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Rådmannens innstilling
Vedtak etter plan- og bygningsloven – Dispensasjoner fra reguleringsplan:
Med hjemmel i pbl § 19-3 gis det midlertidig dispensasjon for endret plassering av
parkeringsanlegg under bakken, i hht reguleringsbestemmelsenes § § 5.4 og 5.5 i reguleringsplan
nr. 0704 20090014.
Dispensasjonen gjelder inntil gjeldene plan er endret i tråd med rammegodkjent tiltak, og må være
godkjent før brukstillatelse kan gis.
Vedtak etter plan- og bygningsloven – Rammetillatelse:
Søknad om rammetillatelse for Husøy Havn, byggetrinn 2, med tilhørende anlegg, bestående av
dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 på
følgende betingelser:
1. Opparbeidelse av relevante private og offentlige anlegg og grønnstruktur godkjennes i prinsippet.
Detaljløsninger (utstyr, beplantning, materialbruk, belysning mv) for opparbeidelsen av private og
offentlige anlegg skal godkjennes av Bydrift og bygningsmyndigheten senest ved søknad om
igangsettingstillatelse.
2. Alt areal som er angitt med offentlig formål i reguleringsplanen skal fradeles med eget gbnr.
Offentlige arealer overdras kommunen vederlagsfritt ved ferdigstillelse. Øvrige arealer skal
fradeles/sammenføyes på en måte som både ivaretar reguleringsplanens formålsinndeling, krav
til eierform og en fremtidig funksjonell drift/bruk av området. Det stilles derfor krav om at plan for
fradeling/sammenføying av eiendommer skal være godkjent av kommunen før søknad om
igangsettingstillatelse.
3. Løsninger for vann og avløp, herunder overvannshåndtering, skal være godkjent av Bydrift før det
kan gis igangsettingstillatelse.
4. Krav fra Havnevesenet må etterkommes jfr. vurderinger i saksutredningen.
5. Dersom tiltaket omfatter mudring må det foreligge tillatelse fra Fylkesmannen i Vestfold før
søknad om igangsettingstillatelse.
6. Vilkår i reguleringsbestemmelsenes § 5.8 må dokumenteres etterkommet senest ved søknad om
igangsettingstillatelse.
7. Det må foreligge tinglyst heftelse som dokumenterer allmenhetens tilgang/vedlikehold for tilgang
over gatetun 1 (f_GTT1) i hht reguleringsbestemmelsenes § 6.5.

8. Dersom tiltaket forutsetter rettigheter til anlegg og vedlikehold av vei-/vann-/avløpsanlegg over
annen privat grunn, må disse tinglyses og dokumenteres senest ved søknad om
igangsettingstillatelse.
9. Egen sak om etablering av Ekeneskrysset må være avklaret og løsning godkjent av Statens
vegvesen før det kan igangsettingstillatelse.
10. Uavhengig tverrfaglig brannvernkontroll for utførelse skilles ut som eget ansvarsområde (tkl 3),
11. Uavhengig kontroll av utførelse for tilgjengelighet og universell utforming skilles ut som eget
fagområde kfr. Saksbehandlingsforskriften § 14-3.
12. De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra
bygningsmyndigheten.

01.09.2017 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Utvalg for bygg og areal fattet følgende vedtak:
UBA- 169/17 Vedtak:

Vedtak etter plan- og bygningsloven – Dispensasjoner fra reguleringsplan:
Med hjemmel i pbl § 19-3 gis det midlertidig dispensasjon for endret plassering av
parkeringsanlegg under bakken, i hht reguleringsbestemmelsenes § § 5.4 og 5.5 i reguleringsplan
nr. 0704 20090014.
Dispensasjonen gjelder inntil gjeldene plan er endret i tråd med rammegodkjent tiltak, og må være
godkjent før brukstillatelse kan gis.
Vedtak etter plan- og bygningsloven – Rammetillatelse:
Søknad om rammetillatelse for Husøy Havn, byggetrinn 2, med tilhørende anlegg, bestående av
dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 på
følgende betingelser:
1. Opparbeidelse av relevante private og offentlige anlegg og grønnstruktur godkjennes i prinsippet.
Detaljløsninger (utstyr, beplantning, materialbruk, belysning mv) for opparbeidelsen av private og
offentlige anlegg skal godkjennes av Bydrift og bygningsmyndigheten senest ved søknad om
igangsettingstillatelse.
2. Alt areal som er angitt med offentlig formål i reguleringsplanen skal fradeles med eget gbnr.
Offentlige arealer overdras kommunen vederlagsfritt ved ferdigstillelse. Øvrige arealer skal
fradeles/sammenføyes på en måte som både ivaretar reguleringsplanens formålsinndeling, krav
til eierform og en fremtidig funksjonell drift/bruk av området. Det stilles derfor krav om at plan for
fradeling/sammenføying av eiendommer skal være godkjent av kommunen før søknad om
igangsettingstillatelse.
3. Løsninger for vann og avløp, herunder overvannshåndtering, skal være godkjent av Bydrift før det
kan gis igangsettingstillatelse.
4. Krav fra Havnevesenet må etterkommes jfr. vurderinger i saksutredningen.
5. Dersom tiltaket omfatter mudring må det foreligge tillatelse fra Fylkesmannen i Vestfold før
søknad om igangsettingstillatelse.
6. Vilkår i reguleringsbestemmelsenes § 5.8 må dokumenteres etterkommet senest ved søknad om
igangsettingstillatelse.
7. Det må foreligge tinglyst heftelse som dokumenterer allmenhetens tilgang/vedlikehold for tilgang
over gatetun 1 (f_GTT1) i hht reguleringsbestemmelsenes § 6.5.

8. Dersom tiltaket forutsetter rettigheter til anlegg og vedlikehold av vei-/vann-/avløpsanlegg over
annen privat grunn, må disse tinglyses og dokumenteres senest ved søknad om
igangsettingstillatelse.
9. Egen sak om etablering av Ekeneskrysset må være avklaret og løsning godkjent av Statens
vegvesen før det kan igangsettingstillatelse.
10. Uavhengig tverrfaglig brannvernkontroll for utførelse skilles ut som eget ansvarsområde (tkl 3),
11. Uavhengig kontroll av utførelse for tilgjengelighet og universell utforming skilles ut som eget
fagområde kfr. Saksbehandlingsforskriften § 14-3.
12. De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra
bygningsmyndigheten.

Sammendrag:
Søknaden gjelder rammetillatelse for byggetrinn 2, av byggeprosjektet Husøy Havn. Byggetrinn 2
omfatter tre leilighetsbygg, parkeringskjeller, utomhusarealer, gatetun, gårdsplasser, småbåthavn
og kyststi. Administrasjonens vurderinger i denne saken bygger i stor grad på de samme kriterier
som ble lagt til grunn ved behandling av byggetrinn 1, som ble vedtatt av UBA i sak 133/15, den
28.08.2015.
Omsøkt parkeringskjeller er en videreføring av godkjent parkeringskjeller, knyttet til byggetrinn 1.
Dette fordrer likevel dispensasjon fra regulert plassering. Kommunen ga tilsvarende dispensasjon
ved rammetillatelse for byggetrinn 1.
Ut over dette vurderer administrasjonen at tiltaket følger reguleringsplanen, og anbefaler at
søknaden imøtekommes.
Illustrasjoner:
Situasjonsplan

Landskapsplan

Oppriss/fasader – Byggetrinn 1 og 2 (Btr.2 omringet med rødt)

Fasader, Hus 3

Fasader, Hus 4

Fasader, Hus 5

Parkeringskjeller Byggetrinn 1 og 2 (Btr.2 omringet med rødt)

