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Tønsberg kommune

JournalpostID 15/36541
Saksbehandler:
Kathrine Eikrem, telefon: 33 34 80 35
Kommuneutvikling

Husøy havn, byggetrinn1 - 0159/0325 og 0159/0328 m.fl. - 2 leilighetsbygg, P-kjeller,
utomhusarealer, gatetun, småbåthavn og kyststi
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møtedato
28.08.2015

Saksnummer
133/15

Rådmannens innstilling
Vedtak etter plan- og bygningsloven – Dispensasjoner fra reguleringsplan:
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis det dispensasjon fra plassering for parkering i hht
reguleringsbestemmelsenes § § 5.4 og 5.5 i reguleringsplan nr. 0704 20090014.
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis det midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 10.8
slik at rammetillatelse kan gis før det er dokumentert at tiltakshaver har ervervet nødvendig areal
som er regulert til offentlig formål. Dispensasjonen gis inntil søknad om igangsettingstillatelse.
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 11.3 i
reguleringsplan nr. 0704 20090014 slik at SA1 opparbeides først i stedet for SA2.
Med hjemmel i pbl § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra krav til plan for fergedrift i
byggeperioden jfr. Reguleringsbestemmelsenes § 11.1 i reguleringsplan nr. 0704 20090014.
Vilkårene for dispensasjon er ikke til stede.
Det vurderes å gi midlertidig dispensasjon jfr. pbl § 19-3 fra krav til oppgradering av Strandveien
før igangsettingstillatelse jfr. Reguleringsbestemmelsenes § 11.2. En dispensasjon vil kun omfatte
etablering av topplag for asfalt innenfor et avgrenset tidsrom. For å kunne gi dispensasjon må det
foreligge godkjente detaljtegninger, bankgaranti basert på kvalifisert kostnadsoverslag og
dokumentasjon på grunnerverv. Vegmyndigheten skal uttale seg til søknaden.
Det vurderes å gi midlertidig dispensasjon jfr. pbl § 19-3 fra krav til opparbeidelse av
friområde 1 og 2 med tilhørende badeområde og småbåtanlegg SA1 jfr.
reguleringsbestemmelsenes § 11.3. En dispensasjon vil kunne løpe inntil det søkes om midlertidig
brukstillatelse innenfor byggetrinn 1, dog ikke lenger enn 2 år. Det må legges til rette for brukere
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av kyststien mv. i anleggsperioden. For å kunne gi dispensasjon må det foreligge godkjente
detaljtegninger, bankgaranti basert på kvalifisert kostnadsoverslag og dokumentasjon på
grunnerverv. Bydrift må uttale seg til søknaden.
Administrasjonen gis delegert myndighet til å ferdigbehandle søknader om midlertidig
dispensasjon fra krav om opparbeidelse av veg og anlegg jfr. reguleringsbestemmelsenes § §
11.2 og 11.3.
Vedtak etter plan- og bygningsloven – Rammetillatelse:
Søknad om rammetillatelse for to leilighetsbygg 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. Etablering/utvidelse av sandstrand skal være godkjent av Fylkesmannen i Vestfold/Klimaog forurensningsdirektoratet i hht vurderinger i saksutredningen før søknad om
igangsettingstillatelse.
6. Krav til etablering av vaktrom for fergedrift må dokumenteres ivaretatt ved søknad om
igangsettingstillatelse.
7. Det må gjøres rede for eksisterende brygge innenfor offentlig badeområde i hht
vurderinger i saksutredningen innen søknad om igangsettingstillatelse.
8. Dersom tiltaket omfatter mudring må det foreligge tillatelse fra Fylkesmannen i Vestfold før
søknad om igangsettingstillatelse.
9. Vilkår i reguleringsbestemmelsenes § 5.8 må dokumenteres etterkommet senest ved
søknad om igangsettingstillatelse.
10. Det må foreligge tinglyst heftelse som dokumenterer allmenhetens tilgang/vedlikehold for
tilgang over gatetun 1 (f_GTT1) i hht reguleringsbestemmelsenes § 6.5.
11. 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.
12. Det må senest ved søknad om igangsettingstillatelse gjøres rede for hvordan kravene til
universell utforming og energieffektivitet/-forsyning etterkommes i prosjektet.
13. Det må sendes inn dokumentasjon for ansvar og kontroll i hht vurderinger i
saksutredningen.
14. De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.
Vedtak etter forurensningsforskriften:
Overordnet tiltaksplan datert 31.01.2014 godkjennes i medhold av forurensningsforskriftens § 2-8
på følgende betingelser:
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1. Arbeid etter tiltaksplanen skal utføres av foretak med særlig faglig kompetanse. Det må
sendes inn søknad om ansvarsrett for prosjektering og utførelse.
2. Gjennomføring og rapportering av arbeid etter tiltaksplanen må være i samsvar med § 2-9.

28.08.2015 Utvalg for bygge- og arealsaker
Møtebehandling:
Utvalget behandlet saken og vedtok enstemmig rådmannens innstilling.
UBA-133/15 Vedtak:
Vedtak etter plan- og bygningsloven – Dispensasjoner fra reguleringsplan:
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis det dispensasjon fra plassering for parkering i hht
reguleringsbestemmelsenes § § 5.4 og 5.5 i reguleringsplan nr. 0704 20090014.
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis det midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes §
10.8 slik at rammetillatelse kan gis før det er dokumentert at tiltakshaver har ervervet
nødvendig areal som er regulert til offentlig formål. Dispensasjonen gis inntil søknad om
igangsettingstillatelse.
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 11.3 i
reguleringsplan nr. 0704 20090014 slik at SA1 opparbeides først i stedet for SA2.
Med hjemmel i pbl § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra krav til plan for fergedrift i
byggeperioden jfr. Reguleringsbestemmelsenes § 11.1 i reguleringsplan nr. 0704 20090014.
Vilkårene for dispensasjon er ikke til stede.
Det vurderes å gi midlertidig dispensasjon jfr. pbl § 19-3 fra krav til oppgradering av
Strandveien før igangsettingstillatelse jfr. Reguleringsbestemmelsenes § 11.2. En
dispensasjon vil kun omfatte etablering av topplag for asfalt innenfor et avgrenset tidsrom. For
å kunne gi dispensasjon må det foreligge godkjente detaljtegninger, bankgaranti basert på
kvalifisert kostnadsoverslag og dokumentasjon på grunnerverv. Vegmyndigheten skal uttale
seg til søknaden.
Det vurderes å gi midlertidig dispensasjon jfr. pbl § 19-3 fra krav til opparbeidelse av
friområde 1 og 2 med tilhørende badeområde og småbåtanlegg SA1 jfr.
reguleringsbestemmelsenes § 11.3. En dispensasjon vil kunne løpe inntil det søkes om
midlertidig brukstillatelse innenfor byggetrinn 1, dog ikke lenger enn 2 år. Det må legges til
rette for brukere av kyststien mv. i anleggsperioden. For å kunne gi dispensasjon må det
foreligge godkjente detaljtegninger, bankgaranti basert på kvalifisert kostnadsoverslag og
dokumentasjon på grunnerverv. Bydrift må uttale seg til søknaden.
Administrasjonen gis delegert myndighet til å ferdigbehandle søknader om midlertidig
dispensasjon fra krav om opparbeidelse av veg og anlegg jfr. reguleringsbestemmelsenes § §
11.2 og 11.3.
Vedtak etter plan- og bygningsloven – Rammetillatelse:
Søknad om rammetillatelse for to leilighetsbygg med tilhørende anlegg, bestående av
dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 214 på følgende betingelser:
15. 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
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16.

17.
18.
19.

bygningsmyndigheten senest ved søknad om igangsettingstillatelse.
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.
Løsninger for vann og avløp, herunder overvannshåndtering, skal være godkjent av
Bydrift før det kan gis igangsettingstillatelse.
Krav fra Havnevesenet må etterkommes jfr. vurderinger i saksutredningen.
Etablering/utvidelse av sandstrand skal være godkjent av Fylkesmannen i
Vestfold/Klima- og forurensningsdirektoratet i hht vurderinger i saksutredningen før
søknad om igangsettingstillatelse.

