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Rådmannens innstilling
Rammetillatelse
I medhold av Plan- og bygningsloven (pbl) § 21-4 godkjennes utomhusplan samt oppføring av 2
boligbygg med til sammen 18 boenheter og parkeringskjeller, på følgende vilkår:
1. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning
2. Det stilles krav om uavhengig tverrfaglig kontroll av utførelsen av brannverntiltak.
3. Oppmålingsteknikk skilles ut som eget fagområde. Krav til høyde- og avstandsplassering
er kritisk. Det stilles krav om koordinatfesting av plangrunnlaget og utarbeidelse av
stikningsplan. Videre at utstikking utføres etter koordinatfestede stikningsplaner.
4. Ved endringer i farge/materialvalg må saken behandles på nytt.

De godkjente tegninger, beskrivelse og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra
kommunen.
Tiltaket kan ikke igangsettes før det foreligger tillatelse til igangsetting.
07.06.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak
UBA- 142/19 Vedtak:
Rammetillatelse
I medhold av Plan- og bygningsloven (pbl) § 21-4 godkjennes utomhusplan samt oppføring av 2
boligbygg med til sammen 18 boenheter og parkeringskjeller, på følgende vilkår:
1. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning

2. Det stilles krav om uavhengig tverrfaglig kontroll av utførelsen av brannverntiltak.
3. Oppmålingsteknikk skilles ut som eget fagområde. Krav til høyde- og avstandsplassering
er kritisk. Det stilles krav om koordinatfesting av plangrunnlaget og utarbeidelse av
stikningsplan. Videre at utstikking utføres etter koordinatfestede stikningsplaner.
4. Ved endringer i farge/materialvalg må saken behandles på nytt.

De godkjente tegninger, beskrivelse og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra
kommunen.
Tiltaket kan ikke igangsettes før det foreligger tillatelse til igangsetting.

Sammendrag:
Byggetillatelse
Til behandling foreligger rammesøknad fra Jappe Nielsen arkitekter as på vegne tiltakshaver.
Søknaden omfatter oppføring av 2 boligbygg med til sammen 18 boenheter samt oppføring av
felles parkeringskjeller.
Eiendommen ligger innenfor nylig vedtatt Reguleringsendring for OIsrød-Døsserød, PlanlD 0704
57008. Planen angir BYA 50 % og maks byggehøyde 11 m. Omsøkte boligprosjekt forholder seg til
denne planendringen og disse grenseverdiene.
Det er innkommet nabomerknader til søknaden – nabomerknader og hustegninger er vedlagt.
Tiltaket er justert som følge av merknader. Når tiltakshaver innretter seg etter plan- og
bygningslovens og reguleringsplanen mener kommunen at ulempehensynet til naboer i de fleste
tilfeller er ivaretatt.
UBA anbefales å godkjenne søknaden på nærmere gitte betingelser.
Vedlegg:
C 01-04_Nabovarsel
D 01-02 Situasjonskart
E 01-19_Tegninger

Innledning – hva saken gjelder:
Byggetillatelse
Til behandling foreligger rammesøknad fra Jappe Nielsen arkitekter as på vegne
tiltakshaver. Søknaden omfatter oppføring av 2 boligbygg med til sammen 18 boenheter
samt oppføring av felles parkeringskjeller.
Eiendommen ligger innenfor nylig vedtatt Reguleringsendring for OIsrød-Døsserød, PlanlD
0704 57008. Planen angir BYA 50% og maks byggehøyde 11 m.
Det er innkommet nabomerknader til søknaden – nabomerknader og hustegninger er
vedlagt.
Ansvarlig søker: Jappe Nielsen arkitekter as
Tiltakshaver: Nordisk Husprosjekt AS
Utdrag fra søknad
Det søkes herved om Rammetillatelse for oppføring av 2 leilighetsbygg med til
sammen 18 stk. nye boenheter, med tilhørende parkering og boder i nedgravd
P-kjeller. Søknaden forholder seg til nylig vedtatt endring av reguleringsplan for
OIsrød-Døsserød, PlanlD 0704 57008 av 26.04.2018.
Siden utbyggingen av eiendommen omfatter 18 stk. boenheter fordelt på 2 bygg, vil
vi søke om rammetillatelse for begge byggene under ett. Bla. annet fordi
underliggende P-kjeller dekker samme byggeområde. Situasjonskart, utomhusplan
med tegninger og tilhørende skjemaer blir felles for begge bygningene. Lekeplass,
øvrig uteoppholdsareal, renovasjon og nedkjøring til P-kjeller er felles. Nabovarsling
er også gjort samlet for hele prosjektet.

