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Rådmannens innstilling
Søknaden om å føre opp et nytt boligbygg med 3 boenheter avslås i medhold av plan- og
bygningsloven §§ 29-2 og 29-4 og kommuneplanens arealdel punkt 1.3 og 1.16.
Søknad om riving av bolig godkjennes på følgende betingelse:
1. Før rivearbeider igangsettes, må vann – og avløpsledninger være frakoblet etter anvisning fra
Tønsberg kommune v/Bydrift. Eventuelle vannmålere skal leveres kommunens driftsavdeling på
Kilen.
Eventuelle
panthavere
må
samtykke
i
rivingen.

07.06.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Representanten Hogsnes (Frp) fremmet forslag om alternativ innstilling:
Utvalget mener at det er grunnlag for å gi dispensasjon fra plankravet i § 29-4 første ledd for
byggverk med mønehøyde over 9 meter. Hensynet bak plankravet blir ikke vesentlig tilsidesatt,
og fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
Utvalget mener i tillegg at boligen er tilstrekkelig tilpasset omgivelsene, jf. pbl. § 29-2 og
kommuneplanens arealdel punkt 1.16. Boligen er tilpasset nærområdets høyder, volum,
takvinkler og bebyggelsesstruktur, men har samtidig materialer og farger som representerer
dagens arkitektur. Tiltaket beriker på denne måten områdets karakter.
Tiltaket tilfredsstiller unntaksbestemmelsene fra plankravet i kommuneplanens punkt 1.3.2.
Saken returneres til administrasjonen for ferdigstillelse. Det vil blant annet bli stilt krav til
oppmåling av de usikre grensene og brannsikring av boligen.
Ved votering ble forslaget satt opp mot rådmannens innstilling.
Forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (Ap, Sp).
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak.

UBA- 143/19 Vedtak:

Utvalget mener at det er grunnlag for å gi dispensasjon fra plankravet i § 29-4 første ledd for
byggverk med mønehøyde over 9 meter. Hensynet bak plankravet blir ikke vesentlig tilsidesatt, og
fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
Utvalget mener i tillegg at boligen er tilstrekkelig tilpasset omgivelsene, jf. pbl. § 29-2 og
kommuneplanens arealdel punkt 1.16. Boligen er tilpasset nærområdets høyder, volum, takvinkler
og bebyggelsesstruktur, men har samtidig materialer og farger som representerer dagens
arkitektur. Tiltaket beriker på denne måten områdets karakter.
Tiltaket tilfredsstiller unntaksbestemmelsene fra plankravet i kommuneplanens punkt 1.3.2.
Saken returneres til administrasjonen for ferdigstillelse. Det vil blant annet bli stilt krav til oppmåling
av de usikre grensene og brannsikring av boligen

Sammendrag:
Søknad om å rive enebolig og oppføre et nytt boligbygg med 3 boenheter. Det er i tillegg søkt om
dispensasjon fra plankravet for byggverk med mønehøyde over 9 meter, ettersom boligen har en
mønehøyde på 9,947 meter.
Det sentrale spørsmålet i saken er om vilkårene for å gi dispensasjon fra plankravet for bygninger
med mønehøyde over 9 meter, og om boligens visuelle kvaliteter er tilstrekkelig tilpasset
eiendommen og nærområdet.
Rådmannen mener at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon fra plankravet for bygninger med
mønehøyde over 9 meter. Rådmannen mener videre at boligen har et volum og en størrelse som
ikke er tilstrekkelig tilpasset eiendommen, samt materialer og en farge som ikke er tilstrekkelig
tilpasset nærområdet. Rådmannen anbefaler derfor at boligbygget avslås.
Rådmannen anbefaler at søknaden om å rive eneboligen godkjennes.
Vedlegg:
B1 Følgebrev
Følgemail
D1,2, E1,2,3,4,5,6,7 Q1 tegninger

Innledning – hva saken gjelder:
Søknad om å rive enebolig og å føre opp et boligbygg med 3 boenheter. Søknad om
dispensasjon fra plankravet for bygninger med mønehøyde over 9 meter.
Faktagrunnlag:
Ola Roald AS har søkt om rammetillatelse til å rive bolig og oppføre et nytt boligbygg med
tre boenheter på vegne av Bao Quynh Thi Nguyen. Søker har opplyst følgende:

Det er i tillegg søkt om dispensasjon fra høydekravet i pbl. § 29-4 fordi mønehøyden er
9,947 meter. Søker har begrunnet dispensasjonssøknaden slik:

Situasjonsplan:

Flyfoto:

Fasade- og perspektivtegninger:

Snittegninger:

Plantegning første etasje:

Areal:

Tomteareal: 384,30 m2
Bruksareal: H0101: 33,5 m2, H0102: 36,9 m2, H0201: 204,2 m2
Bebygd areal: Areal som skal rives: 98 m2. Ny bebyggelse: 115 m2
Utnyttelsesgrad (BYA): 29,92 %
Etasjeantall: 3
Bruksenheter: 3
Høyde:
Gesimshøyde: 7,216 m. Mønehøyde: 9,947 m.
Nabomerknader:
Kommunen er ikke kjent med merknader fra varslede naboer.
Rettslig grunnlag:
Kommuneplan/kommunedelplan:
Eiendommen er uregulert. Den er omfattet av kommuneplanens arealdel 2014-2026 og er
avsatt til boligbebyggelse.
Relevante bestemmelser:
1.3.Plankrav (pbl § 11-9, pkt. 1)
1.12.1. Krav om uteoppholdsareal (privat og felles)
1.14. Parkering (pbl § 11-9 nr. 5)1.16. Estetikk og byggeskikk (pbl §11-9 nr. 6)
Plan- og bygningsloven:
§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket
§ 29-2. Visuelle kvaliteter
§ 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense
Uttalelse andre myndigheter:
Bydrift:
Søknaden er sendt til Bydrift for vurdering av vann og avløp. Bydrift har uttalt følgende:
Vann kan tilknyttes kommunal hovedledning i St.Olavs gate. Spillvann og evt. drensvann
tilknyttes kommunal AF-ledning i Meierigaten.
Alt takvann og overflatevann skal håndteres lokalt, i ht. vedtatt sanitærreglement; Standard
Abonnementsvilkår, Tekniske bestemmelser, pkt. 3.1.2. Drensvann kan ledes til
kommunalt nett hvis behov.
Søknaden er også sendt til Bydrift som veimyndighet. Bydrift har fattet følgende vedtak:
Etter en samlet vurdering av sakens fakta finner Bydrift, som kommunal veimyndighet, at
det kan gis dispensasjon fra avstandskravet satt i Veglovens § 29. Utformingen må være
som vist på situasjonsplanen.

Det godkjennes også økt bruk av adkomsten.
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes under.
Vurderinger:
Plankravet
Kommuneplanens arealdel punkt 1.3 krever at det lages en reguleringsplan for tiltaket.
Rådmannen mener at tiltaket ikke er omfattet av unntaksbestemmelsen fra plankravet i
punkt 1.3.2. Søkeren har ikke søkt om dispensasjon fra plankravet.

Rådmannen mener at tiltaket vesentlig avviker fra eksisterende bygningsmiljø, og at det
dermed er krav til reguleringsplan.
Vurderingen av om tiltaket omfattes av unntaksbestemmelsen sammenfaller med
vurderingen av om tiltaket tilfredsstiller kravene til pbl. § 29-2 og kommuneplanens
arealdel punkt 1.16. Vurdering følger nedenfor.
De andre vilkårene i unntaksbestemmelsen anses for å være oppfylt.
Høyde:
Etter pbl. § 29-4 første ledd skal byggverkets høydeplassering godkjennes av kommunen.
Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp
hvis den har hjemmel i kommuneplan eller reguleringsplan.
Det er søkt om dispensasjon fra høydekravet for oppføring av boligen som har en
mønehøyde på 9,947 m.
Etter pbl. § 19-2 andre ledd kan det bare gis dispensasjon hvis hensynene bak plankravet
for bygninger med mønehøyde over 9 meter og de generelle hensynene bak loven ikke blir
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Ordlyden gir anvisning på at det ikke skal være en
kurant sak å gi dispensasjon, og at det ikke er anledning til å gi dispensasjon når
hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med
styrke.
Blir hensynene bak plankravet for bygninger med mønehøyde over 9 meter vesentlig
tilsidesatt?
Hensynet bak bestemmelsen er å sørge for at vurderingen av særlig høye bygninger
gjøres gjennom et planarbeid, og ikke i den enkelte byggesak. En reguleringsplan blir til
etter en omfattende prosess, som involverer offentlige etater, naboer, velforeninger og

