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Følgende vedtak er fattet i medhold av plan- og bygningsloven etter delegert fullmakt
VEDTAK:
1. Balkonger og tak
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra
plankrav i punkt 1.3 i bestemmelser til kommunedelplan for Husøy for nye balkonger,
innbygging av eksisterende balkonger og heving av tak mellom hovedbygning og
sidebygning.
Ett-trinns søknad om tillatelse til nye balkonger, innbygging av eksisterende
balkonger og heving av tak mellom hovedbygning og sidebygning, bestående av
dokumentasjon som angitt i søknaden, avslås i samsvar med plan- og
bygningsloven, § 21-4 og bestemmelser gitt i medhold av loven.
2. Vinduer
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra plankrav i
punkt 1.3 i bestemmelser til kommunedelplan for Husøy for endret vindusplassering
og vindusutforming.
Ett-trinns søknad om tillatelse til endret vindusplassering og vindusutforming,
bestående av dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i samsvar med
plan- og bygningsloven, § 21-4 og bestemmelser gitt i medhold av loven.
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Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
 Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter
skriftlig anmodning fra ansvarlig søker.
Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det
samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelser gjelder
tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges.
De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.
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Tiltakets formål
Tiltakets art
ArkivsakID.
Gbnr.
Bygningsnummer

: Bolig
: Bruksendring, tilbygg, fasadeendring
: 13/766
18/4768
: 159/394
: 162002228

Bruksenhet:

:

Søknaden består av:
Søknad
Situasjonskart
Byggetegninger
Nabovarsel

:
:
:
:

28.06.2018
19.02.2018
08.03.2018
Mottatt

Gjennomføringsplan

:

01.11.2018, versjon 1

Saksopplysninger:
Til behandling foreligger søknad fra Nøtterøy Bygg AS på vegne av Geir Wiklund om
tillatelse til følgende tiltak:






Balkong i andre etasje mot nord (ca. 10 m2)
Balkong i andre etasje mot øst (ca. 6 m2)
Endring av vindusplassering-/utforming
Heving av eksisterende tak mellom hovedbygning og sidebygning, samt etablering av
varmtrom under denne.
Innbygging av eksisterende overbygd/inntrukket balkong mot sør.

Det er opplyst at søknaden ikke omfatter bruksendring av garasje/uthus til boligformål, og
dette behandles derfor ikke her. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det ikke fremgår av vårt
arkiv at uthuset er godkjent til boligformål.
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Situasjonskart:

Tegninger:

Areal:
Tomteareal: 551 m2
Bebygd areal: Ca.164 m2
Utnyttelsesgrad (BYA): Ca. 30 %
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Høyde:
Tiltaket endrer ikke bygningenes høyder.
Nabomerknader:
Kommunen er ikke kjent med merknader fra varslede naboer.
Det er gitt samtykke til plasseringen fra eiere av gbnr. 159/19 og 159/387.
Rettslig grunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 – se www.tonsberg.kommune.no.
Kommunedelplan for Husøy 2002-2011 – se www.tonsberg.kommune.no.
Planbestemmelsene punkt 1.1:
I eksisterende byggeområder, samt fremtidig byggeområde B1, B17 og B18, kan
fradeling og oppføring av ny bebyggelse kun skje etter godkjent reguleringsplan (jfr. Pbl
§ 20-4, andre ledd, pkt a). Mindre endringer innen eksisterende byggeområder kan skje
dersom disse ut fra en helhetlig vurdering ikke fører til vesentlig endret eller utvidet bruk
og ikke vil være til hinder for fremtidig regulering av området.
For områdene B2-B16 samt B19 (fremtidige byggeområder) er det ikke krav til
reguleringsplan. Her må det foreligge godkjent situasjonsplan for hele det aktuelle
området før fradeling og/eller bygging av nye boenheter kan godkjennes.
Situasjonsplanen skal vise eiendomsgrenser, bebyggelsens plassering, adkomst og
parkeringsløsning samt eksisterende og fremtidig terreng og vegetasjon (jfr. Pbl § 20-4,
annet ledd, pkt b). Se for øvrig pkt 1.4 for øvrige bestemmelser til disse områdene.
Utsnitt av kommuneplanbestemmelsene punkt 1.3:

Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no.
§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer,
lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.
Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette
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tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker, herunder fastsette tidsfrist for andre
myndigheters uttalelse i dispensasjonssaker og gi regler om beregning av frister, adgang
til fristforlengelse og konsekvenser av fristoverskridelse.
Vurderinger:
Krav om reguleringsplan
Kommunedelplanen for Husøy stiller krav om reguleringsplan for oppføring av ny
bebyggelse. Bestemmelsen er praktisert slik at den også omfatter tiltak på eksisterende
byggverk, og dessuten slik at bestemmelsen i seg selv ikke gjør unntak fra plankravet.
Tiltaket krever derfor dispensasjon fra plankravet.
Etter pbl. § 19-2 andre ledd kan det bare gis dispensasjon hvis hensynene bak plankravet og
de generelle hensynene bak loven ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det er normalt bare
tungtveiende hensyn ved bruk av arealene og ressursene i kommunen som kan begrunne
dispensasjon.
Plankravet skal sørge for at nye områder ikke bebygges eller eksisterende byggeområder
fortettes, uten at det på forhånd er gjort en overordnet vurdering av akseptabel utnyttelse,
estetikk, infrastruktur og lignende. De generelle kriteriene i punkt 1.3.2 i kommuneplanens
arealdel er her veiledende. I denne saken er det særlig relevant å vurdere om tiltaket gjør at
bygningen vil avvike fra eksisterende bygningsmiljø, terreng og landskap.
Med utgangspunkt i kommunens kartdata, har vi beregnet følgende utnyttelsesgrad på de
nærmeste eiendommene langs Kirkegaten:
Eiendom