20. Krav til etablering av vaktrom for fergedrift må dokumenteres ivaretatt ved søknad om
igangsettingstillatelse.
21. Det må gjøres rede for eksisterende brygge innenfor offentlig badeområde i hht
vurderinger i saksutredningen innen søknad om igangsettingstillatelse.
22. Dersom tiltaket omfatter mudring må det foreligge tillatelse fra Fylkesmannen i Vestfold
før søknad om igangsettingstillatelse.
23. Vilkår i reguleringsbestemmelsenes § 5.8 må dokumenteres etterkommet senest ved
søknad om igangsettingstillatelse.
24. Det må foreligge tinglyst heftelse som dokumenterer allmenhetens tilgang/vedlikehold
for tilgang over gatetun 1 (f_GTT1) i hht reguleringsbestemmelsenes § 6.5.
25. 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.
26. Det må senest ved søknad om igangsettingstillatelse gjøres rede for hvordan kravene
til universell utforming og energieffektivitet/-forsyning etterkommes i prosjektet.
27. Det må sendes inn dokumentasjon for ansvar og kontroll i hht vurderinger i
saksutredningen.
28. De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.
Vedtak etter forurensningsforskriften:
Overordnet tiltaksplan datert 31.01.2014 godkjennes i medhold av forurensningsforskriftens §
2-8 på følgende betingelser:
3. Arbeid etter tiltaksplanen skal utføres av foretak med særlig faglig kompetanse. Det må
sendes inn søknad om ansvarsrett for prosjektering og utførelse.
4. Gjennomføring og rapportering av arbeid etter tiltaksplanen må være i samsvar med §
2-9.
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Kortversjon – hva saken gjelder:
UBA avslo i sak 108/15 søknad om rammetillatelse og søknader om dispensasjon for byggetrinn 1
innenfor planområdet til Husøy Havn:
19.06.2015 Utvalg for bygge- og arealsaker
Møtebehandling:
Aamodt (A) forslo på vegne av A, V og Krf.:
UBA avslår søknad om rammetillatelse i strid med administrasjonens innstilling. Tiltaket er
ikke i samsvar med gjeldende arealplan.
Ida Sakshaug (H) fremmet følgende protokolltilførsel:
Eventuelle endringer i farge/materialvalg skal omsøkes.
Ved alt.vot. ble fellesforslaget fra Aamodt vedtatt med 4 mot 3 stemmer gitt rådmannens
innstilling (H,Frp.).
Etter dette har UBA fattet slikt vedtak:
UBA-108//15 Vedtak:
UBA avslår søknad om rammetillatelse i strid med administrasjonens innstilling. Tiltaket er
ikke i samsvar med gjeldende arealplan.
Protokolltilførsel:
Eventuelle endringer i farge/materialvalg skal omsøkes.
Ansvarlig søker Spir Arkitekter AS fremmer nå på vegne av tiltakshaver Husøy Næringsutvikling
AS (Avantor AS) en revidert søknad om rammetillatelse for:







Oppføring av to leilighetsbygg innenfor felt AB3 og BL2 med til henholdsvis 16 og 23
boenheter.
Felles parkeringskjeller for AB3, BL2 og BL3. Parkeringskjeller ligger under terreng, og
strekker seg sammenhengende f.o.m BL3 i sørenden av byggeområdene, samt under
gatetun GTT1, GTT2 og noe under Strandveien mot vest.
Opparbeidelse av tilhørende deler av utomhusarealer, herunder friområde F1 i vest.
Oppføring av pumpehus med toalett for allmenheten.
Gatetun GTT1 og GTT2.
Småbåthavn SA1 og del av Kyststi Kai 1.

Søknader om dispensasjon fra regulert formål GP5 for etablering av strandpark er tatt ut av
søknaden. Videre er søknad om dispensasjon fra krav til etablering av vaktrom for fergedrift tatt ut
av søknaden. Det søkes derfor nå om dispensasjon fra følgende forhold i gjeldende
reguleringsplan:


Dispensasjon for endret plassering av parkeringskjeller under bakken.



Dispensasjon for opparbeidelse av småbåtanlegg SA1 i stedet for SA2.



Dispensasjon for dokumentasjon av erverv av nødvendig areal som er regulert til offentlig
formål.



Dispensasjon fra krav til utarbeidelse av plan for fergedrift i anleggsperioden.



Midlertidig dispensasjon fra krav til opparbeidelse av vei, da man ønsker å avvente
etablering av topplag.



Midlertidig dispensasjon fra krav til opparbeidelse av friområde F1 og F2, badeområde og
SA1 slik at det kan opparbeides samtidig med øvrige byggearbeider.
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Det foreligger 3 nabomerknader til opprinnelig søknad. Endringen av søknaden er ikke varslet på
nytt. Hovedmomentene i merknadene er at det må legges til rette for fremtidig fergedrift, og at
nødvendig privatrettslige avtaler må foreligge. Det er tidligere innhentet uttalelse fra Fylkesmannen
i Vestfold. De har ingen vesentlige merknader til den opprinnelige søknaden.
Administrasjonen mener vilkårene for dispensasjon er til stede for dispensasjon for endret
plassering av parkeringskjeller, opparbeidelse av SA1 i stedet for SA2 og dokumentasjon på erverv
av nødvendig areal for opparbeidelse av anlegg regulert til offentlig formål. Administrasjonen
anbefaler videre UBA å stille seg åpne for å vurdere midlertidig dispensasjon fra krav til
opparbeidelse av KV1 (Strandveien), friområde F1 og F2, badeområde og SA1 på grunnlag av
ytterligere dokumentasjon. Omsøkte dispensasjon fra krav til utarbeidelse av plan for fergedrift i
anleggsperioden vil sette hensynet bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra, vesentlig til
side og kan ikke anbefales. Administrasjonen anbefaler på bakgrunn av dette UBA å gi
rammetillatelse og dispensasjon i henhold til innstilling ovenfor.
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Nr

T

Dok.dato

Avsender/Mottaker

13

I

12.08.2015 Spir Arkitekter AS

Tittel
Husøy havn, byggetrinn1 - 0159/0325
og 0159/0328 m.fl. - 2 leilighetsbygg,
P-kjeller, utomhusarealer, gatetun,
småbåthavn og kyststi - ad byggetrinn
1

Innledning/bakgrunn:
Ansvarlig søker: Spir Arkitekter AS, Postboks 18, 3119 Tønsberg.
Tiltakshaver: Husøy Næringsutvikling (Avantor AS), Storgaten 20, 3126 Tønsberg.
Ansvarlig søker Spir Arkitekter AS fremmer nå på vegne av tiltakshaver Husøy Næringsutvikling
AS (Avantor AS) en revidert søknad om rammetillatelse for:







Oppføring av to leilighetsbygg innenfor felt AB3 og BL2 med til henholdsvis 16 og 23
boenheter.
Felles parkeringskjeller for AB3, BL2 og BL3. Parkeringskjeller ligger under terreng, og
strekker seg sammenhengende f.o.m BL3 i sørenden av byggeområdene, samt under
gatetun GTT1, GTT2 og noe under Strandveien mot vest.
Opparbeidelse av tilhørende deler av utomhusarealer, herunder friområde F1 i vest.
Oppføring av pumpehus med toalett for allmenheten.
Gatetun GTT1 og GTT2.
Småbåthavn SA1 og del av Kyststi Kai 1.

Søknader om dispensasjon fra regulert formål GP5 for etablering av strandpark er tatt ut av
søknaden. Videre er søknad om dispensasjon fra krav til etablering av vaktrom for fergedrift tatt ut
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av søknaden. Det søkes derfor nå om dispensasjon fra følgende forhold i gjeldende
reguleringsplan:


Dispensasjon for endret plassering av parkeringskjeller under bakken.



Dispensasjon for opparbeidelse av småbåtanlegg SA1 i stedet for SA2.



Dispensasjon for dokumentasjon av erverv av nødvendig areal som er regulert til offentlig
formål.



Dispensasjon fra krav til utarbeidelse av plan for fergedrift i anleggsperioden.



Midlertidig dispensasjon fra krav til opparbeidelse av vei, da man ønsker å avvente
etablering av topplag.



Midlertidig dispensasjon fra krav til opparbeidelse av friområde F1 og F2, badeområde og
SA1 slik at det kan opparbeides samtidig med øvrige byggearbeider.

