Tønsberg kommune
Kommuneutvikling

Saksbehandler:
Direkte telefon:
Vår ref.:
Arkiv:
Deres ref.:

Maren Vermelid
33 34 86 00
2018095153
GBR-0084/0307

Dato:

03.12.2018

Blink Hus Bjune AS
Åsgårdstrandsveien 91
3153 TOLVSRØD

Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Saksnummer
953/18

Brakars vei 2 - 0084/0307 - Oppføring av ny bolig - Avslag på ett-trinns søknad
om oppføring av ny bolig
Søker
Blink Hus Bjune AS

Åsgårdstrandsveien 91

3153

TOLVSRØD

Tiltakshaver
Zana Ali Abdulla

Eikveien 46 A

3122

TØNSBERG

Følgende vedtak er fattet i medhold av plan- og bygningsloven etter delegert fullmakt
VEDTAK:
Ett-trinns søknad om oppføring av ny bolig bestående av dokumentasjon som angitt i
søknaden, avslås i samsvar med plan- og bygningsloven, § 21-4 og bestemmelser gitt i
medhold av loven.
Brakars vei 2 - 0084/0307 - Oppføring av ny bolig - Avslag på ett-trinns søknad om
oppføring av ny bolig
Tiltakets formål
Tiltakets art
ArkivsakID.
Gbnr.
Vedtaksnr.

Behandlingsgebyr

: Enebolig
: Nybygg
: 13/766
18/10956
: 0084/0307
: DFUB 953/18

:
Kr. 22 250,-

Sum

Postadresse:
Besøksadresse:
E-post:

Type
Gebyrregulativ 2.2.1

Varenr
1510

Kr. 22 250,-

Postboks 2410, 3104 Tønsberg
postmottak@tonsberg.kommune.no

Telefon:
Telefaks:
Internett:

33 34 80 00
33 34 80 10
www.tonsberg.kommune.no

Bank:
Org.nr.

950 611 839
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Søknaden består av:
Søknad
Situasjonskart
Byggetegninger
Nabovarsel
Gjennomføringsplan

:
:
:
:
:

Datert 02.10.2018, endret søknad mottatt 29.11.2018
Datert 20.03.2018
Datert 21.06.2018, revidering C datert 30.10.2018
Datert 13.11.2018
Datert 02.10.2018, versjon 1.

Saksopplysninger:
Til behandling foreligger søknad fra Blink Hus Bjune AS på vegne av Abdulla Zana Ali og
Mamand Nigar Mohammed.
Søknaden:
Det søkes om oppføring av ny frittliggende enebolig.
Situasjonskart:
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Tegninger:
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Areal:
Tomteareal: 572.80 m2
Bruksareal: 155.60 m2
Bebygd areal: 134.80 m2
Utnyttelsesgrad (BYA): 23.53 %
Etasjeantall: 2
Bruksenheter: 1
Høyde:
Gesimshøyde: 5.912 m, mønehøyde: 7.404 m
Nabomerknader:
Det er ikke innkommet merknader fra varslede naboer. Det foreligger aktivt nabosamtykke
fra gbnr. 84/84 som samtykker til plassering av bolig inntil 2 meter fra eiendomsgrensen.

Rettslig grunnlag:
Kommuneplan/kommunedelplan:
Eiendommen er ikke regulert, og er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel 20142026.
Relevante bestemmelser:
1.16 Estetikk og byggeskikk (pbl § 11-9 nr. 6)
1.16.1 Tiltak skal gis tidsmessig og god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon
og egenart, og være i samspill med eksisterende bygde og naturgitte omgivelser. Det
skal benyttes stedstilpassede volumer, materialer og farger. Bygninger skal
harmonisere med og ta hensyn til eksisterende bygningsmiljø, men kan gis en
moderne utforming. I fortettingsprosjekter som gir brudd med eksisterende karakter,
skal utbyggingsprosjektet tilføre området mye kvaliteter.
2.2.2

