Tønsberg, 04.03.2019

Merknader til søknad om frittliggende enebolig på «ny» tomt i
Barlindveien 34, Gnr. 148/ Bnr.154.
Avslutningsvis i forrige nabovarsel fra tiltakshaver, vedrørende fradeling av grunneiendom på
ovennevnte gårds- og bruksnummer, kunne man lese følgende: (…) Berørte naboer får ny
nabovarsling når det eventuelt skal etableres bebyggelse på eiendommen. Det vil si at dette
varselet kun omfattes av fradeling (…).
Etter hva vi kan se, er ikke fradelingssøknaden godkjent som omsøkt. Snarere tvert imot.
Kommunen har gitt en foreløpig tilbakemelding om, at søknaden, om den opprettholdes, må
behandles politisk, men med negativ innstilling fra administrasjonen. Så hvordan det tenkes
med nåværende søknad, stiller vi oss uforstående til. Hvordan kan man søke om ny bolig på
en tomt man «ikke har»?
Således gjelder våre tidligere innsendte merknader (heretter kalt «merknader del 1»), datert
04.01.2019, så vel for denne søknaden som den forrige. Legger dem derfor ved, som en egen
innsigelse på begge søknader.
Vi vil imidlertid få påpeke direkte feil, gitt av tiltakshaver i sitt tilsvar på denne. Der
kommenteres følgende fra tiltakshaver: (…) Det er godkjent flere fradelinger og oppføring av
boliger i likhet med omsøkte tiltak, jf. Barlindveien 40 til 62. (…)
Dette medfører ikke riktighet. Ingen av tomtene fra Barlindveien 2 til Barlindveien 46 har
fradelte tomter. Som kan leses i våre «merknader del 1», har oppkjøper/eier av Barlindveien
44, hatt forhåndskonferanse, for å se på mulighetene for fradeling av sin eiendom i to ekstra
tomter. Her har Nils J. Rønning, rådgiver på kommuneutviklingsavdelingen, vært tydelig i sitt
svar. Det foreligger et høydeskilleplatå mellom Barlindveien 46 og resterende eiendommer
nordover i Barlindveien.
Ingen av eiendommene på den høye delen av platået (på fjellet) har altså fradelt tomtene
og bygget ut mot kanten av fjellet. Således er ikke boligene fra nr. 48-62, slik vi ser det,
sammenliknbare med tiltaket vi her snakker om, utover å påpeke kommunens bruk av en
midlertidig praksis for boligområder som helt eller delvis vurderes bevart i kommuneplanens
arealdel, jfr. byggesaken i nr.48.
I tillegg til «merknader del 1», vil vi tilføye ytterligere merknader til denne søknaden:
I og med at tomtene ligger på fjell, er det naturlig å måtte påregne noe sprengningsarbeid i
forbindelse med oppsetting av ny bolig. Da dette er et eldre etablert strøk, er også
grunnmurene på eksisterende bebyggelse av eldre dato. Vi frykter setningsskader på
eksisterende boliger, som en konsekvens av et slikt type sprengningsarbeid.
Men mest av alt, er vi bekymret for rasfaren fra fjellet, ved å tillate bygging så langt ut mot
kanten. Det har opp igjennom tidene gått større og mindre ras fra fjellblokkene i
Presterødåsen. Det gikk blant annet et meget stort ras i Barlindveien 42 i 1973, hvor også
Geologisk institutt ble involvert (se utdrag fra rapporten under). Man kan også se tydelige

spor etter ras ut for både vår eiendom og Barlindveien 34. I fjellrekken ut mot Slagendalen er
det store og mindre sprekker, samt blokkstabler. Således er det vel en åpenbar fare for, at
sprenging i området vil kunne medføre ytterligere uønsket oppsprekking og utrasing av
fjellmasser. Sprekkene gjelder så vel for fjellveggen under tomten i Barlindveien 34. Her er
det i tillegg bebyggelse under fjellet, slik at et eventuelt ras kan få fatale konsekvenser (se
bilder under i sammenheng med det som fremkommer i rapporten). Vi forventer i så fall at
kommunen sørger for å få utført en ny geologisk kartlegging av forholdene i området, ut fra
informasjonen gitt i tidligere rapport, samt at kommunen står ansvarlig for eventuell
forandring av terrenget ut mot Slagendalen, forårsaket av at det tillates bebygd på utsiden av
nåværende bebyggelse i dette her omhandlede område.

