med innsalg av fasadeplater i
fiberbetong eller annet trepanel. Vindusfelt skal være store mot uteplasser i sør og vest.
Mot naboeiendommer i øst og nord skal vindusfelt være sterkt begrenset.
Maks gesimshøyde skal ikke overstige 7 meter målt fra eksisterende terrengs
gjennomsnittsnivå ved fasadeliv. Maks mønehøyde skal ikke overstige 10 meter over
eksisterende terrengs gjennomsnittsnivå ved fasadeliv.
Maksimal høyde Gesims er kote maks. c +66.00 og Planlagt mønehøyde er maks kote
maks. c +70.00.
Det skal avsettes minimum 36m2 MUA per boenhet. Inntil 15m2 av kravet kan godkjennes
som privat balkong/terrasse. Ved jevndøgn og midtsommer skal minimum 50 % MUA ha
direkte sollys kl. 15.
§ 4.2 Uteoppholdsareal – UT
Innenfor UT skal det tilrettelegges felles lekeplass for beboerne i BB på 100 m2.
Lekeplassen skal opparbeides etter godkjent utomhusplan. Det er ikke tillatt å benytte
arealet avsatt til lek til midlertidig deponering av masser.
Lekearealet skal fysisk sikres fra veiformålene.
Ved jevndøgn og midtsommer skal minimum 50 % av lekeplassen ha direkte sollys kl. 15.
§ 4.3 Renovasjon
Det skal bygges felles, innebygd renovasjonsanlegg f_BRE, for beboerne i BB.
Felles, skjermet renovasjonsanlegg skal være i tråd med gjeldende renovasjonskrav.
§5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. § 12-5, 2 og 14)

§ 5.1 Offentlig formål
Følgende veiformål skal ha offentlig eierform:
Vei – V1
Annen veigrunn – grøntareal - SVG
§ 5.2 Felles formål
Følgende arealer skal være felles for beboerne innenfor BB: SVG, f_SGG og f_SV.
§6 HENSYNSSONE (pbl .2-6 jfr. §11-8)
§ 6.1 Hensynssone, frisikt (H140)
I frisiktsonen skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veis planum.
§7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl. §12-7, 10)
§ 7.1 Dokumentasjonskrav
Ved søknad om rammetillatelse skal følgende dokumentasjon være vedlagt:
- Utomhusplan i henhold til § 3.5
- VA-plan som viser tilkobling til offentlig nett.
§ 7.2 Igangsettingstillatelse
Før det gis igangsettingstillatelse innenfor planområdet skal følgende være opparbeidet
eller sikret opparbeidet:
-Lekeplass
-Kjøreatkomst
Før det gis igangsettingstillatelse innenfor planområdet skal det foreligge geoteknisk
dokumentasjon jf § 3.2.