Tomtestørrelse (m2)

Bebygd areal (m2)

Utnyttelse (% BYA)

159/332
159/359 og 291
159/387
159/382
159/288
159/287
159/286

711
617
736
791
1007
1170
1299

171
163
190
173
255
232
205

24
26
26
22
25
20
16

Vi gjør oppmerksom på at disse opplysningene ikke er nøyaktige, men gjennomgående er
bebygd areal og utnyttelsesgrad trolig noe mindre enn beregnet her.
Opplysningene viser at eiendommen allerede har en høyere utnyttelsesgrad enn
gjennomsnittet og det typiske for området. Nytt bebygd areal på eiendommen vil derfor gjøre
at eiendommen avviker ytterligere fra eksisterende bygningsmiljø med hensyn til estetikk, lys
og luft mellom bygninger og andre konsekvenser av fortetting.
Vi mener at disse konsekvensene forsterkes av at bebyggelsen på eiendommen allerede
bryter noe med omgivelsene når det gjelder plassering, bygningsvolum og utforming.
Bebyggelsen består av en hovedbygning med flere underordnede bygningsdeler, og
dessuten to tilliggende uthus med ulike møneretninger. Dette bryter både med et tradisjonelt,
ordnet utbyggingsmønster, og også med eksisterende bygningsmiljø.
Etter bygningsmyndighetenes vurdering vil en generell transformasjon av området med
tilsvarende utnyttelsesgrad, utbyggingsmønster og utforming som denne eiendommen, endre
bygningsmiljøets karakter betydelig. Dette bør i tilfelle avklares i en overordnet plan som
belyser relevante hensyn for et større område, også med hensyn til de spesielle
vernehensynene som gjør seg gjeldende på Husøy.
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På denne bakgrunn mener vi at vilkårene for å gi dispensasjon fra plankravet ikke er oppfylt
så langt tiltaket gjelder nytt bebygd areal og økt bygningsvolum. Dette innebærer at det ikke
kan gis tillatelse til nye balkonger eller innbygging av eksisterende balkonger, eller til heving
av tak mellom hovedbygning og sidebygning.
Vilkårene for å gi dispensasjon anses oppfylt for endret vindusplassering og vindusutforming.
Vinduer
Vi mener at endret vindusplassering og vindusutforming ivaretar kravene til visuelle kvaliteter
og bevaringshensynene i området. Denne delen av tiltaket kan derfor godkjennes.
Ansvar og kontroll:
Nøtterøy Bygg AS – 08.11.2018
Rolle

Fagområde

SØK
PRO
PRO
UTF

Ansvarlig søker
Konstruksjonssikkerhet
Arkitektonisk utforming
Tømrerarbeider og montering
av trekonstruksjoner

Ansvarsområde Tiltaksklasse
1
1
1
1

Tiltaket fremstår som tilstrekkelig belagt med ansvar og plassert i riktig tiltaksklasse.
Konklusjon:
Vilkårene for å gi tillatelse til endret vindusplassering og vindusutforming er oppfylt. For øvrig
blir søknaden avslått.
Opplysninger om gebyr:
Gebyret er bortfalt på grunn av lang saksbehandlingstid, jf. pbl. § 21-7 og
byggesaksforskriften § 7-6.
Opplysninger om klagerett m.v:
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Vestfold, jfr. vedlagte klageopplysningsskjema.
Evt. klager sendes Tønsberg kommune, v/postmottaket innen 3 uker fra mottakelse av
denne melding.
Dersom vedtaket også omfatter igangsettingstillatelse, kan tiltaket vanligvis iverksettes
straks, med mindre det treffes eget vedtak om utsatt iverksetting. Igangsetting før
klagefristen er ute eller evt klage eller overprøving er avgjort, skjer for byggherrens/søkers
egen økonomiske risiko. Iverksetting er avhengig av at evt vilkår i vedtaket oppfylles. Ansvar
for oppfyllelse av vilkår ligger i regelen hos søker.
Vedtaket er fattet kun i forhold til reglene i plan- og bygningsloven og bygningsrådets
myndighet for øvrig, og innebærer ingen rettigheter i forhold til andre lover og bestemmelser
eller private avtaler og rettsforhold.
Klageskjema kan hentes her: Klageskjema - Regjeringen.no
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Med hilsen
Åge Hammervik
saksbehandler
Kontroll: Dorthe Dohrn Ellefsen
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til
Geir Wiklund
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