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Rådmannens innstilling
Klagen fra byggmester/takstmann Hans Holt på vegne av Rune Anders Daviknes på deler av
vedtak i delegasjonssak 015/19 tas ikke til følge.
Saken oversendes til Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.
07.06.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak.
UBA- 134/19 Vedtak:
Klagen fra byggmester/takstmann Hans Holt på vegne av Rune Anders Daviknes på deler av
vedtak i delegasjonssak 015/19 tas ikke til følge.
Saken oversendes til Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.

Sammendrag:
Saken gjelder klage på avslått søknad om påbygg og tilbygg på garasjen, og etablering av boenhet
i garasjens loftsetasje. Søknaden ble avslått i medhold av kommuneplanens arealdel 2014-2026
punkt 1.16.3, og plan- og bygningsloven §§ 29-2 og 29-4. I samme vedtak ble det gitt tillatelse til
bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel av eksisterende boligs kjeller. Sistnevnte tiltak er ikke
omfattet av klagen.
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir grunn til
å oppheve eller endre vedtaket, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge.
Vedlegg:
Tangenveien 14 - 0157/0195 - Bruksendring av garasje og bolig - Ett-trinns vedtak (§ 20-3)
Tangenveien 14 - 0157/0195 - bruksendring av garasje og bolig - klage på vedtak om
avslag på søknad
Redegjørelse

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på avslått søknad om påbygg og tilbygg på garasjen, og bruksendring
fra tilleggsdel til hoveddel og etablering av boenhet i garasjens loftsetasje.
Faktagrunnlag:
Byggmester/takstmann Hans Holt søkte 26.11.2018 på vegne av tiltakshaver Rune Anders
Daviknes om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i boligens underetasje, påbygg og
tilbygg på garasjen, og etablering av boenhet i garasjens loftsetasje. Han søkte samtidig
om dispensasjon for garasjen med boenhet fra kommuneplanens arealdel punkt 1.16.3.
Administrasjon godkjente søknaden om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i boligens
underetasje i vedtak 04.02.2019 (delegasjonssak 015/19). Søknaden om påbygg og
tilbygg på garasjen, og etablering av boenhet i loftsetasjen på garasjen ble avslått.
Avslaget ble påklaget av byggmester/takstmann Hans Holt på vegne av Rune Anders
Daviknes 22.02.2019. I klagen er det gjort gjeldende at:
·

Kommunen ga tillatelse til å oppføre en dobbelgarasje i 1992, og garasjen ble oppført i
tråd med vedtaket. I 2000 ble garasjens underetasje, som ligger under terrengnivå,
utvidet mot vest med 7,7 meter. Loftsetasjen ble utvidet mot vest med 2,8 meter, og det
ble bygget to arker og etablert en ny boenhet. BYA ble utvidet med 19,6 m2. Tiltaket ble
ikke søkt om av ansvarlig snekker. Tiltakshaver er klar over sitt ansvar og ønsker nå å få
tiltaket godkjent.

·

Garasjen bør vurderes i sammenheng med det som ble godkjent i 1992. Garasjens
bredde og mønehøyde er i samsvar med det som ble godkjent i 1992. Garasjen ligger i et
skrånende terreng, og mønehøyde i forhold til gjennomsnittlig terreng er 5,4 meter. Da
garasjen ble ombygget var det i kommuneplanens arealdel 1991-2003 ikke noen
retningslinje om at det ikke var tillatt med arker og trapp, eller om begrensning på
garasjens størrelse. En stor del av den utvendige trappen opp til inngangen til boenheten
ligger i terrenget. I 1992 ble garasjen godkjent med en dør inn til garasjeloftet på
vestsiden, der det nå er vindu til soverom. Også i 1992 ville det vært nødvendig med en
trapp opp til nivået på vestsiden for å komme opp til døren.

·

Garasjen underordner seg boligen ved at den ligger i terreng som er sterkt skrånende og
er bygd inn i terrenget. Bygningene på toppen av terrenget har mønehøyder som er 12-15
meter høyere enn garasjens mønehøyde. Garasjen er i tillegg plassert delvis bak boligen,
slik at det bare er en del som er synlig fra veien. Den ene arken som er synlig fra veien er
ikke fremtredende. De to arkene og utvidelsen mot vest har ingen betydning for i hvilken

grad garasjen underordner seg boligen, sett i forhold til godkjenning i 1992.
·

Garasjen er plassert 1 meter fra nabogrensene i nord. Begge naboer har signert
avstandserklæring med samtykke til tiltaket. Det er mer enn 8 meter til bygningene på
disse eiendommene. Til egen bolig er det 4,5 meter. Det er utført brannprosjektering i
tiltaksklasse 1 for å ivareta alle krav til sikkerhet ved brann. I henhold til
brannprosjekteringen er krav til brannsikkerhet når det gjelder plassering ivaretatt.