Utomhusplan (revidert):
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Tegninger AB3 (hus 1):
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Reviderte tegninger BL2 (hus 2):
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Revidert felles tegning for AB3 og BL2:

Side 13 av 30

Illustrasjoner:

Figur 1 - Illustrasjon siktlinjer
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Figur 2 - Illustrasjon sol/skygge

Materialvalg:
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Bruksareal (BRA):


AB3 (hus 1): 1 850 m2



BL2 (hus 2): 2 686 m2



Parkering/boder: 2 800 m2

Høyder:


AB3 (hus 1): kote + 15,0



BL2 (hus 2): kote + 15,0



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

Nabovarsel/-merknader:
Samtlige naboer er varslet om tiltaket slik det ble forelagt UBA i sak 108/15. Endringen av
søknaden er ikke nabovarslet. Administrasjonen mener naboer kan unntas fra varsling om
endringen, da deres interesser ikke berøres ut over det de allerede er varslet om jfr. pbl § 21-3.
Naboer som tidligere har kommet med merknader til tiltaket må imidlertid orienteres om UBAs
behandling av foreliggende sak slik at de gis anledning til å eventuelt benytte klageretten.
Det foreligger 3 nabomerknader. Merknadene gjengis nedenfor med ansvarlig søkers tilsvar i
kursiv.
Nabomerknad fra Erik Wang Hansen datert 15.03.2015:
Jeg har mottatt nabovarsel av 2. d.m. ang. tiltak på gbnr. 159/325 og 328. Jeg er
hjemmelshaver til gbnr. 159/19 som ifølge kommunens kart er naboeiendom til Husøy
Havn. Tegningsvedleggene oppgis å ha målestokk 1 : 200, men hustegningene har ikke 1 :
200. Det skaper usikkerhet om viktige forhold i varselet. I mottatt tegningsunderlag er ikke
Husøy Havns eiendomsgrense mot gbnr. 159/19 vist. Deler av gbnr. 159/19 planlegges
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ervervet til gang- /sykkel-sti langs Strandveien. Det er viktig at slikt grunnerverv er sluttført
før byggestart for boligblokkene. Det bør ikke gis dispensasjon fra denne rekkefølgen.
Siden mottatt tegningsunderlag for boligblokkene ikke viser eiendomsgrenser for bl.a. gbnr.
159/19 mot Husøy Havn er det ikke mulig å gi merknad f.eks. om byggeavstandskrav for
boligblokkene m.m.. Manglene i varselet bør rettes slik at naboer får et ok grunnlag for å si
sitt om tiltaket i tide.
Ansvarlig søkers tilsvar:
Det stemmer at tegningene til naboene er nedfotografert og at ikke eiendomsgrense mot
gbnr 159/19 er vist. Det beklager vi, men tiltaket ligger innenfor planformålet. Vi vil allikevel
sørge for at Erik Wang-Hansen får tegninger i riktig målestokk med inntegnede
eiendomsgrenser.
Grunnerverv for Strandveien er ikke sluttført, men under arbeid. Dispensasjonen gjelder
ikke etablering av selve veien, men kun på etablering av topplaget for å spare veien for
slitasje under byggeperioden.
Nabomerknad fra Husøy Vel v/Ulf Slotvik datert 16.03.2015:
I forbindelse med ny ferjeforbindelse over Husøysundet ønsker den etablerte
arbeidsgruppen (Husvik og Nes Vel, Foynland Vel og Husøy Vel) et møte med Avantor og
SPIR for å finne en mest mulig praktisk tilnærming til spørsmålet rundt ferjekai og vaktrom
for ferjemannskap. Det vil være fint om dere gir oss et par alternativer til tid og sted slik at vi
får satt det som passer. Vi har luftet noen ideer med Ola Thon så det ville være fint om vi
alle kunne treffes.
Ansvarlig søkers tilsvar:
Det er berammet møte hos Spir Arkitekter AS med Ulf Slotvik og Herman Meier fra Husøy
Vel den 27.03.15 kl. 13:00.
Nabomerknad fra Husøy Vel v/Herman Meier datert 17.03.2015:
Vi viser til oppstart av byggeprosjektet Husøy havn og har følgende innvendinger til :
§11, nr.1 i Rekkefølgebestemmelser Husøy Vel motsetter seg at det gis dispensasjon fra
plan for fergedrift under byggeperioden av de to bryggene som nå omsøkes, i felt AB3 og
BL2 da det er en aktiv prosess i gang for å få på plass ferjedrift innen kort tid.
§5.6 Vaktrom for fergedrift i Øvrige Reguleringsbestemmelser. Husøy Vel motsetter seg at
det gis dispensasjon for etablering av vaktrom da det er en aktiv prosess i gang for å få på
plass ferjedrift som vil ha behov for vaktrom for ferjemannskap.
Vaktrom må av naturlige årsaker ligge i umiddelbar nærhet til ferjekaien.
Ansvarlig søkers tilsvar:
Dispensasjon fra plan for fergedrift under byggeperioden anser vi som gjeldende i og med
fergedriften pr. dags dato har opphørt. Det er avsatt egen areal til et fremtidig vaktrom
knyttet til fergedriften og ferdig kai vil bli tilrettelagt for fergedrift. Med utgangspunkt i dette
er det tilrettelagt for en reatablering av fergen dersom driften igangsettes.
Det er berammet møte hos Spir Arkitekter AS med Ulf Slotvik og Herman Meier fra Husøy
Vel den 27.03.15 kl. 13:00.
Rettslig grunnlag:
Planstatus:
Byggeområdet omfattes av reguleringsplannr. 0704 20090014 for Husøy Havn (2013). Særlig
relevante reguleringsbestemmelser i forbindelse med søknaden er gjengitt som vedlegg til slutt i
saksutredningen.
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Figur 3 - Utsnitt reguleringsplan

Plan- og bygningsloven:
§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket
§ 19-3. Midlertidig dispensasjon
§ 21-3. Nabovarsel
§ 21-6. Privatrettslige forhold
§ 29-2. Visuelle kvaliteter
Forurensningsforskriften:
§ 2-6. Krav til tiltaksplan
§ 2-7. Krav til faglige kvalifikasjoner
§ 2-8. Godkjenning av tiltaksplan
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12)
For fullstendig lovtekst, kfr. www.lovdata.no.
Uttalelse andre myndigheter:
Revidert søknad er oversendt BYD og HAVN. Det har ikke innkommet merknader til det reviderte
prosjektet.
Bydrift:
Søknaden om rammetillatelse, herunder omsøkte dispensasjoner, er forelagt prosjektansvarlig ved
Bydrift. Vurderinger i saksutredningen og vilkår i tillatelsen er avklart med prosjektansvarlig ved
Bydrift.
Havnevesenet:
Havnevesenet viser til uttalelser gitt i møte med ansvarlig søker/tiltakshaver, og forutsetter at dette
ivaretas i prosjektet. For eksempel skal belysningsplan oversendes Havnevesenet for godkjenning,
og det tillates heller ikke innendørs belysning som kan blende skip eller skape faremomenter ved
navigering. Beboerne må opplyses om dette. For eksisterende brygge innenfor offentlig
badeområde, må det gjøres nærmere avklaringer jfr. vurderinger nedenfor før det tas endelig
stilling til om denne skal stå.
Fylkesmannen i Vestfold:
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Det foreligger uttalelse fra Fylkesmannen i Vestfold i brev av 13.05.2015:

Vurderinger:
Pumpestasjon for vann og avløp jfr. Reguleringsbestemmelsenes § § 3.6 og 6.2:
Av reguleringsbestemmelsenes § 3.6 følger det at pumpestasjon ved fergeleiet og Fergeveien må
oppgraderes. Eksisterende pumpestasjon ligger innenfor regulert gatetun GTT2. I hht § 6.2 heter
det videre at «innenfor regulert gatetun ligger eksisterende pumpestasjon (AP20). Plassering av
pumpestasjonen med nødvendig areal for drift og vedlikehold må fremgå av utomhusplanen.»
Administrasjonen legger til grunn at man i reguleringsplanen har tatt utgangspunkt i at
eksisterende pumpestasjon skal benyttes, uten at dette er å anse som et formelt krav til
plasseringen. Omsøkt plassering sammen med offentlige toalett i friområde F1 anses som
hensiktsmessig fordi man får samlet flere offentlige funksjoner på ett sted, og samtidig legger til
rette for en mer funksjonell drift og bruk av gatetunet GTT2.
I hht reguleringsbestemmelsenes § 7.1 tillates det etablert serviceanlegg med dusj mv (badehus)
med maksimalt bruksareal 25 m2 innenfor F1. Administrasjonen mener omsøkt plassering av
pumpestasjon i friområde F1 vil være i samsvar med regulert formål, og anser det som positivt at
pumpehuset kan gis en mer egnet lokalisering.
Søknad om dispensasjon fra regulert plassering for parkering i hht reguleringsbestemmelsenes § §
5.4 og 5.5:
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.
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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.
Søknad om dispensasjon fra krav til plan for fergedrift i byggeperioden jfr.
Reguleringsbestemmelsenes § 11.1.
Av reguleringsbestemmelsenes § 11.1 følger det at det skal foreligge en plan for drift av en
eventuell lokal ferge i hele byggeperioden, og at det må tilrettelegges for eventuelt midlertidige
løsninger for fremføring av kyststien. Det søkes om dispensasjon fra krav om plan for fergedrift i
hht ovennevnte under byggeperioden for byggetrinn 1. Ansvarlig søker grunngir søknaden med
følgende hovedmomenter:




Det foregår ikke fergedrift i dag, men det ferdige prosjektet legger til rette for fremtidig
fergedrift.
Foreløpig tilrettelegging i fbm byggetrinn 1 vil medføre uforholdsmessige kostnader.
Plan kan utarbeides dersom det viser seg at behovet skulle oppstå.

