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Rådmannens innstilling
Klage fra Geir Wiklund og Nøtterøy Bygg AS på vedtak i sak 279/19 tas delvis til følge ved at det
gis tillatelse til innbygging av balkong på ark mot sør. Vedtaket for øvrig opprettholdes.
Dette er et nytt enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold innen tre uker.
07.06.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Rui (H) fremmet forslag om alternativ 2:
Klage fra Geir Wiklund og Nøtterøy Bygg AS på vedtak i sak 279/19 tas til følge ved at hele
søknaden innvilges på vilkår.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra plankrav i punkt 1.3 i
bestemmelser til kommunedelplan for Husøy for gjennomføring av tiltak beskrevet i søknad
28.06.2018. Følgende vilkår gjelder for dispensasjonen:
· Bod ved garasje på ca. 6,5 m2 BRA må rives for å kompensere for den økte
utnyttelsesgraden som følger av tiltakene.
Ved votering ble forslaget satt opp mot rådmannens innstilling. Forslaget ble vedtatt med 6 mot
1 stemme (Sp).
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak.
UBA- 132/19 Vedtak:
Klage fra Geir Wiklund og Nøtterøy Bygg AS på vedtak i sak 279/19 tas til følge ved at hele
søknaden innvilges på vilkår.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra plankrav i punkt 1.3 i
bestemmelser til kommunedelplan for Husøy for gjennomføring av tiltak beskrevet i søknad
28.06.2018. Følgende vilkår gjelder for dispensasjonen:
· Bod ved garasje på ca. 6,5 m2 BRA må rives for å kompensere for den økte utnyttelsesgraden
som følger av tiltakene

Sammendrag:
Saken gjelder klage i sak om diverse byggetiltak på bolig i bevaringsområdet på Husøy. Klagen
gjelder avslag på søknad om innbygging av balkong, oppføring av nye balkonger og heving av tak
m.m., som er avslått fordi det vil gi en utnyttingsgrad og et bygningsvolum på eiendommen som
bryter med omgivelsene.
Rådmannen anbefaler at klagen tas delvis til følge ved at innbygging av balkong på ark mot sør
tillates, fordi dette ikke vil øke bebygd areal eller bygningsvolum, og dessuten tilbakeføre
bygningen til et mer opprinnelig uttrykk. For øvrig kan vi ikke se at klagen inneholder nye
opplysninger eller synspunkter som gir grunn til å oppheve eller endre vedtaket, og vi anbefaler
derfor at øvrige deler av vedtaket opprettholdes.
Vedlegg:
Kirkegaten 8 - 159/394 - klage på vedtak ett-trinnssøknad
Bekreftelse fra tidligere eier vedrørende bruk av anneks
Kirkegaten 8 - 159/394 - søknad om tilbygg/påbygg og fasadeendring - delvis innvilget
Foto og flyfoto - fasade og
Kirkegaten 8 - 0159/0394 - supplerende dokumentasjon til ett-trinns søknad

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på avslått søknad om tillatelse til bruksendring, tilbygg m.m.
Faktagrunnlag:
Nøtterøy Bygg AS søkte den 28.06.2018 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.

Eiendommen er på ca. 551 m2, og tiltaket gir et bebygd areal på ca. 164 m2.
Utnyttelsesgraden blir da på ca. 30 % BYA.
Det er ikke kommet merknader fra varslede naboer, og det er gitt samtykke til plasseringen
fra eiere av gbnr. 159/19 og 159/387.

Figur 1 - situasjonskart

Figur 2 - tegninger med omsøkte endringer markert med gul farge

Figur 3 - fotografi som viser inntrukket balkong på ark

Figur 4 - skråfoto med omsøkt eiendom markert
Søknaden ble delvis avslått av administrasjonen i vedtak 13.03.2019 (sak 279/19):
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.
Dette vedtaket er påklaget av tiltakshaver ved e-post 02.04.2019 og av ansvarlig søker
ved brev mottatt 08.04.2019. Det er her gjort gjeldende at:
·
·
·
·
·
·

Innbygging av eksisterende, inntrukket balkong vil tilbakeføre bygningen til et mer
opprinnelig uttrykk.
Nye balkonger vil ytterligere forbedre inntrykket av eiendommen og gi forenklet rømning.
Mange av naboeiendommene har lavere utnyttingsgrad fordi de er bebygget med
bygninger i «funkis-stil», som er en mer arealeffektiv byggemåte.
For å oppnå lavere utnyttelsesgrad, kan bod ved garasjen fjernes. Dette vil gi en
utnyttelsesgrad på 28,6 % BYA som er under normal utnyttelsesgrad i kommunen.
Tiltakshaver har en sønn med funksjonsnedsettelse, og dette gir behov for tilknytning
mellom hus og anneks.
Det er innhentet bekreftelse fra tidligere eier om at annekset var innredet og brukt til
boligformål i 1960.

