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Kommentarer til merknader til søknad om deling av eiendom og ny frittliggende enebolig i Barlindveien
34, gnr. 148, bnr.154, 3118 Tønsberg.
Seks naboer/gjenboere ble 25.02.2019 varslet om deling og ny enebolig. Det har kommet merknad/protest
fra en av disse. I tillegg har Presterødåsen Vel kommet med uttalelse. Nabomerknaden er fra Kjersti og Knut
Berg i Barlindveien 32, (gnr.148, bnr.153) og er datert 04.03.2019. De viser samtidig til en egen merknad
som ble sendt i forbindelse med et tidligere separat varsel om fradeling av tomta 04.01.2019. Uttalelsen fra
Presterødåsen Vel er datert 07.03.2019, og de opplyser at de er informert om saken «gjennom beboere i
åsen».

Den protesterende nabo viser innledningsvis til at fradelingssøknad ikke er godkjent, og at kommunen har
gitt en foreløpig tilbakemelding om «at søknaden, om den opprettholdes, må behandles politisk, men med
negativ innstilling fra administrasjonen.»
Til det vil vi bemerke at det ikke er noen detaljplan eller overordnet plan som tilsier at det ikke er lov å
fortette i dette området. Kjersti og Knut Berg uttalte seg i mai 2017 i forbindelse med at den gamle planen
for Presterødåsen nord ble vurdert opphevet. I bystyresaken refererte rådmannen deres uttalelse slik:
«(..) er skeptiske til fortettingsstrategien i Tønsberg kommune. Presterødåsen består av et godt etablert
bomiljø med boliger på stort sett romslige tomter. Det har vært stor interesse for boliger i området, og
byggmestere og andre utbyggere har ønsket å kjøpe for så å rive eksisterende boliger for å etablere flere
boliger på tomten. Dette oppleves som et stygt inngrep og ødeleggende på eksisterende bomiljø. Grunneier
ønsker at det settes en merknad for området ved en eventuell oppheving av planen, når det gjelder
fremtidige byggesaker for Presterødåsen Nord; at området fortsatt skal være et boligområde bestående av
utelukkende eneboliger. Det er ønske om at området utvikles ved påbygging av boliger og dermed utvidelse
av eksisterende bolig. Ikke ved bygging av flere boliger. Det påpekes at Sandeåsen skole har sprengt
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kapasitet. Det vises til utbygging av Skjold gartneri, Linnom og Solkilen. Grunneiere mener at
kommuneplanens bestemmelser § 1.3.2 ikke innfris hvis det fradeles fler tomter og settes opp flere boliger.»
Presterødåsen Vel uttalte i samme anledning: «(…) å sende en generell kommentar til oppheving av
reguleringsplaner for Presterødåsen (PlanID 0704 05710 og 05720). Det er ikke ønske om vesentlige
endringer i eksisterende bostruktur. Det er ønske om å bevare det særpregede og trygge miljøet i åsen,
fortrinnsvis med eneboliger og villabebyggelse. Mange nye boenheter vil skape trafikkutfordringer og
ytterligere press på lokal skole. Det er vesentlig å beholde åsens grøntarealer og friområder inkludert
randskogsbelte som omkranser åsen i vest.»
Dette mener både Kjersti og Knut Berg og Presterødåsen Vel tydeligvis fortsatt. Det er deres demokratiske
rett. Imidlertid representerer de særinteresser. De overordnede og allmenne interessene er det bystyret
som skal ta vare på. Bystyret var ikke enig med dem da saken ble behandlet i oktober 2017. Rådmannens
saksfremlegg til bystyret i oktober 2017 var:
«Presterødåsen Nord, Plan ID 0704 05720, er fraveket på flere områder. Det er etablert boliger
innenfor deler av område opprinnelig regulert som friområde helt nord i planområdet. Det er
etablert eneboligbebyggelse i område som opprinnelig var regulert til rekkehusbebyggelse
(område D). Når det gjelder etablering av garasjer er en del av disse ikke plassert i
overenstemmelsen med planens bestemmelser og er bygget større en 35 m2 som planen
setter som maks grense. Takoppbygg er også etablert i området selv om det er forbud mot
dette i bestemmelsene. Møneretning på hus er ikke alltid i overensstemmelse med den som
er vist i planen og takform er ikke alltid lik innenfor hvert kvartal. Det er imidlertid sånn at
bestemmelsene til planen gir grunnlag for å gi dispensasjoner for å legge til rette for
utbygging ut over de rammer som planen legger. § 7 lyder slik: “Unntak fra disse paragrafene
kan, når særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammer av
bygningsloven og de alminnelige vedtekter i Sem”. Slik rådmannen ser det er planen med
bestemmelser, med bakgrunn i dette, lite forutsigbar på de fleste punkt.»
På dette grunnlaget opphevet bystyret den gamle reguleringsplanen. Derfor er det i tråd med målsettingen i
kommuneplanen at det skal fortettes også på Presterødåsen.
Fortettingen av Barlindveien 34 med en ny eneboligtomt i en annen bygningsrekke fra Barlindveien vil ikke
være i konflikt med hensynene til gode bomiljøer. Tomta faller slakt mot vest og det gjør at en to-etasjes
enebolig kan legges et par meter lavere enn den eksisterende og sett fra gata vil den nye ikke influere
negativ på områdets preg av lav bebyggelse. Dette er derfor ikke i konflikt med ønsket om at det «er
vesentlig å beholde åsens grøntarealer og friområder inkludert randskogsbelte som omkranser åsen i vest.»
Det må bemerkes at Barlindveien 32, som er nærmeste nabo i syd, har to etasjer og hvor annen etasje har
et større volum og ligger høyere enn den som det er søkt om på nr. 34.
Naboen som protesterer bestrider at: «(…) Det er godkjent flere fradelinger og oppføring av boliger i likhet
med omsøkte tiltak, jf. Barlindveien 40 til 62. (…)».
Som kommentar vil jeg vise til at fra Barlindveien 48 til 62, mindre enn to hundre meter nord for 34, er det
fortatt fortetting med til sammen seks nye boliger i senere tid lik det det søkes om her
(se kartutsnittet under):
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Det er ikke noen vesensforskjell i arrondering og topografi mellom Barlindveien 48-62 og 34.
Naboeiendommene til nr. 34 kan oppnå tilsvarende fortetting uten av det går på bekostning av vitale
bokvaliteter.
Det er ikke forutsatt sprengningsarbeid ut over eventuelle behov for VA-ledninger. Eventuell rasfare i
fjellskråningen ned fra platået i vest vil bli vurdert ved igangsettingssøknaden, og nødvendige tiltak
iverksatt i fall det skulle være slik fare.
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Adkomstenvil værefelles med eksisterendebolig, og det vil ikke værebehovfor inngrepi andreshagerfor
frisikt. Det er god plasstil biloppstillingog fremkommeligheteni adkomstentil den nye tomt a er ivaretatt.