Administrasjonen legger til grunn at det mest vesentlige hensynet bak bestemmelsen er å sikre
opprettholdelse av eventuell fergedrift i hele byggeperioden. Selv om ferga ikke er i drift, skal
bestemmelsen sikre drift av en eventuell ferge.
Ettersom ferga ikke lenger er i drift, kan det umiddelbart synes lite hensiktsmessig å legge til rette
for drift i byggeperioden. Byggeperioden vil imidlertid kunne strekke seg over et langt tidsrom, og
administrasjonen mener derfor at det er viktig å allerede nå ha lagt til rette for hvordan man skal
løse situasjonen dersom fergedriften gjenopptas i løpet av byggeperioden for byggetrinn 1.
Administrasjonen kan ikke se at utarbeidelsen av en slik plan vil medføre uforholdsmessige
kostnader.
Etter en samlet vurdering anbefaler derfor ikke administrasjonen at det gis dispensasjon fra
rekkefølgebestemmelsenes § 11.1.
Søknad om dispensasjon fra krav til oppgradering av Strandveien før igangsettingstillatelse jfr.
Reguleringsbestemmelsenes § 11.2:
Av reguleringsbestemmelsenes § 11.2 følger det at Strandveien med tilhørende fortau skal
oppgraderes før det gis igangsettingstillatelse. Tinglyst overskjøting av arealene til kommunen skal
dokumenteres.
Det søkes om delvis dispensasjon fra bestemmelsen, da det er ønskelig å ferdigstille veien i hht §
11.2 med unntak av topplaget. Søknaden om dispensasjon grunngis med at det er gunstig å vente
med etablering av veiens topplag for å unngå slitasje fra anleggstrafikken.
Administrasjonen gir ofte midlertidige dispensasjoner av denne typen, og da på grunnlag av
bankgaranti basert på et kvalifisert kostnadsoverslag, godkjente detaljtegninger og dokumentasjon
på nødvendig grunnerverv. I utgangspunktet anses det som positivt dersom man kan vente med å
legge topplaget på veien, slik at unødvendige skader på topplaget unngås. Administrasjonen
avventer imidlertid å ta endelig stilling til søknaden inntil nødvendig dokumentasjon foreligger. Det
vil ikke bli anbefalt/gitt dispensasjon fra krav til opparbeidelse av fortau- og/eller
støyskjermingstiltak.
Søknad om dispensasjon fra krav til etablering av friområde mm i hht reguleringsbestemmelsenes
§ 11.3:
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Av reguleringsbestemmelsenes § 11.3 følger det at friområde 1 og 2 med badeområde og
småbåtanlegg SA2 skal være etablert før det gis igangsettingstillatelse.
Det søkes om dispensasjon for å etablere SA1 i stedet for SA2, samt fra krav om opparbeidelse av
anleggene innen igangsettingstillatelse. Ansvarlig søker grunngir søknaden med følgende
hovedmomenter:



SA1 tilhører naturlig byggetrinn 1, og ligger nærmest badeområde og friområde.
Det vil bli stilt bankgaranti for opparbeidelsen, slik at opparbeidelse er sikret innen
brukstillatelse.

Administrasjonen mener de mest vesentlige hensynene bak krav om opparbeidelse av områder for
småbåtanlegg er sikring av tilgang til båtplasser for beboere innenfor Husøy Havn, etablering av
gjesteplasser med nærhet til regulerte friområder, samt tilrettelegge for båtplasser til erstatning for
de som må innløses i forbindelse med utbyggingen. Etter en samlet vurdering blir ikke disse
hensynene satt vesentlig til side som følge av dispensasjon som omsøkt. Til grunn for denne
vurderingen legges det vekt på følgende:


Krav om opparbeidelse av SA2 fremstår på nåværende tidspunkt som ugunstig, da
opparbeidelse av SA2 ikke er naturlig å se i sammenheng med opparbeidelse av friområde
1 og 2. Videre er det innenfor SA1 man skal tilrettelegge båtplasser til erstatning for de som
må innløses i forbindelse med utbyggingen.

Administrasjonen vurderer den mest vesentlige ulempen som følge av dispensasjon er at
reguleringsplanen svekkes som et styringsverktøy. I foreliggende sak er imidlertid dispensasjonen
å anse som en korrigering av reguleringsplanen ved realisering av tiltaket, og det anses som
tungtveiende fordeler at SA1 i stedet kan etableres da plassering og krav til erstatningsplasser
hører mer naturlig sammen med byggetrinn 1.
I forhold til søknad om midlertidig dispensasjon fra krav om selve opparbeidelsen av friområder og
småbåtanlegg vil vi, som omtalt i forhold til opparbeidelse av kommunal vei, avvente å ta endelig
stilling til dette inntil nødvendig dokumentasjon foreligger.
Søknad om dispensasjon fra krav til dokumentasjon på erverv av areal regulert til offentlig formål
jfr. reguleringsbestemmelsenes § 10.8:
Av reguleringsbestemmelsenes § 10.8 følger det at søknad om rammetillatelse skal være vedlagt
signerte avtaler som dokumenterer at tiltakshaver har ervervet areal som er regulert til offentlig
formål.
Det søkes om dispensasjon fra kravet, da det gjenstår avtale med en hjemmelshaver, eier av gbnr.
0151/0019. Søknaden grunngis med at:


Ansvarlig søker opplyser at det er avholdt møte med hjemmelshavere av siste tomtestripe
torsdag 28.05.2015. Saken ble belyst og tomteareal kartlagt. Forslag til løsning/ vederlag
ble gitt. Det ble avtalt oppfølgingsmøter i juni, men hjemmelshavere hadde ikke anledning
til å stille. Ansvarlig søker opplyser videre at de nå venter på tilbakemelding fra aktuelle
hjemmelshavere, og uansett vil gjenoppta dialogen i august.



Dispensasjon vil ikke tilsidesette formålet bak reguleringsbestemmelsen, og fordelen ved å
gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Administrasjonen mener det mest vesentlige hensynet med krav om dokumentasjon av
privatrettslige forhold er å ivareta hensynene bak pbl § 21-6, samt å ha tilstrekkelig sikkerhet for at
tiltaket fullt ut kan realiseres i henhold til reguleringsplanen. Etter en samlet vurdering mener
administrasjonen at en midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen ikke vesentlig vil
sette til side hensynet bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra. Til grunn for denne
vurderingen legges det vekt på følgende:


Dispensasjonen gis midlertidig inntil søknad om igangsettingstillatelse.
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Ansvarlig søkers opplysninger om dialog med hjemmelshaver.



Ansvarlig søker må på vegne av tiltakshaver senest ved søknad om igangsettingstillatelse
dokumentere at resterende privatrettslig avtale foreligger. Uten slik avtale kan ikke tiltaket
igangsettes. Tiltakshaver gis da anledning til å fortsette planlegging av prosjektet, dog med
den visshet at igangsettingstillatelse ikke kan gis uten at nødvendig privatrettslig avtale er
inngått.

