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Klage

Prosjekt:

Rehab. bolig

Adresse

Kirkegaten

Gnr./Bnr.:

159/394

Deres

saknr.:

vedtak

x

ett-trinnssøknad

8, 3132 Husøysund

279/19

På bakgrunn av vedtak 13.03.2019 sender vi inn en klage med utfyllende
opplysninger

Byggeskikksveileder

for Husøysund

prinsippet bak rehabiliteringen.
opprinnelig
stil.

lden sammenheng

mener

eiendommen

altså å tilbakeføre

vi det er riktig å fjerne den inntrukne

samsvarer ikke med opprinnelig
tillegg er det gitt et positivt
av balkong. Nye balkonger

utgitt av Tønsberg kommune er lagt til grunn for

Man ønsker

bygget

balkongen.

Dette

byggeskikk (se bilder fra følgebrev til søknad). l

vedtak for vindusendringer
som også inngår ved fjerning
som tegnet inn vil ytterligere forbedre inntrykket av

og det vil forenkle rømning. Sammen med tilbakeføring

vil dette gi boligen

nærmere

et flott utrykk

som er i samsvar

Tanken er også å sette inn krysspostvinduer

til raftekledning

med byggeskikksveilederen.

med sprosser når det blir aktuelt å bytte

vinduer.
Når det gjelder

BYA er flere av eiendommene

kommunen

sammenligner

med oppført

i «funkis-stil». Denne byggemåten er atskillig mer arealeffektiv enn en bygning med
saltak og 1 1/2etasje som er i Kirkegaten 8. For å oppfylle dagens funksjonskrav på
en liten tomt (551 ,0 m2) ber vi om
eiendommen
et bedre uttrykk. For
på garasjen, som det viser seg at
28,6 %. Dette ligger fortsatt under
kommuneplanen
i dag.

at man gir dispensasjon
fra plankrav, da det vil gi
å senke utnyttelsesgraden
fjerner man nå en bod
ikke er omsøkt, 6,5 m2. Ny utnyttelsesgrad
blir da
30% som er normal utnyttelsesgrad
i

Tiltakshaver
har en sønn (Mio Wiklund, 6 år) med dravet syndrom, som pr nå er
tildelt ulike hjelpemidler,
derav rullestol. Denne brukes som en avlastning da han går
selv, men blir fort sliten pga. feilstilling i ben og også pga. mye epileptisk aktivitet. På
sikt frykter man at gutten kommer til å bli så godt som helt avhengig av rullestol. For
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å være forberedt på dette vil en tilknytning av hus og anneks gi mulighet til å ha
soverom i 1.etg og dekke alle nødvendige
behov på en flate. Eksisterende
tak
mellom hovedbygg
og anneks ønskes hevet og det vil bli etablert en varmgang.

Taket på mellomgangen

er av ukjent opprinnelses

år, men det er trolig ikke omsøkt

ved oppføring.
Man ønsker som sagt at dette blir godkjent,
varm passasje med handikaptilkomst
mellom bygningene.
annekset allerede registrert som «anneks til bolig».
htt sc/lseeiendom.kartverket.no/eiendom/O704/159/394/0/0

da man har behov for
lfølge kartverket er

Det foreligger også en bekreftelse fra tidligere eier at annekset var innredet som og
ble brukt til boligformål da de overtok i 1960 (se vedlegg1 ).
Det understrekes

også at alle berørte

naboer

Ta gjerne

med undertegnede

på geir@wiklund.no

kontakt

er positive

til tiltakene

i søknaden.

eller 901 21 914 dersom

det er spørsmål til søknaden.

Mvh.

Cm:
Ansvarlig søker
Geir Wiklund
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