Vedlegg:
Byggetrinn 1 - Saksutredning og vedtak
Ansvarlig søkers følgebrev til søknad
Nabomerknad (L)(1224130)
Svar på nabomerknad
Reguleringsbestemmelser

Faktagrunnlag – hva saken gjelder:
Ansvarlig søker Spir Arkitekter AS fremmer på vegne av tiltakshaver Husøy
Næringsutvikling AS (Avantor AS), søknad om rammetillatelse for Husøy Havn, byggerrinn

2. Søknaden omfatter:
Oppføring av tre leilighetsbygg, innenfor henholdsvis felt BL3, BL4 og BL5, plassert ned
mot sjøen.
Dispensasjon for endret plassering av parkeringskjeller under bakken, og rammesøknad for
utbygging av felles parkeringskjeller som følge av dette. Parkeringskjeller utvides videre østover
fra parkeringsanlegget, tilhørende byggetrinn 1. Dvs. at det videre plasseres under deler av
feltene GP3, BL4, GP4, BL5 og GTT1.
· Opparbeidelse av gjenstående deler av utomhusarealer tilhørende BL3-BL5 (gjenstående
del av GP2 og GP5, GP3 og GP4)
· Opparbeidelse av gjenstående del av gatetun GTT1.
· Småbåthavn SA2, Kai2 og gjenstående del av kyststi Kai1.
·
·

Ansvarlig søker beskriver tiltaket slik:
Bruksareal, byggehøyder og byggegrenser for leilighetsblokkene forholder seg til
reguleringsbestemmelsene. Omsøkte tiltak består av tre boligblokker med
småbåthavn på østsiden, gatetun og felles areal for uteopphold og lek mellom
boligblokkene. På sørsiden etableres gatetun. Boligenes parkeringsarealer er
plassert i kjelleretasjen, slik at gatetunet og fellesareal mellom husene blir bilfrie og
trafikksikre. Fra gatetunet og fellesarealene har man utsikt mot sjøen og Husøysund.
De tre fireetasjes leilighetsblokkene inneholder for felt BL3, BL4 og BL5 henholdsvis
25, 25 og 17 leiligheter. Bygningsvolumene er utformet med en inntrukket øvre etasje
mot vannet i nord, og gatetunet i sør.
Bygningene er godt tilpasset tomtens kvaliteter, samtidig som fasadenes utforming er
tilpasset småhusstrukturen på Husøy. Tilpasningen skjer i form av opp- og inndelte
fasademotiver med balkonger, vinduer og gesimser som virkemidler, kombinert med
variasjon i materialbruken. Hovedbygningskroppen vil bli kledd i pussoverflater og
trekledning.
Omsøkte tiltak avviker på enkelte punkter fra vedtatt reguleringsplan for Husøy Havn,
Plan-ID 0704 20090014. Det vil søkes om dispensasjon fra reguleringsplanens
bestemmelse §§ 5.4 og 5.5.
Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene §§ 5.4 og 5.5 omfatter flytting av
regulert plassering for parkering under bakken. Om dette forholdet gir ansvarlig søker
følgende redegjørelse:
Av reguleringsplanens bestemmelser §§ 5.4 og 5.5 følger det at parkeringsanlegg
kan ligge under AB1, AB2 og P1.
Det ble ifm. rammesøknad for Byggetrinn 1 søkt om dispensasjon for plassering av
parkeringsanlegg under deler av feltene AB3, GP1, BL2, BL3, GP2, GP3, GTT1 og
nedre del av Strandveien. Dvs. at parkering ble søkt etablert i henhold til
reguleringsbestemmelse § 4.2, men med en endret plassering enn angitt i §§ 5.4 og
5.5. I UBA-vedtak 133/15, datert 28.08.2015, ble denne dispensasjonssøknaden
godkjent.
Administrasjonen la i vedtaket til grunn at de mest vesentlige hensynene bak
reguleringsbestemmelsene §§ 5.4 og 5.5 er å sikre tilstrekkelig areal for påkrevd