Søknaden forholder seg til: Forskrift om krav til byggverk - TEK 17.
Tiltakshaver er Nordisk Husprosjekt AS, Hoffsjef Løvenskiolds vei 69 B, 0382 Oslo.
Eiendommen ligger innenfor nylig vedtatt Reguleringsendring for OIsrødDøsserød, PlanlD 0704 57008. Planen angir BYA 50% og maks
byggehøyde 11 m. Vårt omsøkte boligprosjekt forholder seg til denne
planendringen og disse grenseverdiene.
2.0 Dispensasjoner
Tiltaket krever ikke dispensasjoner.
Boligene er plassert i forhold til eiendomsgrenser og landskap som gjør at de
forholder seg til adkomstvei, felles lekeplass og til hverandre på best mulig måte.
Dette for å skape gode utsikts— og solforhold for samtlige boliger.
De nye boligene fratar eksisterende boliger i begrenset grad sin opprinnelige utsikt
eller endrer solforhold på eiendommenes uteoppholdsareal. Eiendommen er i dag
renset for busker og trær.
De nye boligene blir i hovedsak på 3 etasjer, hvor 3. Etasje er tilbaketrukket.
Gesimshøyder for det nye tiltaket går frem av vedlagte snitt og oppriss.
Høydeberegningene er utført ihht. gjeldende måleregler, i overensstemmelse med
vedtatt Reguleringsendring for eiendommen.
De nye boligene vil ha adkomst fra egen adkomstvei som er sikret gjennom
reguleringsplanen.
Alle boenheter er utformet ihht. TEK 17 og krav til universell utforming av
innvendige areal så vel som boligenes adkomst og uteoppholdsareal. Boligenes
planløsning viser hvordan boenheter tilfredsstiller krav om tilgjengelighet og
bevegelighet, ved plassering av rullestolsirkel på aktuelle steder.
Det skal benyttes tilnærmet flate tak, der deler av takene er konstruert for å tjene som
uteoppholdsareal/terrasse for boligene. Dette gjelder først og fremst tak over 2.etasje.
Boligene er tenkt planlagt med tre gjennomgående bærende element i fasader.
Forøvrig, utstrakt bruk av glass i fasadene. P-kjeller i plasstøpt betong.
Boligene skal oppføres med felt i stående, smal trepanel. Det skal benyttes en
mest mulig stedstilpasset farge, som gjør at de nye boligene glir best mulig inn
i det stedlige boligmiljøet.
Parkering er avsatt innenfor egen tomt med inn- og utkjøring via egen adkomstvei og
i P-kjeller. Se vedlagte Situasjonskart D 01 og Utomhusplan D 02.

