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Rådmannens innstilling
Klage fra Blink Hus Bjune AS på vedtak i delegasjonssak 953/18 tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.
07.06.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak.
UBA- 127/19 Vedtak:
Klage fra Blink Hus Bjune AS på vedtak i delegasjonssak 953/18 tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.

19/34667

Sammendrag:
Saken gjelder klage på avslått søknad om tillatelse til oppføring av enebolig. Klagen kom inn i
desember 2018, men på grunn av en feil er klagen ikke behandlet tidligere.
Søknaden er avslått fordi boligen skal plasseres for nært eiendomsgrensen, og fordi den er for lite
tilpasset de nærmeste boligene i området.
Tomten er fradelt i 2014, uten at det da ble vist eller på andre måter tatt stilling til byggetiltak på
eiendommen. Selv om byggetiltaket derfor skal vurderes selvstendig etter reglene som gjelder nå,
har grunneier en berettiget forventning om at det kan føres opp en funksjonell enebolig på
eiendommen. Rådmannen mener at dette er mulig uten å bryte med kravene til avstand og
tilpasning.
Rådmannen kan derfor ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir
grunn til å oppheve eller endre avslaget, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge.
Vedlegg:
Brakars vei 2 - 0084/0307 - Oppføring av ny bolig - Avslag på ett-trinns søknad om
oppføring av ny bolig
Brakars vei 2 - 0084/0307 - oppføring av frittliggende enebolig - klage på avslag til
byggesøknad
Skyggevurdering
Fasadeoppriss

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på avslått søknad om tillatelse til oppføring av enebolig.
Faktagrunnlag:
Blink Hus Bjune AS på vegne av Abdulla Zana Ali og Mamand Nigar Mohammed søkte
02.10.2018 om tillatelse til oppføring av enebolig.
Opplysninger om areal og høyder
Tomteareal: 573 m2
Bruksareal: 156 m2
Bebygd areal: 135 m2
Utnyttelsesgrad (BYA): 24 %
Etasjeantall: 2
Bruksenheter: 1
Gesimshøyde: 5,9 meter
Mønehøyde: 7,4 meter
Nabomerknader

Det kom ikke inn merknader ved nabovarslingen. Det ble gitt aktivt nabosamtykke fra gbnr.
84/84 for plassering av boligen inntil 2 meter fra eiendomsgrensen.
Kart og tegninger

Figur 1 - situasjonskart

Figur 2 - skråfoto med utbyggingseiendom markert
Administrasjonen avslo søknaden i vedtak 03.12.2018 (sak 953/18).
Dette vedtaket er påklaget av søker ved brev 23.04.2018. I klagen er det gjort gjeldende
at:
·
·
·
·
·
·

I avslaget er lagt til grunn at bebyggelsen på naboeiendommene har 1,5 etasjer, men det er
uklart hva som ligger i dette. Det bør heller gjøres en konkret vurdering om volum og form
tilpasser seg eksisterende bebyggelse.
Fasadeoppriss vedlagt klagen viser at tiltaket har samme møneretning og takform (saltak)
som nærmeste eiendom gbnr. 84/84.
Området for øvrig preges av variert bebyggelse med ulike etasjetall.
Tiltaket er trukket tilbake fra veien og vekk fra nabobygninger, slik at eiendommen får kvalitet
mht. lys og luft på uteoppholdsarealene. Vedlagt skyggeberegning viser at tiltaket gir skygge
på mindre enn 50 % av uteoppholdsarealene på naboeiendommen.
Brannsikkerheten ivaretas ved tekniske tiltak på bygningen.
Eiendommen er fradelt i 2014, og det ble tinglyst avstandserklæringer i delesaken. Å føre opp
en bolig på 1,5 etasjer vil gi et dårlig kost-/nytteforhold.

Rettslig grunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 – se www.tonsberg.kommune.no.
1.16.1 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 harmonere 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 nye kvaliteter.
Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no.
§ 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 ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en
avstand fra nabogrense som angitt i forskrift eller som minst svarer til 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 regler 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.
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes nedenfor.
Vurderinger:
Vilkår for klagebehandling
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
Betydningen av fradelt tomt
Selv om byggetiltaket må vurderes selvstendig etter relevante regler på
vedtakstidspunktet, vil fradelingstillatelsen fra 2014 gi en berettiget forventning om at