Administrasjonen er med dette enig med nabo i at det ikke kan gis byggestart i form av
igangsettingstillatelse før det er dokumentert at nødvendige privatrettslige forhold er avklart.
Administrasjonen kan ikke se at det følger uheldige ulemper som følge av dette, og legger vekt på
at det vil være en stor fordel for tiltakshaver å få rammetillatelse for prosjektet. Dette muliggjør i
større grad videre fremdrift og planlegging, herunder også salg av boliger.
Søknaden om dispensasjon er oversendt nabo som eier eiendommen som det mangler
privatrettslig avtale for. Berørt nabo/grunneier orienteres også om søknaden ved kopi av dette
brevet. På bakgrunn av dette anses søknaden om dispensasjon som tilstrekkelig nabovarslet jfr.
pbl § 21-3.
Plassering/høyde/bruksareal:
Omsøkte tiltak forholder seg til reguleringsplanen krav til plassering, høyder og bruksareal, dog
med unntak for omtalte dispensasjon for plassering av parkeringskjeller som omtalt ovenfor.
Visuell utforming:
Ansvarlig søker gir følgende redegjørelse for arkitektur og tilpasning til omkringliggende
bebyggelse:
Omsøkte tiltak består av to boligblokker med småbåthavn og friområde på vestsiden,
gatetun og felles areal for uteopphold og lek mellom og øst for boligblokkene. På sørsiden
etableres gatetun som utvides mot øst i fremtidige byggetrinn. Parkeringsarealene for
boligene 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.
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 materialbruk bestående av pussoverflater og trekledning.
Administrasjonen mener omsøkte tiltak i det vesentlige er godt visuelt utformet i forhold til sin
funksjon, i seg selv og i forhold til omgivelsene jfr. pbl § 29-2 og reguleringsbestemmelsenes § 3.4.
Administrasjonen vil for øvrig bemerke at det er forelagt dokumentasjon på at tiltaket ivaretar krav
til sikt, byggehøyder, nedtrapping og oppdeling av bygningsvolum i hht
reguleringsbestemmelsenes § 3.5, kfr. illustrasjon ovenfor.
Utomhusplan:
Det foreligger utomhusplan i hht reguleringsbestemmelsenes § 10.4. Opparbeidelse av relevante
private og offentlige anlegg og grønnstruktur er vist i samsvar med reguleringsbestemmelsene.
Løsningene godkjennes i prinsippet. Detaljløsninger for opparbeidelsen av private og offentlige
anlegg skal imidlertid godkjennes av Bydrift og bygningsmyndigheten senest ved søknad om
igangsettingstillatelse. Detaljløsninger omfatter for eksempel utstyr, beplantning, materialvalg og
belysning.
Eksisterende brygge er forevist innenfor offentlig badeområde. Administrasjonen avventer å ta
stilling til hvorvidt denne kan bli liggende. Vurderingen vil blant annet bero på hvorvidt det er knyttet
private rettigheter til brygge, og hvilken stand brygga er i. Det må gjøres rede for disse forholdene
senest ved søknad om igangsettingstillatelse.
Administrasjonen vil for øvrig minne om at opparbeidelse av sandstrand innenfor offentlig
badeområde må omsøkes jfr. uttalelse fra Fylkesmannen i Vestfold. Dette må dokumenteres
senest ved søknad om igangsettingstillatelse..
Sikkerhet for skips- og småbåttrafikk:
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Ansvarlig søker opplyser at kaifront og sjøbunn er prosjektert i hht reguleringsbestemmelsenes §
3.2, og skal tåle påkjørsler fra skip. Utseilingen fra småbåthavn vil skje parallelt med farleden, og
det etableres fergekai for mulig gjenopptagelse av fergedriften. Havnevesenet viser til møter om
saken, og forutsetter at tilbakemeldinger gitt her etterkommes.
Kommunalteknikk:
Det foreligger kommunalteknisk avtale som ivaretar krav til kommunalteknikk slik det følger av
reguleringsbestemmelsenes § 3.6. Administrasjonen forutsetter at det i den forbindelse er
innhentet godkjenning for brannvannsløsning av rette myndigheter.
Støy:
Det er, i følge ansvarlig søker, utarbeidet støyrapport av kvalifisert foretak. Foreslåtte tiltak for å
dempe økt støynivå vil iverksettes i god tid før økt trafikkbelastning vil oppstå, og sannsynligvis
samtidig som oppgradering av Strandveien. Kravene til støy jfr. reguleringsbestemmelsenes § 4.1
ivaretas dermed. Administrasjonen vil stille krav om at støy/lyd/akustikk skilles ut som et eget
fagområde, og må belegges med ansvar ved søknad om ansvarsrett.
Parkering:
Ansvarlig søker opplyser at omsøkte boligbebyggelse utløser krav om 53 oppstillingsplasser for bil,
og 78 oppstillingsplasser for sykkel jfr. reguleringsbestemmelsenes § 4.2. Både krav til plasser for
bil- og sykkeloppstilling ivaretas. Felles parkeringsanlegg vil få 64 oppstillingsplasser for bil, hvorav
overskuddsplassene tilfaller fremtidige byggetrinn. 10 % av parkeringsplassene utformes for bruk
av forflytningshemmede.
Uteareal for lek og opphold:
I hht reguleringsbestemmelsenes § 4.3 er kravet til uteareal 75 kvm uteareal per boenhet i
blokkbebyggelse. Arealkravet kan etter reguleringsbestemmelsen dekkes av en kombinasjon av
private områder tilknyttet den enkelte boenhet, private fellesarealer og/eller offentlige friområder. I
kravet medregnes areal innenfor gårdsplass (GP1-GP5), friområde (F1, F2), park (P1-P3),
gårdsplass innenfor AB1, AB2 og Kai1. For blokkbebyggelsen kan max 10 kvm av kravet dekkes
av privat balkong eller terrasse.
Ansvarlig søker legger til grunn at omsøkte tiltak gir et foreløpig uteareal på ca. 216 kvm pr.
boenhet inntil fremtidige byggetrinn realiseres. I gårdsrommene skal det anlegges felles
lekeplasser i henhold til utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Innenfor regulert
friområde skal det tilrettelegges for ballspill og andre arealkrevende aktiviteter. Det etableres
lekeplass i friområde F1 og gårdsplass GP1 og GP2.
Administrasjonen anser med dette kravene til uteareal for lek og opphold å være tilfredsstillende
ivaretatt i hht reguleringsplanen. Løsninger for opparbeidelse av offentlige anlegg godkjennes i
prinsippet, kfr. vurderinger under avsnittet utomhusplan ovenfor.
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag:
I hht reguleringsbestemmelsenes § 5.8 skal det:
(…) tinglyses heftelser på småbåthavn SA1 og SA2 om at båtplasser kun kan eies av/leies
ut til hjemmelshavere til Husøy Havn (gbnr. 159/328). Inntil 25 % av plassene kan eies
av/leies ut til andre enn hjemmelshavere til Husøy Havn. Et mindre antall båtplasser bør
avsettes til gjesteplasser.
Innenfor område SA1 skal det tilrettelegges for båtplasser til erstatning for de som må
innløses i forbindelse med utbyggingen (gbnr. 159/30, gbnr. 159/37, gbnr. 159/377, gbnr.
159/20,34 og gbnr. 159/206).
Det skal tinglyses heftelser på småbåthavn SA1 og SA2, som gir kommunen nødvendig
atkomst for drift og vedlikehold av kai 1 (del av offentlig kyststi).
Administrasjonen forutsetter at det dokumenteres at ovennevnte forhold er etterkommet senest
ved søknad om igangsettingstillatelse.
Grunnforhold:
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Tiltaket berører område for hensynssone for faresone – ras- og skredfare (H310). I henhold til
reguleringsbestemmelsenes § 8.3 heter det at:
Område H310_28 er kartlagt kvikkleiresone med faregrad ”lav”. I område H310_29 er
sikkerheten mot mulige utglidninger lokalt i sjøkanten for dagens terreng lav. Arbeidene
knyttet til planering, oppfylling og fundamentering av nye bygg må prosjekteres i samråd
med geoteknisk sakkyndig og med utvidet kontroll og oppfølging i anleggsfasen.
Det foreligger teknisk notat for utgraving av parkeringskjeller, samt søknad om ansvarsrett for
ansvarlig prosjekterende for fagområdet geoteknikk. Krav til sikker byggegrunn/sikkerhet under
anleggsarbeider anses dermed som ivaretatt.
Forurensning:
Det er påvist til dels kraftig forurensning i jordmassene på deler av området, spesielt i øst, men
også sentralt og til dels i den vestre delen. Det er derfor utarbeidet tiltaksplan for inngrep i
forurenset grunn i hht reguleringsbestemmelsenes § 10, og forurensningsforskriftens kapittel 2.
Administrasjonen har ingen merknader til forelagt tiltaksplan, og godkjenner denne som omsøkt 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.
Etablering av sandstrand må vurderes særskilt, og da i egen søknad til Fylkesmannen i
Vestfold/Klima- og forurensningsdirektoratet etter forurensningsloven jfr. vurderinger ovenfor.
Rekkefølgebestemmelser:
Dokumentasjon som er forutsatt forelagt ved søknad om rammetillatelse i hht
reguleringsbestemmelsenes § 10 er mottatt med unntak av signerte avtaler som dokumenterer at
tiltakshaver har ervervet areal som er regulert til offentlig formål jfr. § 10.8. Det er søkt om
dispensasjon for avvik fra ovenfor omtalte rekkefølgebestemmelser, kfr. vurderinger ovenfor.
For krav til detaljtegninger for de offentlige trafikkarealene i hht reguleringsbestemmelsenes § 10.3
vil administrasjonen bemerke følgende: Det er sendt inn søknad om rammetillatelse for
opparbeidelse av Strandveien. Søknaden er ikke ferdig vurdert, og det kan være aktuelt å stille
krav til søknad/tegninger, men det anses som tilstrekkelig dokumentasjon i hht reguleringsplanens
krav om at det skal foreligge detaljtegninger av offentlig veiareal før det gis rammetillatelse
innenfor planområdet. Foreløpige merknader er:


KV1 - Ikke samsvar mellom bredde oppgitt i søknad og bredde på tegning. Bredde på
tegning må gjelde.



KV1 (vestover mot friområde) - Ikke samsvar mellom oppgitt bredde og reguleringsplan.
Reguleringsplan gjelder.



Omsøkte dispensasjoner må vurderes.

Øvrige rekkefølgebestemmelser etter reguleringsbestemmelsenes § 11 aktualiseres først ved
søknad om igangsettingstillatelse. Det er søkt om midlertidig dispensasjon fra
rekkefølgebestemmelsenes § 11.2, kfr. vurderinger ovenfor.
Administrasjonen vil minne om at opparbeidelse av anlegg i hht reguleringsbestemmelsenes § 11
kun kan skje etter søknad. Søknaden kan enten sendes inn som en selvstendig sak, eller omsøkes
som en del av søknad om igangsettingstillatelser.
Dersom man ønsker å søke om opparbeidelse av anlegg samtidig med øvrige byggearbeider, må
det søkes om midlertidig dispensasjon fra relevante rekkefølgebestemmelser. Søknad om
midlertidig dispensasjon må vedlegges bankgaranti basert på kvalifisert kostnadsoverslag,
detaljtegninger og dokumentasjon på eventuelt grunnerverv. Søknad om midlertidig dispensasjon
må forelegges relevante myndigheter for uttalelse.
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Opparbeidelse av offentlige anlegg/krav til fradeling/sammenføying/privatrettslige forhold:
Tiltaket medfører krav om opparbeidelse av følgende offentlige anlegg: Kjørevei KV1 og KV2,
fortau, gatetun GTT2, annen veigrunn/teknisk anlegg, Kai 1, parkeringsplasser, friområde F1 og
F2, offentlig badeområde og turveg TV.
Ansvarlig søker opplyser at nødvendig privatrettslig avklaring foreligger for areal som er regulert til
offentlig formål med unntak for den del av gbnr. 0151/0019 som er nødvendig for opparbeidelse av
gatetun 2 (o_GTT2) og Strandveien (KV1), kfr. vurderinger vedrørende dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsenes § 10.8 ovenfor.
Alt areal som er angitt i reguleringsplanen med offentlig formål skal fradeles med eget gbnr.
Offentlige areal overdras kommunen vederlagsfritt ved ferdigstillelse. Øvrige areal 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.
Det må senest ved søknad om igangsettingstillatelse foreligge tinglyst heftelse som dokumenterer
allmenhetens tilgang/vedlikehold for tilgang over gatetun 1 (f_GTT1) i hht
reguleringsbestemmelsenes § 6.5.
Universell utforming og tilgjengelighet:
Ansvarlig søker opplyser at kravene til universell utforming blir ivaretatt i hht
reguleringsbestemmelsenes § 3.1. Det må senest ved søknad om igangsettingstillatelse gjøres
rede for hvordan kravene til universell utforming etterkommes i prosjektet.
Energieffektivitet og -forsyning:
Det må senest ved søknad om igangsettingstillatelse dokumenteres hvordan gjeldende krav til
energieffektivitet og –forsyning etterkommes i tiltaket.
Ansvar og kontroll:
Gjennomføringsplan av 25.03.2015 (versjon 1) og følgende søknader om ansvarsrett godkjennes:


25.03.2015 Spir Arkitekter AS SØK og PRO arkitektur, TKL 3.



20.03.2015 Gullik Gulliksen AS PRO utomhus/terreng/landskap, TKL 2.



26.02.2015 Grunnteknikk AS PRO geoteknikk, TKL 3.



19.03.2015 Sweco Norge AS PRO konstruksjonssikkerhet, TKL 2.



23.03.2015 Norconsult AS PRO overordnet brannkonsept nivå A, TKL 3.



23.03.2015 Prosjekt & Enøk Partner AS PRO brannalarm-, nød- og ledesystemer, TKL 2.



18.03.2015 Asplan Viak AS PRO for VA og overvann, TKL 2.

Tiltaket vil utløse krav om obligatorisk uavhengig kontroll i medhold av SAK 10 § 14-2. I tillegg vil
administrasjonen stille krav om at uavhengig kontroll av følgende fagområder i medhold av SAK 10
§ 14-3:



Det stilles krav til uavhengig tverrfaglig kontroll av brannverntiltak (KUT).
Det stilles krav om uavhengig kontroll av utførelsen (KUT) for den del som berører
antikvariske/estetiske hensyn (detaljer, vindus- og dørvalg, materialvalg etc.).
Følgende fagområder anses som særlig viktige, og må skilles ut med søknad om ansvarsrett:


Støy/lyd/akustikk (PRO).



Miljøgeologi/forurenset grunn (PRO og UTF).