parkering. Ettersom anleggets nedkjøringsrampe plasseres iht. reguleringsplanen, at
endringen ikke medfører endring av antall parkeringsplasser og at
parkeringsanlegget i sin helhet blir liggende under terreng, ble en godkjennelse av
dispensasjonssøknaden betraktet å ikke tilsidesette hensynet bak bestemmelsen om
plassering av p-kjeller. Fordelene ble også vurdert som større enn ulempene.
I Byggetrinn 2 som nå skal rammesøkes, planlegges p-kjelleren utvidet videre
østover fra
parkeringsanlegget tilhørende Byggetrinn 1. Dvs. at det videre plasseres under deler
av feltene GP3, BL4,GP4, BL5 og GTT1.
Denne dispensasjonssøknad gjelder samme forhold som i Byggetrinn 1, og endret
plasseringen er
godkjent i UBA-vedtak 133/15. Hensynet bak bestemmelsen tilsidesettes heller ikke
vesentlig ved dette tiltaket, og fordelene vurderes også nå større enn ulempene.
I tillegg er det søkt om midlertidig dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse § 11, nr.6.,
som vedrører ferdigstillelse av rundkjøring i Ekeneskrysset, Nøtterøy, før
igangsettingstillatels kan gis. Søknad om dispensasjon fra denne bestemmelsen
behandles som egen sak, og berører derfor ikke de vurderinger som legges til grunn for
denne rammesøknaden.
Øvrige dispensasjoner som ble gitt i forbindelse med rammegodkjenning av Byggetrinn 1,
omfattes ikke av denne saksutredningen.
Farge- og materialvalg:
Byggetrinn 2 skal følge de farge- og materialvalg som ble godkjent i byggetrinn 1.
Bruksareal (BRA):
·
·
·
·

Grunnplan/parkeringskjeller:
BL3:
BL4:
BL5:

2.800 m2
2.516 m2
2.516 m2
1.933 m2

Høyder:
·
·
·
·

BL3: kote + 15,0
BL4: kote + 15,0
BL5: kote + 15,0
Laveste gulvnivå: Innvendig gulvnivå for 1.etasje ligger på kote + 2,74. Kjeller og
parkeringsanlegg ligger på kote -0,7.

Nabovarsling/merknader:
Samtlige berørte naboer og gjenboere er varslet om tiltaket.
Det foreligger 1 merknad fra An-Magritt Larsen og Jørn O. Salthe i Strandveien 52. Det
ytres bekymring for om byggene holder seg innenfor regulerte maksimumshøyder. Videre

stiller de seg negative til søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen
(Ekeneskrysset).
Ansvarlig søkers kommentar til nabomerknaden:
1.
Nabo er bekymret for at det søkes om bebyggelse høyere enn det som er angitt i gjeldende
reguleringsplan. Dette ble besvart per telefon. Omsøkt prosjekt forholder seg til de høyder som er tillatt
i gjeldende reguleringsplan.
2.
Nabo er negativ til at det søkes om midlertidig dispensasjon for ferdigstillelse av ny rundkjøring i
Ekeneskrysset. Nabo mener det er vanskelig å se noen fordel i en videre fortsettelse av utbygging
uten en utbedring av Ekeneskrysset. Dispensasjonssøknaden ligger nå til behandling hos Tønsberg
kommune. Alle berørte myndigheter; Statens vegvesen, Vestfold fylkeskommune, Tønsberg
kommune, Nøtterøy kommune og relevante utbyggere er nå i en felles arbeidsprosess med å finne en
god løsning på fremdriften omkring utbedring av Ekeneskrysset og tidspunkt for dette. Utfallet av dette
samarbeidet vet vi ingenting om på nåværende tidspunkt.