·

Tiltaket samsvarer med eiendommens formål, eiendommen har tilstrekkelig
uteoppholdsareal og parkering. Garasjen har vært i bruk slik den er i dag i 18 år. Det har
ikke vært noen merknader eller innsigelser fra naboer eller kommunen i disse årene. Det i
er i tillegg lagt ned et solid arbeid og boenheten fremstår som en god leilighet der alle
krav til rom er ivaretatt på en god måte. Den har et godt skjermet og solrikt uteområde.
Dispensasjon fra BYA over 50 m2, høyde og arker har ingen negative konsekvenser for
helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Det er urimelig å pålegge kostnader
med å tilbakeføre tiltaket på grunn av visuelle kvaliteter, ettersom alle forhold til
brannsikkerhet og lys er ivaretatt.

Situasjonskart:

Flyfoto:

Plantegning for garasjen:

Fasadetegninger:

Snitt og bilder:

Tegninger av garasjen som ble godkjent i 1992:

Rettslig grunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 – se www.tonsberg.kommune.no
Relevante bestemmelser og retningslinjer:
1.16 Estetikk og byggeskikk
1.16.3 Garasjer
Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no
Relevante bestemmelser:
§ 29-1. Utforming av tiltak
§ 29-2. Visuelle kvaliteter
§ 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes nedenfor.
Vurderinger:
Vilkår for klagebehandling
Klagen er fremsatt innenfor den lovbestemte klagefristen. De øvrige vilkårene for
klagebehandling i forvaltningsloven kapittel VI er også oppfylt.
Kommunen skal foreta de undersøkelser som klagene gir grunn til, jf. forvaltningsloven §
33 andre ledd. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom det mener at klagen er
begrunnet.
Vurdering av klagen
Rettslig grunnlag
Søknaden om påbygg og tilbygg på garasjen, og etablering av hybel i garasjens loftsetasje
er i delegasjonsvedtak 015/19 avslått på grunnlag av at vilkårene for å gi dispensasjon fra
kommuneplanens punkt 1.16.3 ikke er tilstede. Tiltaket er også avslått med hjemmel i pbl.
§§ 29-2 og 29-4.
Kommuneplanens punkt 1.16.3 er en retningslinje, som ikke gir direkte hjemmelsgrunnlag
for vedtak. Et avslag kan derfor ikke begrunnes med at kommunen ikke ønsker å gi

dispensasjon fra kommuneplanens punkt 1.16.3.
Rådmannen er av den oppfatning at dette er en mangel som ikke har vært avgjørende,
både fordi feilen ikke har vært bestemmende for resultatet, og fordi mangelen nå kan
utbedres gjennom utvalgets fornyede vurdering av tiltaket, jf. prinsippet i fvl. § 41. Tiltaket
er i tillegg avslått med hjemmel i pbl. §§ 29-2 og 29-4. Selv om vurderingstemaet ikke er
like strengt ved vurdering av visuelle kvaliteter og plassering etter pbl. §§ 29-2 og 29-4
som ved en dispensasjonsvurdering etter § 19-2, er det de samme momentene som ligger
til grunn for avgjørelsen. Kommuneplanens punkt 1.16.3 gir i tillegg uttrykk for Tønsberg
kommunes praksis i garasjesaker.
Visuelle kvaliteter
Etter pbl. § 29-2 og kommuneplanens punkt 1.16 skal kommunen se til at ethvert arbeid
som omfattes av loven blir planlagt og utført slik at det etter kommunens skjønn har gode
visuelle kvaliteter i samsvar med sin funksjon, i seg selv og i forhold til omgivelsene.
Ifølge forarbeidene stiller bestemmelsen krav om at bygningen gjennom sin form, volum,
høyde og fasadeuttrykk skal gi uttrykk for sin funksjon. Kravet til god kvalitet skal tolkes
relativt i samsvar med tiltakets størrelse og synlighet. Det er videre stilt krav om at tiltaket
skal ha gode visuelle kvaliteter i forhold til de bygde og naturlige omgivelser det skal
plasseres i. Dette er et selvstendig krav. Selv om et tiltak i seg selv har gode kvaliteter, er
det ikke sikkert det kan plasseres i alle typer omgivelser.
I vurderingen av om tiltaket har gode nok visuelle kvaliteter er det relevant å se hen til
retningslinjen for garasjer i kommuneplanens punkt 1.16.3 og forvaltningspraksis i
kommunen. Retningslinjen fastslår blant annet at ved plassering av garasjer nærmere
nabogrensen enn 4 meter bør følgende være ivaretatt:
·
·
·
·

Maksimalt tillatt bebygd areal er 50 m2
Garasjens høyde skal ikke være høyere enn 5 m målt fra planert terreng
Takløft og arker tillates ikke
Utvendig trapp tillates ikke