Ved reguleringsplan og 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.
b) Skal det i områder innenfor sone 3 legges særlig vekt på å utvikle boligområder
med høy utnyttelsesgrad.
c) Skal det ved fortetting i etablerte villaområder som hovedregel fortettes med
frittliggende bebyggelse. Rekkehus, kjedehus, tre- og firemannsboliger kan tillates
der forholdene ligger til rette for det.
d) Skal takterrasse, definert som terrasse på øverste plan, i utgangspunktet ikke
godkjennes.
Minimumsareal for fradeling av enkelttomter er 500 m2.
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Plan- og bygningsloven:
§ 1-6. Tiltak
Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer,
endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt
terrenginngrep og opprettelse og endring av arealbruk som vil være i strid med
arealformål, planbestemmelser og hensynssoner.
Iverksetting av tiltak som omfattes av denne lov, kan bare skje dersom de ikke er i
strid med lovens bestemmelser og tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel
og reguleringsplan, jf. kapittel 20 om søknadsplikt og tillatelse. Dette gjelder også
hvis tiltaket er unntatt fra søknadsplikt etter §§ 20-5 og 20-6.
Andre ledd kommer ikke til anvendelse for tiltak so omfattes av §§ 20-7 og 20-8 om
skjermingsverdige objekter i medhold av sikkerhetsloven.
§ 29-2. Visuelle kvaliteter
Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunes
skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og
dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.
§ 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense
Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal
godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om
byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og
mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter
kapittel 11 eller 12.
Hvis annet ikke er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha avstand
fra nabogrense som angitt i forskrift eller som minst svarer byggverkets halve høyde
og ikke under 4 meter.
Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i
andre ledd eller i nabogrense:
a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
b) ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak
Departementet kan gi forskrift med nærmere bestemmelser om plassering av
byggverk, som regel om avstand mellom byggverk, avstand til nabogrense, og
beregningsmåten for høyde og avstand, samt for areal på byggverk som nevnt i
tredje ledd bokstav b.
Forskrift om byggesak (SAK10):
§ 6-10. Plassering av tiltak
Teknisk forskrift (TEK10):
§ 8-10. Plassering av byggverk
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
§ 7. Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12
(For fullstendig lovtekst se www.lovdata.no)
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Vurderinger:
Tiltaket i forhold til gjeldende arealplan:
Eiendommene er avsatt til boligformål i kommuneplanenes arealdel, og tiltaket er i tråd med
arealformålet. Tiltaket er i strid med kommuneplanenes arealdel punkt 1.16 Estetikk og
byggeskikk når det gjelder bygningsvolum og harmonisering med eksiterende bygningsmiljø.

Plassering:
Boligen søkes plassert 2.1 og 4.1 meter fra nabogrensene. Plan- og bygningslovens § 29-4
gir krav til plassering av tiltak med minimum fire meter avstand til nabogrense. I paragrafens
tredje ledd gis det mulighet for kommuner å godkjenne en nærmere plassering om det
foreligger aktivt nabosamtykke eller ved mindre frittliggende tiltak. Det foreligger i dette tilfelle
aktivt nabosamtykke fra berørt nabo. Formålet med avstandskravet til nabo med fire meter er
sikring av brannspredning mellom bygninger og hensyn til tilstrekkelig med lys og luft mellom
bygninger. Kommunen vurderer en overholdelse av avstandskravet på fire meter som svært
viktig hvor hensynene bak bestemmelsen har stor betydelig på livskvalitet og brannsikkerhet.

Visuell utforming:
I følge Kommuneplanens arealdel punkt 1.16.1 Estetikk og byggeskikk skal tiltak være i
samspill med eksisterende bygde og naturgitte omgivelser, og bygninger skal harmonisere
med og ta hensyn tilt eksisterende bygningsmiljø. Kommunen skal, jamfør plan- og
bygningslovens § 29-2, for ethvert tiltak sikre gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i
forhold til dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. Eksisterende bebyggelse på
naboeiendommen er lav, med 1 og 1.5 etasjer, og boligen som søkes oppført har to fulle
etasjer. Sett i sammenheng med en mindre tomt, og ønske om en tett plassering til
nabogrenser, vurderes boligen å stride med eksisterende volumer og bygningsmiljø i
området.