Nabomerknader:
Administrasjonen tar naboers/velforeningens merknader med hensyn til fergedrift til følge, da en
dispensasjon fra relevante bestemmelser anses å vesentlig tilsidesette hensynene bak
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bestemmelsene det søkes om dispensasjon fra. Ansvarlig søker/tiltakshaver har også delvis
etterkommet disse merknadene ved å ta søknad om dispensasjon fra krav til vaktrom ut av
prosjektet.
I forhold til merknad fra Wang-Hansen anses denne til dels tatt til følge, da dispensasjon fra krav til
grunnerverv kun gis midlertidig frem til søknad om igangsettingstillatelse. Administrasjonen mener
for øvrig ikke at en eventuell fremtidig midlertidig dispensasjon fra krav til etablering av topplag på
veien vil ha negative konsekvenser for naboer i forhold til sikkerhet eller helse. Det anses som
viktigere, samfunnsøkonomisk sett, at man ikke bygger ferdig en vei som man vet vil bli ødelagt av
anleggstrafikken.
Konklusjon:
Administrasjonen mener vilkårene for dispensasjon er til stede for dispensasjon for endret
plassering av parkeringskjeller, opparbeidelse av SA1 i stedet for SA2 og dokumentasjon på erverv
av nødvendig areal for opparbeidelse av anlegg regulert til offentlig formål. Administrasjonen
anbefaler videre UBA å stille seg åpne for å vurdere midlertidig dispensasjon fra krav til
opparbeidelse av KV1, friområde F1 og F2, badeområde og SA1 på grunnlag av ytterligere
dokumentasjon. Omsøkte dispensasjon fra krav til utarbeidelse av plan for fergedrift i
anleggsperioden vil sette hensynet bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra vesentlig til
side og kan ikke anbefales. Administrasjonen anbefaler på bakgrunn av dette UBA å gi
rammetillatelse og dispensasjon i henhold til innstilling ovenfor.
Alternative løsninger:
Alternativ 1:
UBA avslår søknad om dispensasjon(-er) i strid med administrasjonens innstilling. Det må grunngis
hvorfor vilkårene for dispensasjon ikke er til stede jfr. pbl § 19-2. Begrunnelsen må følge den
enkelte dispensasjon, og kan ikke gis generelt for alle dispensasjonene.
Administrasjonen vil anbefale UBA å godkjenne søknad om rammetillatelse selv om en eller flere
dispensasjoner ikke kan 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.
Alternativ 2:
UBA godkjenner søknad om dispensasjon(-er) i strid med administrasjonens innstilling. Det må
grunngis hvorfor vilkårene for å gi dispensasjon er til stede jfr. pbl § 19-2.
Videre behandling:
UBA avgjør saken.
Saksbehandlingsgebyr: Kr 7 210,- (endring av søknad, varenr. 2143
Aktivitetskode: 160 og 165
Tønsberg, 01.07.2015
Jan R. Eide
kommunaldirektør
Rita Regbo
By- og arealplansjef
Vedlegg – Særlig relevante reguleringsbestemmelser:
§ 1 PLANENS HENSIKT Planens hensikt er å legge til rette for transformasjon av Husøy Verk til et attraktivt
boligområde kombinert med service og næringsvirksomhet. Husøy Havn skal utformes med identitet og
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kvalitet, og gjennom form, materialbruk og innhold skal området utvikles til et godt bosted. Bebyggelsen skal
ha en miljøprofil med vekt på lavt energiforbruk, grønne fellesarealer, miljøvennlig materialvalg og
produksjon. Området tillates bygd ut med inntil 190 boenheter.
§ 3.1 Universell utforming
Det vises til TEK10 for nye krav til universell utforming. Bebyggelsen og tilhørende uteområder, herunder
friområder, skal søkes tilrettelagt på en slik måte at de i så stor utstrekning som mulig kan brukes av
mennesker som er bevegelses- og orienteringshemmet, uten behov for tilpasning og spesiell utforming, jfr.
T-5/99 ”Tilgjengelighet for alle”.
§ 3.2 Sikkerhet for skips og småbåttrafikk
Kaifronten må dimensjoneres med tanke på å tåle påkjørsler fra skip. Utseilingen fra småbåthavnene må
skje parallelt med farleden. Det må etableres ferjekai for ferje som krysser sundet og passasjerferje. Det
tillates ikke utendørs belysning som kan blende skip eller skape faremomenter ved navigering.
For å ivareta sikkerheten for skips- og småbåttrafikken skal rammesøknaden forelegges Havnevesenet for
uttalelse.
§ 3.3 Automatisk fredet kulturminne
Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule
eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller framkalle fare for at dette kan
skje, må arbeidene straks stanses og Vestfold fylkeskommune varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler
tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet.
§ 3.4 Tilpasning til omkringliggende bebyggelse
Gater, torg m.m. skal navngis med utgangspunkt i Husøy verks historie.
For utforming av ny bebyggelse med fasade mot Strandveien (AB1, AB2 og BL6) skal det legges spesiell
vekt på omkringliggende verneverdig bebyggelse. Det skal utarbeides en arkitektonisk vurdering vedlagt
rammesøknaden.
Fasader mot sjøen skal ha et avdempet uttrykk, og utkraging av fasader tillates ikke utover balkonger i
henhold til senere bestemmelser.
§ 3.5 Siktlinjer, bygningers plassering og nedtrapping
Viktige siktlinjer mellom Strandveien og Husøysund er vist på illustrasjon i snitt og siktlinjer 30.03.2012.
Illustrasjonen er juridisk bindende. Ivaretakelse av siktlinjene skal dokumenteres ved rammesøknad.
Snitt vist på illustrasjon i snitt og siktlinjer 30.03.2012 er juridisk bindende og viser prinsipper for følgende:
byggehøyder, nedtrapping av bebyggelsen, og oppdeling av bygningsvolum. Endelig utforming fastsettes i
rammesøknaden.
§ 3.6 Kommunalteknikk
Tilpasning til eksisterende kommunalteknikk (tilknytning og tilrettelegging) skal bekostes av utbygger.
Endelig løsning for brannvannsløsning må være godkjent av riktig myndighet. Hvis slik løsning ikke
godkjennes, må det kommunale nettet oppgraderes slik at tilstrekkelig vannmengde og vanntrykk er
oppnådd.
Dersom det blir behov for sprinkleranlegg kreves det vannmengdeprøve. Hydrofonanlegg bør vurderes.
Kapasitet og trykk må vurderes spesielt og Bydrift må kontaktes på forhånd.
Pumpestasjon ved fergeleiet og Fergeveien må oppgraderes.
Gammelt privat avløpsnett/ stikkledningsnett i planområdet må saneres.
Kommunale avløp og fellesledninger må legges om ved konflikt med byggegrop.
Avløp skal ledes til pumpestasjon ved fergeleiet, eller iht § 6.2. Overflatevann skal ledes til sjøen.
Det skal utarbeides godkjent kommunalteknisk avtale. Den kommunaltekniske avtalen skal utover å
dokumentere ivaretakelse og innfrielse av ovennevnte forhold også detaljere krav til materialer, konstruktive
løsninger med mer for de områder som skal overtas av kommunen.
§ 4.1 Støy
Kravene til støynivå, jfr retningslinje T-1442 og NS 8175 skal være oppfylt
Der hvor veitrafikkstøyen overskrider grenseverdiene for utvendig eller innvendig støybelastning for
eksisterende og nye boliger langs Strandveien skal det iverksettes tiltak. Ved søknad om rammetillatelse må
det fremlegges dokumentasjon på hvilke støytiltak som skal gjennomføres.
Ved utbygging av området skal bygge og anleggsstøyen ikke overskride de støygrenser som er gitt i T –
1442 kapittel 4.
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§ 4.2 Parkering
For blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse skal det etableres maksimum 300 parkeringsplasser
i felles parkeringsanlegg. Det skal etableres minimum med parkeringsplasser i henhold til følgende fordeling:
2 – roms 1,0 p - plass pr. leilighet.
3 – roms mindre enn 80 m2 1,1 p - plass pr. leilighet.
3 – roms større enn 80 m2 1,3 p - plass pr. leilighet.
4 – roms mindre enn 95 m2 1,8 p - plass pr. leilighet.
4 – roms større enn 95 m2 2,0 p - plass pr. leilighet.
5 – roms og større 2,0 p - plass pr. leilighet.
Det skal etableres minimum 2 oppstillingsplasser for sykkel pr. bolig.
For næringsvirksomhet skal det etableres minimum 1 parkeringsplass og 1 oppstillingsplass for sykkel pr. 50
m2 bruksareal (BRA).
Parkering for blokkbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og næring skal etableres i felles
parkeringsanlegg. Minimum 5 % av parkeringsplassene skal utformes for bruk av forflyttningshemmede.
For frittliggende boligbebyggelse skal det etableres minimum 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet.
§ 4.3 Uteareal for lek og opphold
Kravet til uteareal er 75 m2 pr. boenhet for blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse, og 150 m2
pr. boenhet for frittliggende boligbebyggelse.
Arealkravet dekkes av en kombinasjon av private områder tilknyttet den enkelte boenhet (hage, balkong,