Rettslig grunnlag:
Planstatus
Byggeområdet omfattes av reguleringsplannr. 0704 20090014 for Husøy Havn (2013).
Knyttet til rammesøknad for byggetrinn 2, er reguleringsbestemmelsenes §§ 5.4 og 5.5,
som åpner for opparbeidelse av parkeringskjeller under delområdene AB1, P1 og AB2,
særlig relevante.
Søknad om dispensasjon fra § 11.6, rekkefølgebestemmelsen om ferdigstillelse av
utvidelse av Ekeneskrysset, er under behandling i egen sak, og omfattes derfor ikke av
denne saksvurderingen.
Plan- og bygningsloven:
§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket
§ 19-3. Midlertidig dispensasjon
§ 21-3. Nabovarsel
§ 29-2. Visuelle kvaliteter
§ 29-4. Byggverkets plassering og høyde
Forurensingsforskriften:
§ 2-6. Krav til tiltaksplan
§ 2-7. Krav til faglige kvalifikasjoner
§ 2-8. Godkjenning av tiltaksplan
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldsloven):
§ 7. Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12.
Vurderinger:
Innledning:
I forbindelse med behandling av rammesøknad for byggetrinn 1, ble flere grunnleggende

forhold som omfatter hele utbyggingen av Husøy Havn utredet og godkjent, herunder
forhold som har vært til uttalelse og vurdering hos andre fagmyndigheter.
Utvalgsbehandlingen av byggetrinn 1 følger derfor som vedlegg til denne saken.
Søknad om dispensasjon fra regulert plassering for parkering i hht
reguleringsbestemmelsenes § § 5.4 og 5.5:
Ved behandlingen av tilsvarende søknad om dispensasjon, knyttet til byggetrinn 1, gjorde
administrasjonen følgende vurdering:
Av reguleringsbestemmelsenes § § 5.4 og 5.5 følger det at parkeringsanlegg kan ligge
under AB1, AB2 og P1. Det søkes om dispensasjon for plassering av parkeringsanlegg
under deler av feltene AB3, GP1, BL2, BL3, GP3, GGt1 og nedre del av Strandveien.
Ansvarlig søker grunngir søknaden med følgende hovedmomenter:
·
·
·

Anleggets nedkjøring plasseres i hht reguleringsplanen.
Endringen medfører ikke endring av antall parkeringsplasser.
Parkeringsanlegget blir i sin helhet liggende under terreng.

Administrasjonen legger til grunn at de mest vesentlige hensynene bak angivelse av
plassering av parkering slik det følger av reguleringsbestemmelsenes § § 5.4 og 5.5 er
å sikre tilstrekkelig areal for påkrevd parkering. Plasseringen antas primært å følge av
forslagsstillers angivelse, og ikke som følge av særskilte anbefalinger fra
planmyndigheten. Etter en samlet vurdering mener derfor administrasjonen at hensynet
bak bestemmelsene det søkes om dispensasjon fra ikke blir vesentlig tilsidesatt som
følge av dispensasjon.
Den mest vesentlige ulempen anses å være at reguleringsplanen svekkes som
styringsverktøy. Omsøkte dispensasjon er imidlertid en relativt unik problemstilling, som
ikke vil kunne medføre presedens innenfor planområdet for øvrig. Endringen anses
videre som en justering av reguleringsplanen som følge av detaljprosjektering av
tiltaket. I så måte anses ikke reguleringsplanen som helhet som svekket som følge av
dispensasjon. Det anses videre som en fordel at parkeringskjelleren ved endringen kan
gis en nærmere tilknytning til boligbebyggelsen, og i så måte tilrettelegge for en mer
funksjonell utnyttelse av området.
Etter administrasjonens vurdering, er omsøkte dispensasjon for byggetrinn 2 en direkte
konsekvens av den dispensasjonen som ble gitt for byggetrinn 1, der man i praksis tok
stilling til en endring av reguleringsplanen. Dette grepet, som nå gjør det vanskelig å
realisere parkering under de opprinnelige delområdene, bør imidlertid formaliseres
gjennom en endring av planen.
Administrasjonen vil derfor anbefale at en dispensasjon for det omsøkte
parkeringsanlegget gjøres midlertidig, og at en endring av planen må være realisert før
ferdigattest kan gis.
Vurdering av nabomerknad:
Nabomerknad som gjelder rekkefølgebestemmelsen, med krav om ferdigstillelse av
Ekeneskrysset, anses ikke relevant i forhold til behandlingen av rammesøknad for
byggetrinn 2. Dette er et forhold som behandles i egen sak, og som vil bli knyttet til
fremtidig søknad om igangsettingstillatelse for tiltaket.