tomten kan brukes til oppføring av en funksjonell enebolig. Tomten er bare 15 meter bred,
men nærmere 40 meter lang, noe som legger relativt sterke føringer for størrelse og
utforming av boligen. Hvis avstandskravet mot alle eiendomsgrenser skal overholdes, kan
ikke boligen være mer enn ca. 7 meter bred. Eksisterende bygninger i omgivelsene setter
dessuten grenser for hvor høy boligen kan være.
Rådmannen mener likevel at det er realistisk å føre opp en mindre enebolig på tomten
innenfor disse rammene. På små, smale tomter må det forventes at boligen må
prosjekteres spesifikt for å overholde rammene i regelverket. Eventuelle unntak fra
hovedreglene om avstand og høyder må da vurderes konkret i tilknytning til det enkelte
prosjekt.
Plassering
Dette er vurdert slik i avslaget:
«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.»
Rådmannen er enig med klager at brannsikkerheten normalt er ivaretatt når det
gjennomføres tiltak mot brannspredning mellom byggverk, for eksempel hvis bygningene
er skilt med branncellebegrensede bygningsdeler. Brannsikkerhet er derfor ikke et
avgjørende argument mot plasseringen det søkes om.
Etter rådmannens vurdering er det imidlertid svært viktig å opprettholde hovedregelen om
minst 4 meter til eiendomsgrensen for boligbygg, slik at hensynene til lys, luft, utsikt,
skjerming og andre bokvaliteter ivaretas. Selv om nåværende eiere er enige om
plasseringen, skal bygningsmyndigheten ivareta allmenne, mer langsiktige interesser som
sikrer varig kvalitet i boligene og omgivelsene. Kommunen har erfaring fra flere saker der
liten avstand mellom boliger gir konflikt etter at bygningene er oppført og tatt i bruk.
I klagen er det opplyst at tiltaket vil gi skygge på mindre enn 50 % av uteoppholdsarealet til
gbnr. 84/84. Etter rådmannens vurdering er dette vesentlig for uteoppholdsarealenes
lyskvaliteter. I tillegg vil nærheten til boligen gi redusert visuell og støymessig skjerming på
disse arealene. Selv om det er 8 meter mellom boligene i dag, vil plasseringen nær
eiendomsgrensene legge til rette for interessekonflikter mellom ulike utbyggingsformål i
fremtiden.
Etter en samlet vurdering av dette mener rådmannen at det ikke er spesielle forhold i
denne saken som gir grunn til å fravike hovedregelen om avstand mellom boliger og til
eiendomsgrense.
Utforming/tilpasning
Dette er vurdert slik i avslaget:

«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.»
Administrasjonen har med andre ord lagt til grunn at en noe større høyde og plassering av
bygningen nær eiendomsgrensen, skiller tiltaket fra de bygde omgivelsene. Henvisningen
til 1 eller 1.5 etasjer på bebyggelsen i nærområdet gir uttrykk for forholdet mellom gesimsog mønehøyde, men det sier også noe om formuttrykket. Omsøkte tiltak har en
gesimshøyde på ca. 5,9 og en mønehøyde på ca. 7,4 meter. Som det fremgår av
lengdeprofilen langs Brakars vei, har de nærmeste boligene gesimshøyder på mellom 3-4
meter og mønehøyder på mellom 6-7 meter.

Figur 3 - lengdeprofil langs Brakars vei. Omsøkt bolig skal plasseres ved punkt B,
og vil få en gesims som ligger omtrent på kote 54,9 og et møne som ligger omtrent
på kote 56,4.
Selv om enkelte andre boliger er plassert relativt nær eiendomsgrensen og det er ikke fast

utbyggingsmønster i nærområdet, mener rådmannen at bygningens plassering,
gesimshøyde og utforming vil bryte med eksisterende bygningsmiljø og dermed med
kravene til tilpasning i kommuneplanbestemmelsene punkt 1.16.1.
Samlet vurdering
Selv om tomten er utfordrende å bygge ut med en enebolig, mener rådmannen at kravene
til avstand og tilpasning til omgivelsene bør overholdes for å sikre varige, gode bokvaliteter
og visuelle kvaliteter i området. Vi mener derfor at klagen ikke bør tas til følge.
Alternative løsninger:
Klage fra Blink Hus Bjune AS på vedtak i delegasjonssak 953/18 tas til følge ved at
vedtaket oppheves.
Etter utvalgets vurdering er hensynene til lys, luft og andre bokvaliteter tilfredsstillende
ivaretatt, og det kan derfor gis samtykke til plassering nærmere nabogrensen enn 4 meter,
jf. pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav a). Utvalget mener dessuten at tiltaket er tilstrekkelig
tilpasset de bygde omgivelsene, jf. kommuneplanbestemmelsene punkt 1.16.1. Utvalget
legger da vekt på at det ikke er en ensartet bebyggelse i nærområdet, og at tiltaket ikke
går ut over rammene for en naturlig utvikling av området.
Administrasjonen delegeres myndighet til å ta stilling til øvrige krav (tekniske krav, ansvar
m.m.) og gi byggetillatelse til tiltaket.
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 kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir
grunn til å endre vedtaket i delegasjonssak 953/18, og vi anbefaler derfor at klagen ikke
tas til følge.
Videre behandling:
Hvis utvalget står fast ved vedtaket i delegasjonssak 953/18, 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