berørte grunneiere. Det er en rekke hensyn som blir vurdert, og den endelige avveiningen
av de ulike hensynene foretas av bystyret. Hensikten med kravet om reguleringsplan er å
gi helhetlige planløsninger for et område og unngå at enkelttiltak skal skape presedens,
som kan føre til en uønsket utvikling av området. Nabohensyn som lys og luft på
eiendommene er også hensyn som ivaretas av bestemmelsen.
Rådmannen mener at hensynet bak plankravet blir vesentlig tilsidesatt ved en
dispensasjon. Tiltaket er i et tettbebygd område, og husene i området har en varierende
mønehøyde. Rådmannen er av den oppfatning at vurderingen av om området tåler flere
boliger med mønehøyde over 9 meter, bør tas i forbindelse med en reguleringsplan og
ikke i den enkelte byggesak. Tiltakets plassering og høyde gjør også at det ikke blir
tilstrekkelig med lys og luft på eiendommen.
Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene etter en samlet vurdering?
Søker har vist til at høyden på boligen er i samsvar med proporsjonene på husene i
området og takvinkelen på de tilgrensende bygningene, og at en mønehøyde på 10 meter
vil være litt høyere enn noen av de tilliggende boligene, men lavere enn flere av de
omkringliggende saltakshusene. Rådmannen er enig i at en mønehøyde på 9 meter ikke
bryter vesentlig med høyden på omkringliggende bebyggelse.
En dispensasjon i denne saken vil likevel kunne ha en uheldig presedensvirkning på
området. Eiendommen er plassert i et tettbebygd strøk, og er relativt liten (ca. 385 m2).
Tiltaket medfører at eiendommen blir tettere bebygd enn den er i dag, og får en
utnyttelsesgrad på ca. 30 %. Avstanden til nabogrensene er 4 meter på hver side. Den
høye utnyttelsesgraden og avstanden til nabogrensene gjør at uteoppholdsarealene blir
relativt smale. Den korte avstanden til de nærmeste bygningene (henholdsvis 6,943 m,
4,258 m og 8,06 m) gjør også at det blir lite lys og luft på eiendommen. Avstanden til
nabogrensene og de nærmeste bygningene og den høye utnyttelsesgraden sett i
sammenheng med høyden på boligen, gjør at både denne eiendommen og
omkringliggende eiendommer får dårligere uteoppholdsarealer og mindre lys og luft.
Etter en samlet vurdering mener rådmannen at hensynet bak plankravet for bygninger
med mønehøyde over 9 meter vil vesentlig tilsidesettes dersom høyden godkjennes, og at
fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Rådmannen anbefaler
at det ikke gis dispensasjon fra pbl. § 29-4 etter pbl. § 19-2.
Visuell utforming:
Kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven blir planlagt og utført slik at
det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon, og etter kommunens
skjønn innehar gode visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til omgivelsene, se plan- og
bygningsloven §§ 29-1 og 29-2. Etter kommuneplanens punkt 1.16.1 skal tiltak 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.
Vurderingen av boligens visuelle kvaliteter og tilpasning til omgivelsene er i stor grad
overlatt til kommunens frie skjønn, og utvalget har en relativt stor frihet til å utøve et
hensiktsmessig skjønn i denne vurderingen.
Nærområdet
I vurderingen av om boligen er tilstrekkelig tilpasset eiendommens omgivelser, må
kommunen ta stilling til hva som anses som eiendommens nærområde. I kommunens nye
retningslinjer om fortetting er «nærområde» definert som et område som omfatter

tilgrensende eiendommer, eiendommer som er gjenboere, samt eiendommer langs begge
sider av tilliggende vei/veier, innenfor en 80-meterssone fra tiltakets eiendomsgrense.
Kommunen kan fastsette et utvidet eller redusert nærområde der det er naturlig at et
større eller mindre område ses i sammenheng. Den reviderte kommuneplanen med
retningslinjer er ikke endelig vedtatt enda, og gjelder derfor ikke direkte for denne saken.
Retningslinjene gir likevel uttrykk for kommunens nye praksis når det gjelder definisjonen
og avgrensningen av nærområde, og har som hovedregel blitt fulgt i byggesaker i
kommunen de siste månedene.
I denne saken mener rådmannen at det er naturlig å avgrense tiltakets nærområde i tråd
med fortettingsstrategien til området vist på bildet under:

Nærområdet til Meierigaten 6 består av villabebyggelse og byboliger, i tillegg til et stort
bygg tvers over gaten og et samlet forretnings- og boligbygg mot nordvest. Det fremstår
som mest nærliggende å sammenligne tiltaket med de andre mindre boligene i
nærområdet, ikke boligblokken.
Bevaringsområdet Kaptein Hoffs allé (# 12)
Eiendommen grenser mot et bevaringsområde i gjeldende kommuneplan. I den reviderte
kommuneplanen er bevaringsområdet foreslått utvidet, slik at de fleste boligene i tiltakets
nærområde potensielt kan bli bevaringsverdige:

Ifølge kommuneplanens punkt 4.1.7 skal volumer og høyder tilpasses den
bevaringsverdige bebyggelsen ved utforming av ny bebyggelse som grenser inntil
bevaringsområdene.
Kommunen må derfor ta hensyn til den bevaringsverdige bebyggelsen i vurderingen av
boligens visuelle kvaliteter og tilpasning til nærområdet.
Boligens visuelle kvaliteter
Rådmannen er av den oppfatning at boligen har gode visuelle kvaliteter i seg selv. Boligen
er imidlertid ikke tilstrekkelig tilpasset omgivelsene, hverken når det gjelder dens tilpasning
til eiendommen eller sammenlignet med omkringliggende bebyggelse.
Minstekravene til avstand, maks utnyttelsesgrad og størrelse og kvalitet på
uteoppholdsarealer er oppfylt, men bare så vidt. Dette gjør at boligen fremstår som svært
stor og massiv på en liten eiendom. Boligens høyde, som ikke er i tråd med lovens krav,
understreker dette, og gjør i tillegg at uteoppholdsarealene og avkjørselen blir smale og
trange og av dårligere kvalitet.
Sett i sammenheng med den omkringliggende villabebyggelsen i tre, som hovedsakelig
består av hvite trehus, vil en bolig med en fasade i svart tegl med overdekt uteareal i tre
skille seg klart ut. Farge- og materialbruken gjør at boligen fremstår som svært moderne,
sammenlignet med den gamle og bevaringsverdige trehusbebyggelsen i området.
Oppsummert
Etter en helhetsvurdering mener rådmannen at boligen ikke er tilstrekkelig tilpasset
omgivelsene, jf. pbl. § 29-2 og kommuneplanens 1.16.
Grunnforhold:
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. Kommunen har
ikke opplysninger om at det finnes kvikkleire eller andre naturfarer på eiendommen.
Biologisk naturmangfold:
Ved søk i relevante naturdatabaser fremkommer det ikke kjente forekomster som er
underlagt særskilt vern.
Riving av eksisterende bygninger:
Det er ikke grunnlag for å avslå søknaden om riving av eksisterende enebolig og garasje.
Rådmannen anbefaler at tiltaket godkjennes.
Alternative løsninger:
Utvalget mener at det er grunnlag for å gi dispensasjon fra plankravet i § 29-4 første ledd
for byggverk med mønehøyde over 9 meter. Hensynet bak plankravet blir ikke vesentlig
tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
Utvalget mener i tillegg at boligen er tilstrekkelig tilpasset omgivelsene, jf. pbl. § 29-2 og
kommuneplanens arealdel punkt 1.16. Boligen er tilpasset nærområdets høyder, volum,
takvinkler og bebyggelsesstruktur, men har samtidig materialer og farger som
representerer dagens arkitektur. Tiltaket beriker på denne måten områdets karakter.
Tiltaket tilfredsstiller unntaksbestemmelsene fra plankravet i kommuneplanens punkt 1.3.2.
Saken returneres til administrasjonen for ferdigstillelse. Det vil blant annet bli stilt krav til
oppmåling av de usikre grensene og brannsikring av boligen.
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 tiltaket avslås.
Videre behandling:
UBA avgjør saken.

Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder
Gebyr i henhold til gebyrregulativet.