Grunnforhold:
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Det er i søknaden krysset av for at tiltaket ikke skal plasseres i flom- eller skredutsatt
område, og at det ikke foreligger fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og
miljøforhold. Det er ikke registrert kvikkleire på eiendommen i kommunens kartløsning.
Bygningsmyndigheten har ikke opplysninger om at det finnes kvikkleire eller andre naturfarer
på den omsøkte eiendommen.
Biologisk naturmangfold:
Ved søk i relevante naturdatabaser fremkommer det ikke kjente forekomster som er
underlagt særskilt vern.

Ansvar og kontroll:

Blink Hus Bjune AS – 19.09.2018
Rolle
SØK
PRO

Fagområde
Ansvarlig søker
Konstruksjonssikkerhet

PRO

Bygningsfysikk

UTF

Tømrearbeider

Ansvarsområde
Hele tiltaket
Konstruksjonssikkerhet for
bolig
Beskrivelse av konstruksjonsog materialvalg
Utførelse av tømrerarbeid,
samt våtromsarbeider

Tiltaksklasse
1
1
1
1

Ingeniørservice AS – 11.09.2018
Rolle
PRO
UTF

Fagområde
Ansvarsområde
Tiltaksklasse
Oppmålingsteknisk
Prosjektering av stikningsplan 2
prosjektering
Innmåling og utstikning av tiltak Innmåling og utstikning av
2
tiltak

A-TRE Konsult AS – 01.10.2018
Rolle
PRO

Fagområde
Arkitektur

Ansvarsområde
Byggesøknadstegninger

Tiltaksklasse
1

Ansvarsområde
Prosjektering av innv.
rørleggerarbeider
Utførelse av innvendige
rørleggerarbeider

Tiltaksklasse
1

Olaf B Terjesen AS – 13.09.2018
Rolle
PRO

Fagområde
Sanitærinsallasjoner

UTF

Saitærinstallasjoner

Færder Maskin AS – 11.09.2018

1

Rolle
PRO
UTF

UTF
UTF

Fagområde
Vannforsyning- og
avløpsanlegg
Grunnarbeider og
opparbeidelse av byggetomt og
dennes bæreevne
Legging av utvendig VA
Plasstøpte
betongkonstruksjoner

Ansvarsområde
Prosjektering av utv. VA
Grunnarbeider og
opparbeidelse av byggetomt
og dennes bæreevne
Legging av utvendig VA
Utførelse av plasstøpte
betongkonstruksjoner.
Legging av radonsperre.
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Tiltaksklasse
1
1

1
1

Konsulenttjenester Jørn Storm Thorstensen – 11.09.2018
Rolle
KONT

Fagområde
Ansvarsområde
Uavhengig kontroll av tetthet og Våtrom, tetthet
våtrom

Tiltaksklasse
1

Vi mener at tiltaket med dette er tilstrekkelig belagt med ansvar, og plassert i riktig
tiltaksklasse.

Konklusjon:
Tiltaket er i strid med avstandskrav på fire meter fra nabogrense, jf. plan- og bygningsloven §
29-4 og er ikke tilstrekkelig tilpasset eksisterende bygningsmiljø, jf. kommuneplanens
arealdel punkt 1.16.1. Søknaden avslås i samsvar med plan- og bygningslovens § 21-4.
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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

Med hilsen
Maren Vermelid
saksbehandler
Kontroll: kiryp
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til
Tibor Vari
Wenche Petersen
Zana Ali Abdulla

saksbehandler Geodata
saksbehandler Geodata
Eikveien 46 A

3122

TØNSBERG

