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34 -GB NR 148/154 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

herved

om at det søkes

om deling

av grunneiendom

av eiendommer

-

i Barlindveien

34.

Planstatus

Aktuell eiendom omfattes av kommuneplanens
Eiendommen

ligger også innenfor

2.2 er det karv til at minimumsareal
gjeldende

grensen

arealdel og er avsatt til eksisterende boligområde.

for langsiktig

lhenhold

utvikling.

til kommuneplanens

punkt

for fradeling av enkelttomter er 500 m2. Fradelingen er i tråd med

kommuneplan.
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Utsnitt

av kommuneplanen

Bakgrunn
Barlindveien
eiendommen

34 består i dag av en eiendom
har adkomst fra Barlindveien.

på 1 600 m2 og er bebygd

med enebolig.

Eksiterende

Etter fradelingen
vil ny eiendom (Eiendom
1) få areal på ca. 770m2 og eksisterende
eiendom
(Eiendom 2) vil få areal på 830 m2. Ny eiendom skal benyttes til boligformål.
Adkomst til ny eiendom
vil bli via eksisterende
adkomst, med tinglyst rett over gnr. 148/bnr.154,
jf. vedlagt kart. Veirett vil bli
tinglyst dersom fradelingen
blir godkjent.

lhenhold

til kommuneplanens

utfyllende

bestemmelser

pkt 1.3.2 gjelder

ikke plankravet

dersom

tiltaket ut fra en helhetlig vurdering ikke medfører vesentlig eller endret bruk, ikke vanskeliggjør
fremtidig regulering og ikke avviker vesentlig fra eksisterende bygningsmiljø, terreng og landskap.
Etter vår vurdering

kommer

fradelingen

inn under bestemmelse

Nabovarsel
Berørte naboer har fått nabovarsel.
Det er innkommet
Merknaden
går i hovedsak på følgende:

punkt

1.3.2.

1 merknad.

«Vi vil i utgangspunktet
anse det som unødvendig
å sende denne innvendingen,
iog med at
kommunen
er midt oppe i revisjon av gjeldende arealplan, hvor flere områder; deriblant Barlindveien
er foreslått med fremtidig bevaringsstatus»
Kommentar:
«Frem

Søknad

om fradeling

til dette er avklart,

er i tråd med dagens

bør det naturligvis

arealplan.

fra kommunens

side, foreligge

et totalt bygg— og

delingsforbud

i et område

Kommentar:

Det foreligger

med foreslått

bevaringsstatus,

slik er tilfelle i Banindveien»

pr. dags dato ikke bygg —-og deleforbud

«....intensjonen
for oppheving
eksisterende
boliger, altså m

fast; planen ga begrenset
mulighet
utvidelse til flere boliger/boenheter

på eiendommen.

for påbygging
og utvidelse av
eller for fradeling av tomter.»

Kommentar:
Tønsberg
kommune har i lengre tid opphevet flere reguleringsplaner
som er utdatert i
forhold til dagens krav og byggeskikk.
At en reguleringsplan
er opphevet skal i utgangspunktet
ikke
være til hinder for fradeling eller tilsvarende
mindre utbygging eller fortetting.
Kommuneplanen
ivaretar utnyttelse, estetikk med videre i mindre prosjekter som ikke omfattes av
plankravet
i kommuneplanens
bestemmelser
punkt 1.3.2.
«En slik type fortetting vi/ oppleves som et stygt inngrep og direkte ødeleggende
på et allerede
harmonisk
og eksisterende
bomi/jø. Barlindveien
har et visuelt særpreg når det kommer til etablerte
byggelinjer
og disse vil bli sterkt forringet, samt danne en svært uheldig silhuett, ved tillatelse av
fradeling av tomter og/eller utvidelse til flere boenheter.
Samtidig vil tillate/se et sted, skape presedens
for andre ........ »
Kommentar:
Barlindveien

Det er godkjent
40 til 62.

flere fradelinger

og oppføring

av boliger

i iikhet med omsøkte

tiltak, jf.

« . . .Ovennevnte
argumenter
vil også være tilfelle ved fradeling av eiendommen
i Barlindveien
34,
hvilket vil være til stor sjenanse og belastning
for vår eiendom. En evt. ny bolig mot vest i nr. 34, vil for
det første få direkte innsyn til våre etablerte hoveduteplasser
på vestsiden og er
således å regne som et direkte inngrep på privatlivets
fred. / tillegg vil vi tape utsikt mot nord. Søker
har videre foreslått adkomst beliggende
mellom eiendommene
våre, - en adkomst trykt helt inntil
eiendomsgrensen.
Det oppleves i utgangspunktet
smalt og med liten grad av luftighet mellom
tomtene, om man ikke skal få belastningen
det medfører, med en adkomstvei
«presset inn» på denne
smale delen av tomten. ! tillegg skal reglene om frisiktsoner
i møte mellom adkomst og kommunal
vei
innfris. Vi er f.eks ikke interessert
i å beskjære hekker og busker for å få gjennomslag
for disse. En
høyst viktig konsekvens
av dette, er at

eiendomsverdien

på vår eiendom trolig vil forringes.

Kommentar:
I denne omgang er det kun søkt om fradeling. Det vil si at dersom det blir søkt om
oppføring av ny bolig vil klager få mulighet til å kommentere
nabovarsel for byggesaken.
lomsøkte fradeling er det tenkt å benytte eksisterende
adkomst slik at beskjæring
av hekk med videre
vil ikke påvirke klagers eiendom.
Klager viser til 3 tidligere byggesaker
som i hovedsak
relevant å kommentere
i søknad om fradeling.
Håper søknaden

Med

er tilstrekkelig

hilsen

)

te

n Falck-Antonsen

belyst.

byggesaker

ikke fradelinger.

Det anses

ikke som