Eventuellgarasjefor eiendomB på situasjonskartetvil væreder hvor bilene er tegnet inn.
Nabomener at boligenikke er tilpassetøvrigbebyggelse.De mener den er i strid med kommuneplanens
arealdelsom sier at tiltaket skalinnpassesområdetsdominerendebygningstype.
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Vi mener at den planlagte bebyggelsen er godt tilpasset omgivelsene og strøket. Det er en enebolig på en
rimelig romslig tomt. Tomta er solrik og skjermet mot vind. Det er ingen støyplager. Bebyggelsen på tomta
blir skjermet av vegetasjon og terreng slik at den får en beskjeden fjernvirkning. Den ligger litt lavere enn
boligen i første bygningsrekke, og påvirker derfor heller ikke gatebildet i særlig grad. Området har gode
forhold for uteopphold. Det er lekeplasser i nærheten og gode, trafikksikre gang- og sykkelforbindelser ut i
naturområdene. Dette tilsier gode bokvaliteter for både eksisterende og fremtidig boligbebyggelse.

Det er imidlertid riktig, som nabo hevder, at ved tillatelse til slik type fortetting «skapes det presedens».
Denne presedensen er allerede skapt og villet. Boligområdet på Presterødåsen vil bli et enda bedre sted
gjennom de nye husstandene som til en viss grad kompenserer for at den gjennomsnittlige
husstandsstørrelsen blir stadig mindre.
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Presterødåsen Vels uttalelse er en støtte til merknaden fra Bergs i Barlindveien 32. De viser til sine
uttalelser blant annet til opphevelsessaken i 2017 for den gamle reguleringsplanen. Deres uttalelse er
generell og prinsipiell. Den rommer ingen konkret vurdering av nabovarselet for ny bolig på Barlindveien
34, bortsett fra at de «i denne forbindelse gjerne vil benytte anledningen til å takke kommunen for at
nevnte tomt foreløpig ikke innvilges og håper dette også blir det endelige resultatet.» Vi kan ikke se at
vellagets uttalelse gir noen grunner til at søknaden ikke kan innvilges.

Faksimile av Presterødåsen Vels uttalelse 07.03.2019