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 § 204, 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
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.
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes nedenfor.
Vurderinger:
Generelt om klagen
Klagen er fremsatt innenfor lovbestemt klagefrist og øvrige vilkår for klagebehandling i
forvaltningsloven kapittel VI er også oppfylt.
Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven § 33
andre ledd. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen
begrunnet.
Vurdering av klagen
Kommunedelplanen for Husøy stiller krav om reguleringsplan for oppføring av ny
bebyggelse og tiltak på eksisterende byggverk. Bestemmelsen inneholder ikke unntak fra

plankravet, og alle tiltak i dette området krever derfor dispensasjon fra plankravet. Videre
er det et krav at bygningene bevares eller tilbakeføres til opprinnelig stil.
Avslaget på deler av søknaden er begrunnet med at nytt bebygd areal eller bygningsvolum
vil gjøre at bygningen bryter ytterligere med omgivelsene, og dermed åpner for en endring
av området som i tilfelle bør vurderes i en planprosess. Vi viser i denne sammenhengen til
begrunnelsen i delegasjonssak 279/19:
«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

171
163

24
26

736
791
1007
1170
1299

190
173
255
232
205

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.

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.»
Rådmannen er enig med klager i at innbygging av inntrukket balkong på ark mot sør,
stemmer bedre med bygningens opprinnelige uttrykk. Dette tiltaket vil gi økt bruksareal,
men ikke nytt bebygd areal eller nytt/endret bygningsvolum. Etter en ny vurdering
anbefaler rådmannen derfor at klagen tas til følge så langt den gjelder innbygging av
inntrukket balkong med innsetting av nye vinduer på arken.
For øvrig kan vi ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir
grunn til å endre vurderingen som ligger til grunn for avslaget. Selv om en mindre bod i
tilknytning til garasjen fjernes, vil eiendommen ha høyere utnyttelsesgrad enn
omgivelsene, og heving av eksisterende tak og nye balkonger vil forsterke de negative
virkningene av den allerede tette bebyggelsen på eiendommen.
Selv om rådmannen har stor forståelse for tiltakshavers behov for utvidet bruksareal og en
funksjonell passasje mellom boligen og annekset, kan slike personlige forhold normalt ikke
tillegges avgjørende vekt i en byggesak. Grunnen til det er at bygninger oppføres med et
langt perspektiv, mens eierforhold og personlige behov kan skifte raskt.
Alternative løsninger:
Alternativ 1:
Klagen tas ikke til følge, vedtak i UBA sak 279/19 opprettholdes. Klagen oversendes til
Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Alternativ 2:
Klage fra Geir Wiklund og Nøtterøy Bygg AS på vedtak i sak 279/19 tas til følge ved at
hele søknaden innvilges på vilkår.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra plankrav i punkt 1.3
i bestemmelser til kommunedelplan for Husøy for gjennomføring av tiltak beskrevet i
søknad 28.06.2018. Følgende vilkår gjelder for dispensasjonen:
·

Bod ved garasje på ca. 6,5 m2 BRA må rives for å kompensere for den økte
utnyttelsesgraden som følger av tiltakene.

Ett-trinns søknad om tillatelse til innbygging av balkong, oppføring av nye balkonger,
heving av tak og endret vindusplassering/-utforming - bestående av dokumentasjon som
angitt i søknaden - godkjennes i samsvar med plan- og bygningsloven § 21-4 og
bestemmelser gitt i medhold av loven.
Tiltaket kan ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Dette
kan utstedes etter skriftlig anmodning fra ansvarlig søker.
De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.
Dette er et nytt enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold innen tre uker.

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 anbefaler at klagen tas delvis til følge ved at innbygging av balkong på ark
mot sør tillates, men at vedtaket for øvrig opprettholdes.
Videre behandling:
Hvis utvalget står fast ved vedtaket i UBA-sak 279/19, skal saken oversendes
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