Utdrag fra rapporten til Geologisk institutt etter befaringen av raset i nr. 42, som i tillegg til å
belyse en oppdaget baksprekk med mulig videreføring sørover fra Barlindveien 42, påpeker
rasfare for bebyggelsen under Barlindveien 34, med dertil anmodning om tiltak:

I første nabovarsling gjeldene fradeling, var det tegnet inn to mulige adkomster. Vi
kommenterte den alternative løsningen med egenopprettet adkomst beliggende inntil vår
eiendomsgrense slik, i «merknad del 1»: 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. I 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.
I innsendte søknad om fradeling, endret tiltakshaver adkomsten til det andre alternativet, altså
via eksisterende adkomst, gjennom en tinglyst veirett over eksisterende gårds- og
bruksnummer, som også er opprettholdt i søknaden vi har med å gjøre nå.
Denne løsningen endrer ikke våre merknader over, selv om man unngår frisiktsonekrav som
berører vår eiendom, ved sistnevnte alternativ. Når det er sagt, kan vi ikke se at alternativet
som nå foreslås, er noe bedre enn det første. Eiendom A (eksisterende) har dobbelgarasje mot
syd. Det er vel så naturlig at biler står parkert utenfor disse, som beskrevet på vedlagte bilde
markert med bil A og bil B, jfr. krav om biloppstillingsplasser, enn slik er tegnet inn med kun
1 bil i nabovarselet. Ved løsningen foreslått nå, vil all ferdsel til og fra eiendom B måtte foreta
en tilnærmet 180-graders u-sving i møte med kommunal vei. I tillegg vil det bli særdeles
smalt mellom parkert(e) bil(er) og biler som skal forbi, kanskje til og med så smalt at man
kommer direkte i konflikt med parkerte biler på eiendom A.

For ikke å snakke om bekymring rundt utrykningskjøretøys fremkommelighet til eiendom B i
forbindelse med det ovennevnte og da særs på vinterstid. Dette underbygger igjen våre
merknader om, at tomtene er lite egnet for fradeling i forhold til tomtenes form
(rektangulær med lengderetning vest-øst) og eksisterende bebyggelses form (også den
rektangulær, med lengderetning nord-syd).
Vi vil også i samme vending få påpeke utfordringene som vil oppstå, i forbindelse med
snørydding for adkomstvei til eiendom B. Det er få plasser å bli kvitt snøen på, da man er
omringet av annenmanns eiendom.
Vi kan heller ikke se at det er tegnet inn garasje for eiendom B. Det er naturlig å tenke seg at
fremtidig eier ville hatt et ønske om det. Hvor skal da denne plasseres, uten å komme i
konflikt med krav om uteoppholdsareal, avstand til grenser, snørydding mm.?
Avslutningsvis vil vi få påpeke, at boligen som foreslås i søknaden, ei heller er tilpasset øvrig
bebyggelse. Hverken når det kommer til byggestil, takform eller antall etasjer (2 fulle etasjer).
Vi leser at det er et forslag, men det gir allikevel et bilde av hva slags type bygg man ser for
seg.
Vi kan heller ikke se at tiltaket harmoniserer med det følgende markert i kursiv under
arealdelens punkt 2.2.2 «Ved søknad om tiltak som innebærer fortetting i eksisterende
boligbebyggelse»: a) Skal det gjøres en konkret vurdering på grunnlag av områdets
dominerende bygningstype, volum, høyde, utforming, byggelinjer, tomtestørrelser,

bebyggelsesstruktur, grønnstruktur, leke- og uteoppholdsarealer og estetikk som grunnlag for
fastsettelse av utbyggingstetthet.
Ved tillatelse av slik type fortetting skapes det presedens, som etter vår mening, til syvende og
sist også kan medføre problemer med å innfri samtlige av punktene gjengitt i
kommuneplanens arealdel under pkt. 1.12.3 om krav til felles lekeplass ved boligbebyggelse.
Man har i den senere tid, sett et økt engasjement både blant innbyggere og politikere i
kommunen, når det kommer til fortetting i etablerte boligstrøk. Fokuset hos disse, ligger i å
bevare de såkalte «eplehagetomtene», som man aldri får tilbake, dersom man åpner opp for
denne typen fortetting.

Med vennlig hilsen
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