For øvrig vurderes at ansvarlig søker har gitt en tilfredsstillende redegjørelse, angående
tiltakets forhold til regulerte byggehøyder.
Visuelle kvaliteter:
Ved behandling av byggetrinn 1, ble de visuelle kvalitetene grundig redegjort for, og
vurdert. Byggetrinn 2 er lagt opp som en ren videreføring av totalprosjektet Husøy Havn.
Administrasjonen finner derfor ikke grunn til å foreta ytterligere vurderinger av tiltakets
visuelle kvaliteter, og anbefaler at disse tas til orientering som del av en
rammegodkjenning.
Plassering/høyde/bruksareal:
Med unntak av omsøkte dispensasjon for endret plassering av parkeringskjeller, vurderes
at tiltaket forholder seg til gjeldende reguleringsplan.
Forurensingsforskriften:
Tiltaksplan for inngrep i forurenset grunn i hht reguleringsbestemmelsenes § 10, og
forurensningsforskriftens kapittel 2, ble godkjent i tilknytning til behandling av byggetrinn 1,
og videreføres i byggetrinn 2, i medhold av forurensningsforskriftens § 2-8.

Biologisk naturmangfold:
Ved søk i relevante naturdatabaser fremkommer det ikke kjente forekomster som er
underlagt særskilt vern. Det legges til grunn at hensynet til naturmangfoldsloven er vurdert
i gjeldende reguleringsprosess, da reguleringsplanen er vedtatt etter loven ble vedtatt.
Ut over ovennevnte vurderinger, anses tiltaket i stor grad å være avklart gjennom en
grundig planprosess, samt gjennom saksutredning og vedtak knyttet til byggetrinn 1.
Byggetrinn 2 vurderes som en ren videreføring av byggetrinn 1, med de krav til
dokumentasjon og rekkefølgebestemmelser som skal være oppfylt før
igangsettingstillatelse kan gis.
Alternative løsninger:
UBA avslår søknad om dispensasjon. Det må grunngis hvorfor vilkårene for dispensasjon
ikke er til stede jfr. pbl § 19-2.
Administrasjonen vil anbefale UBA å godkjenne søknad om rammetillatelse selv om
dispensasjon ikke gis. Det kan da stilles vilkår om korrigering i hht eventuelt avslått
dispensasjon i rammetillatelsen. Dette gir en mer forutsigbar prosess for tiltakshaver.
Dersom UBA mener tiltaket ikke er i samsvar med kravene til visuell utforming må
søknaden om rammetillatelse avslås med hjemmel i pbl § 29-2.
Økonomiske konsekvenser:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Helse- og miljøkonsekvenser:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.

Konsekvenser for folkehelse:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Konsekvenser for barn og unge:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Konklusjon:
Administrasjonen mener vilkårene for midlertidig dispensasjon er til stede for endret
plassering av parkeringskjeller, men at det må stilles krav om tilsvarende endring av
planen som må være godkjent før ferdigattest kan utstedes. Søknad om rammetillatelse
for byggetrinn 2 anbefales imøtekommet.
Videre behandling
UBA avgjør saken.
Saksbehandlingsgebyr: Kr 511.055,- ihht gebyrregulativet pkt 2.3, varenr. 2135
Tønsberg,18.08.17

Jan Eide
kommunaldirektør
Anne Hekland
virksomhetsleder