terrasse), felles arealer (gangveier, fellesplasser) og/eller offentlige friområder. I kravet medregnes areal
innenfor gårdsplass (GP1 – GP5), friområde (F1, F2), park (P1 – P3), gårdsplass innenfor AB1 og AB2 og
Kai1 (del av kyststien). For blokkbebyggelsen kan maks. 10 m2 av kravet til uteareal pr. boenhet dekkes på
privat balkong eller terrasse.
I tilknytning til blokkbebyggelsen skal det i gårdsrommene anlegges felles lekeplasser i henhold til de
utfyllende bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Innenfor regulert friområde (F1, F2) skal det
tilrettelegges for ballspill og andre arealkrevende aktiviteter. Tilkjørte masser og jord til leke- og
uteoppholdsarealene må tilfredsstille SFT sine reviderte normverdier for alle stoffer.
Utearealer skal utformes slik at det skapes gode klimatiske rom som også skal fungere som møteplass for
forskjellige aldersgrupper.
§ 4.4 Laveste gulvnivå
Innvendig gulvnivå og vannlås skal ikke ligge lavere enn kote + 2,7.
§ 5.2 BOLIGBEBYGGELSE – Blokkbebyggelse (BL2, BL3, BL4 og BL5)
Etablering av takterrasser eller annen bruk, møblering, levegger mv. over angitte maks cotehøyde
tillates ikke utover spesifiserte unntak.
BL2, BL3, BL4 og BL5 Samlet maks. bruksareal bolig = 9650 m2 BRA.
Maks. byggehøyde cote + 15 meter.
Maks byggehøyde og byggegrense fremkommer av plankartet. Der byggegrense ikke fremgår er
byggegrense lagt i formålsgrense
Balkonger kan krage ut inntil 2,5 meter utenfor vegglivet. Mot sjøen kan balkonger krage ut til
formålsgrensen. Over gatetun og torg kan balkonger krage ut til viste byggegrenser.
Takoppbygg for heiser, trapper og tekniske installasjoner kan tillates med høyde inntil 1,5 meter over
maksimale byggehøyder.
§ 5.6 KOMBINERT BEBYGGELSE OG ANLEGGSFORMÅL: bolig, forretning, tjenesteyting, kontor og
bevertning (AB3)
Etablering av takterrasser eller annen bruk, møblering, levegger mv. over angitte maks cotehøyde
tillates ikke utover spesifiserte unntak.
Maks. bruksareal bolig = 1850 m2 BRA. Maks. byggehøyde cote + 15 meter.
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I 1. etasje tillates inntil 150 m2 (BRA) næring (forretning, tjenesteyting, kontor og bevertning).
Innenfor AB3 skal det etableres vaktrom for betjening av ferje som krysser sundet.
Der byggegrense ikke fremgår er byggegrense lagt i formålsgrense.
Balkonger kan krage ut inntil 2,5 meter utenfor vegglivet. Mot sjøen kan balkonger krage ut til
formålsgrensen. Over gatetun og torg kan balkonger krage ut til viste byggegrenser.
Takoppbygg for heiser, trapper og tekniske installasjoner kan tillates med høyde inntil 1,5 meter over
maksimale byggehøyder.
§ 5.7 Gårdsplass (GP5)
Gårdsplass (GP5) skal opparbeides slik at det gis skjerming mellom kyststi (Kai1) og leilighetene i BL2 –
BL4. Arealet skal utformes slik at det henvender seg mot Kai1.
§ 5.8 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (SA1 - SA2)
Områdene kan tilrettelegges som private småbåtanlegg med nødvendige brygger, fortøyningsfester og
utriggere.
Det skal tinglyses heftelser på småbåthavn SA1 og SA2 om at båtplasser kun kan eies av/leies ut til
hjemmelshavere til Husøy Havn (gbnr. 159/328). Inntil 25 % av plassene kan eies av/leies ut til andre enn
hjemmelshavere til Husøy Havn. Et mindre antall båtplasser bør avsettes til gjesteplasser.
Innenfor område SA1 skal det tilrettelegges for båtplasser til erstatning for de som må innløses i forbindelse
med utbyggingen (gbnr. 159/30, gbnr. 159/37, gbnr. 159/377, gbnr. 159/20,34 og gbnr. 159/206).
Det skal tinglyses heftelser på småbåthavn SA1 og SA2, som gir kommunen nødvendig atkomst for drift og
vedlikehold av kai 1 (del av offentlig kyststi).
§ 5.9 Gårdsplass (GP1 – GP5)
Gårdsplass GP1 – GP5 skal være private (felles).
§ 5.10 Lekeplass
Lekeplass skal være offentlig.
§ 6.2 Gatetun 2 (o_GTT2)
Innenfor regulert gatetun ligger eksisterende pumpestasjon (AP20). Plassering av pumpestasjonen med
nødvendig areal for drift og vedlikehold må fremgå av utomhusplanen.
§ 6.3 Kai 1
Kai 1 skal tilrettelegges som del av kyststien. Det tillates nødvendige forankringer av brygger,
fortøyningsfester og utriggere i forbindelse med småbåthavn SA1 og SA2. Det skal opparbeides og
tilrettelegges for trygg, enkel og universelt utformet utsettingspunkt for umotoriserte båter og brett i innhakk
mellom SA1 og Kai1 nord for AB3.
§ 6.5 Gatetun 1 (f_GTT1)
Under gatetun 1 tillates etablert kulverter for å gi forbindelse fra parkeringsanlegg under AB1 og AB 2 til
boligblokkene. Det skal sikres og vedlikeholdes for allmenn tilgang over gatetunet slik at det skapes en
sammenhengende kyststi mellom Turveg (TV) og Kai 1.
§ 7.1 Friområde (F1, F2)
F1 og F2 inngår i arealkravet jfr. § 4.3 og skal tilrettelegges for ballspill og som nærlekeplass og
badeområde. Innenfor F1 tillates etablert serviceanlegg med dusj m.v. (badehus), med maksimalt bruksareal
25 m2 (BRA). Friområdene skal være offentlig.
§ 7.2 Turvei (TV)
Turvei (TV) skal være offentlig. Turveien skal tilrettelegges som del av kyststien.
§ 7.3 Park (P1 – P3)
P1 og P3 inngår arealkravet jfr. § 4.3 og skal tilrettelegges for uteopphold og som gangforbindelse mellom
Strandveien og regulert gatetun 1 og 2. P1 - P3 skal være privat (fellesareal).
Areal under P1 kan bebygges og inngår i AB1 (jfr. § 5.4).
§ 8.3 Faresone - ras- og skredfare (H310)
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Område H310_28 er kartlagt kvikkleiresone med faregrad ”lav”. I område H310_29 er sikkerheten mot
mulige utglidninger lokalt i sjøkanten for dagens terreng lav. Arbeidene knyttet til planering, oppfylling og
fundamentering av nye bygg må prosjekteres i samråd med geoteknisk sakkyndig og med utvidet kontroll og
oppfølging i anleggsfasen.
§ 9.1 Farled
Innenfor område avsatt til farled (offentlig) er det ikke tillatt med permanent fortøyning. Fortøyning av båter
utover fergedrift tillates ikke på kaiens sjøside. Eksisterende trebrygger som inngår i planen kan
restaureres/istandsettes, men tillates ikke utvidet. Fortøyning av båter utover lokal fergedrift tillates ikke.
§ 9.2 Badeområde
Området skal tilrettelegges som offentlig badeområde. Badeområdet skal avgrenses mot farleden med
bøyer.
Badevannskvaliteten skal være utredet etter anbefalingene i Folkehelsas veiledning ”Vannkvalitetsnormer for
friluftsbad”.
§ 10 RAMMESØKNAD
Følgende skal være vedlagt søknad om rammetillatelse:
1. Tiltaksplaner i henhold til Forurensingsforskriftens kapittel 2.
2. Beskrivelse av nødvendige tiltak for stabilisering og fundamentering av bygg og uteområder.
3. Detaljtegninger for de offentlige trafikkarealene.
4. Utomhusplan.
5. Plan for lokal overvannshåndtering.
6. Dokumentasjon på kvaliteten for alle stoffer for tilkjørte masser og jord til leke- og uteoppholdsarealene i
henhold til KLIF sine reviderte normverdier.
7. Redegjørelse for trafikksikkerheten i Strandveien i byggeperioden.
8. Signerte avtaler som dokumenterer at tiltakshaver har ervervet areal som er regulert til offentlig formål.
9. Godkjent kommunalteknisk avtale i henhold til § 3.6.
Utomhusplanen må vise utforming av offentlige områder, gangarealer, lekeplasser, adkomst, varelevering,
parkering, beplantning, siktlinjer, utvendige renovasjonsløsninger, sykkelparkering m.v. Vedlagt
utomhusplanen skal det foreligge en vurdering av tilgjengelighet for alle, i henhold til Rundskriv T-5/99B.
§ 11 REKKEFØLGEBESTEMMELSER
1. Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge en plan for driften av en eventuell lokal ferge i hele
byggeperioden, og det må tilrettelegges for eventuelle midlertidige løsninger for fremføring av kyststien.
2. Før det gis igangsettingstillatelse skal oppgradering av Strandveien med tilhørende fortau være
gjennomført, og tinglyst overskjøting av vegarealene til kommunen skal dokumenteres.
3. Før det gis igangsettingstillatelse må offentlig friområde 1 og 2 med tilhørende badeområde og
småbåtanlegg SA2 være etablert.
4. Før det gis igangsettingstillatelse må eventuelle støyskjermingstiltak jfr. støyrapport datert 13.11.12 være
gjennomført for eksisterende boliger i Strandveien.
5. Før det gis igangsettingstillatelse må eksisterende bebyggelse innenfor felt BL3, BL4 og AB1 rives.
6. Det kan gis igangsettingstillatelse for inntil 50 boenheter totalt i feltene BL2-BL6 og AB1-AB3, før
rundkjøring i Ekeneskrysset i Nøtterøy kommune må være ferdigstilt. Rekkefølgebestemmelsen gjelder ikke
frittliggende småhusbebyggelse i B1-B5.

