Wm

455; .:

NØTTERØY

...,—m......—

E

BYGG AS

mm

j
=Sidc 1 av 4

m

PP’N.‘

Tønsberg Kommune

.—
] , , ——»—w-'Nøtterøvym1,w
novembern2018

Postboks 2410
3104 Tønsberg

Tilleggsbrev

Prosjekt:
Adresse
Gnr./Bnr.:

Beskrivelse

til ett-trinns

søknad

Rehab. bolig
Kirkegaten 8, 3132 Husøysund
159/394

av

ros'ekte___t

Prosjektet består av:
Ny balkong i 2.etasje mot nord, ca. 10,0 m2.
Ny balkong i 2.etasje mot øst, ca. 6,0 m2.
Mindre endringer på plassering; av vinduer.
Heving av eksiterende tak mellom hoveddel-anneksdel,
varmtrom

under denne.

5. lnnbygging av eksisterende
Grunntanken
eiendommen

overbygd/inntrukket

balkong mot sør.

i utførelsen er at man skal ha en gjennomført stil, der man tilbakefører
til opprinnelig sveitserstil så langt det lar seg gjøre.

Se også situasjonskart
Eiendommen

samt etablering av

skal

for oversiktlig plassering av balkonger.

ikke være

vernet

eller

i Sefrak

Dispensasjon

Det søkes om dispensasjon

for følgende:

1. Det søkes om dispensasjon fra plankrav i Kommunedelplanen for Husøy.
Ønsket boligmasse får 29,8 % utnyttelse. Ny utforming utføres på en estetisk
god måte som vil forskjønne området og gi eiendommen et mer helhetlig
inntrykk mer i samsvar med byggeskikksveileder for Husøysund utgitt av
Tønsberg kommune. Området er uregulert og satt av til boligbebyggelse.
Normal utnyttelsesgrad i uregulert område er 30%.
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Utn ttelses

rad

Tomt: 551,0 m2
Eksisterende

bolig m/anneks

del: 105,0 m2

Eksisterende Garasje: 43,2 rn2
Totalt eksisterende BYA: 148,2 m2
Eksisterende utnyttelsesgrad: 26,9 %
Nye balkonger øst/nord: 16,0m2
Totalt ny BYA: 164,2 m2
Ny utnyttelsesgrad: 29,8 %
Mål er kontrollmålt.
Ansvarli

foretak

For å oppfylle krav til ansvarlig foretalk er tiltakshavers
satt opp som SØK, PRO, og UTF.

foretak,

Nøtterøy

Bygg AS,

Nabovarsel

Arbeidene krever nabovarsel og samtykke fra naboer, dette er innhentet og det er
ikke kommet bemerkninger innen fristen.
Annet

Det ble i første runde søkt om bruksendring av garasje/uthus til boligformål. Dette er
en feilformulering. Hovedbolig og anneks er allerede sammenbygd med tak. og vegg,
vedlegger bilder fra eksisterende bolig. Tanken er å lage en varmgang mellom
anneks og bolig. Det skal ikke legges inn VA i anneks
registrert som anneks til bolig slik som er oppgitt p.t.

Ta gjerne kontakt med undertegnede
dersom

det er spørsmål

.....
%d

Ansvarlig søker
Geir Wiklund
Daglig leder

og enheten

på post@tmberntsen.no

skal være

eller 934 34 225

til søknaden.
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