Hensikten bak retningslinjen er at garasjen skal underordne seg boligen, og ha en form og
uttrykk som samsvarer med dens funksjon som garasje. Retningslinjen er fulgt opp i
forvaltningspraksis i kommunen. Garasjen strider med retningslinjen på alle de ovennevnte
punktene.
Rådmannen er enig med klager i at garasjen ikke er så synlig fra veien, ettersom den
delvis er skjult bak boligen, samtidig som den er bygd inn i terrenget. Garasjens synlighet
gjør at det ikke stilles like strenge krav til garasjens visuelle kvaliteter.
Rådmannen er også enig i at tiltaket må vurderes med utgangspunkt i det som ble
godkjent i 1992. Utvalget skal ta stilling til søknaden om påbygg og tilbygg på garasjen, og
etablering av boenhet i garasjen. Det vil si de tiltakene som er gjort annerledes enn det
som ble godkjent i 1992.
På tross av garasjens synlighet fra veien, er rådmannen av den oppfatning at tilbygget,
påbygget og etablering av boenheten i garasjen gjør at den ikke underordner seg boligen.
Utvidelsen og arkene gjør at garasjen er vesentlig større enn det som ble godkjent i 1992.
Sett i sammenheng med den utvendige trappen gjør dette at garasjen fremstår mer som
en fullverdig bolig enn som en garasje. Garasjen har ikke visuelle kvaliteter i samsvar med
sin funksjon som garasje.
Klager har vist til at da garasjen ble ombygget var det ingen retningslinje i

kommuneplanens arealdel om at det ikke var tillatt med arker og trapp, eller om
begrensning på garasjens størrelse. Kommunen må imidlertid forholde seg til de reglene
og den praksisen som er gjeldende på vedtakstidspunktet, og ikke på tidspunktet da
garasjen ble ombygget. Det bør ikke lønne seg å bygge uten tillatelse, for så å søke og få
en tillatelse som kommunen ikke ville gitt dersom arbeidene ikke allerede var gjort.
Etter en samlet helhetsvurdering mener rådmannen at tiltaket gjør at garasjen ikke har
gode nok visuelle kvaliteter i samsvar med sin funksjon, jf. pbl. § 29-2. Avslaget på
søknaden bør derfor opprettholdes.
Plassering
Etter pbl. § 29-4 andre ledd skal byggverk som hovedregel ha en avstand til nabogrensen
på minst 4 meter. Kommunen kan godkjenne en plassering nærmere nabogrensen enn 4
meter dersom eier av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke, jf. bestemmelsens
tredje ledd bokstav a. Eier av gbnr. 157/171 og 157/183 har begge gitt skriftlig samtykke til
plassering av garasjen med boenhet i en minsteavstand på 1 meter fra eiendomsgrensen.
Klager har opplyst at det er mer enn 8 meter til bygningene på disse to eiendommene.
Garasjen omfattes ikke av pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b, ettersom det er en boenhet i
garasjen.
Regelen er skjønnsmessig, og det er opp til kommunens frie skjønn å avgjøre om et
byggverk kan plasseres nærmere nabogrensen enn 4 meter, selv om det foreligger et
samtykke fra eier av naboeiendommene. Hensynet bak avstandskravet er å ivareta
brannsikkerhet, samt hensynet til lys og luft på eiendommene. Det har den siste tiden blitt
en klar praksis i kommunen at vi ikke godkjenner plassering av byggverk som ikke er i tråd
med avstandskravet. Årsaken til dette er blant annet at vi opplever at det skapes mange
konflikter når det ikke er tilstrekkelig med lys og luft mellom bygningene.
Etter en samlet helhetsvurdering mener rådmannen at tiltakets plassering 1 meter fra
nabogrensen ikke bør godkjennes, jf. pbl. § 29-4. Selv om det er mer enn 8 meters
avstand til bygningene på naboeiendommene nå, kan en godkjenning av plasseringen
skape mye konflikter ved fremtidig utnyttelse av naboeiendommene.
Alternative løsninger:
Tiltaket har gode nok visuelle kvaliteter i samsvar med sin funksjon, jf. pbl. § 29-2. Utvalget
godkjenner garasjens plassering 1 meter fra nabogrensen, ettersom det foreligger
nabosamtykker, jf. pbl. § 29-4.
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ferdigstillelse og vurdering av om de andre
vilkårene for å gi tillatelse er oppfylt.
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 kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir
grunn til å endre vedtaket i delegasjonssak 015/19, og vi anbefaler derfor at klagen ikke
tas til følge.
Videre behandling:
Utvalget tar stilling til klagen. Hvis utvalget står fast ved vedtaket i delegasjonssak 015/19,
skal saken oversendes til Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling. Hvis
utvalget opphever eller endrer vedtaket, er det fattet et nytt enkeltvedtak som kan
påklages.
Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