Areal

Areal tomt: 1793,2 m2
BRA bygg A: 568,3 m2,
BYA: 315,7 m2
BRA bygg B: 671,2 m2,
BYA: 404,5 m2
BRA parkeringskjeller: 1045 m2
BYA: 886,6 m2 inkl parkering( eksl. parkeringskjeller)
Utnyttelsesgrad: 49,42%
Antall boenheter: 18
Antall etasjer: 3
Bygg A
Leilighet 1: 76,1 m2
Leilighet 1: 72,3 m2
Leilighet 1: 73,9 m2
Leilighet 1: 76,1 m2
Leilighet 1: 59,9 m2
Leilighet 1: 73,9 m2
Leilighet 1: 85,4 m2
Leilighet 1: 51,1 m2
Bygg B
Leilighet 1: 72,7 m2
Leilighet 1: 58,4 m2
Leilighet 1: 48,4 m2
Leilighet 1: 72,7 m2
Leilighet 1: 72,7 m2
Leilighet 1: 58,4 m2
Leilighet 1: 58,4 m2
Leilighet 1: 72,7 m2
Leilighet 1: 73,4 m2
Leilighet 1: 73,4 m2
Utomhusplan

Situasjonskart

Tegninger

Nabomerknader:
Det foreligger merknader fra varslede naboer. Merknader ligger vedlagt i sin helhet.
Nabomerknader dreier seg i hovedsak om:
·
·
·
·

Tiltak er ikke i henhold til nylig endret reguleringsplan
Høyde
Utforming av fasade
parkeringsplasser

Kommentar til merknader fra ansvarlig søker:
Eiendommen ligger innenfor nylig vedtatt Reguleringsendring for OIsrød-Døsserød,
PIanlD 0704 57008.
Planen angir BYA 50 % og maks byggehøyde 11 m.
Vårt omsøkte boligprosjekt er blitt justert og forholder seg nå helt og holdent til denne

planendringen og disse grenseverdiene.
Tak over heishusene er senket ned og har nå samme gesimshøyde som selve
boligbyggene. Høyder på bygningene er nå under 11 m målt fra eksisterende terreng.
Tegninger E 10, E 11, Q 01 og Q 02.
Fasade mot formålsgrensen for Hus A: 3 etasjen er nå inntrukket 3,5 m fra
fasadelivet ihht.
Reguleringsendring, takterrasser mot formålsgrensen inntrukket 1 m fra fasadelivet.
Parkering er avsatt innenfor egen tomt med inn- og utkjøring fra regulert adkomstvei
og i P-kjeller. Total 32 P-plasser: 26 P-plasser i P-kjeller og 6 plasser på terreng. Se
vedlagte Situasjonskart D 01 og Utomhusplan D 02.
Parkeringsplasserfor treningssenter avsettes innenfor Byggeområde N1 ihht. Endring
av reguleringsplan vedtatt 13.04.2018

Rettslig grunnlag:
Reguleringsplan
Eiendommen ligger innenfor nylig vedtatt Reguleringsendring for OIsrødDøsserød, PlanlD 0704 57008. Planen angir BYA 50% og maks
byggehøyde 11 m.

Plan- og bygningsloven
§ 29-1 – Utforming av tiltak
§ 29-2 – Visuelle kvaliteter
For fullstendig lovtekst, se www.lovdata.no

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12)
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.
For fullstendig lovtekst se www.lovdata.no
Forholdet til kommuneplanen:
Tiltaket kommer ikke i konflikt med kommuneplanen.
Vurderinger:
Forholdet til gjeldende reguleringsplan
Administrasjonen vurderer at omsøkte tiltak, med siste revisjon, er i samsvar med
gjeldende reguleringsplan for området.
Estetikk.
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 29-1 og 29-2 skal kommunen se til at et hvert
arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført slik at det får en god arkitektonisk
utforming. Tiltaket skal være i samsvar med sin funksjon og inneha gode visuelle kvaliteter
både i seg selv, og i forhold til dets funksjon, samt dets bygde og naturlige omgivelser og
plassering.
Det er i redegjørelsen redegjort for estetikk og tilpasning i tillegg til det som fremgår av
plan og fasadetegninger. Tiltaket vurderes å ha gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i
forhold til sine omgivelser. Her må det tas høyde for at tiltaket er regulert, og det derfor må
forventes ett annet estetisk uttrykk enn det næromgivelsene har. Dette i forhold til høyde,
volumer, materialbruk med mer.
Kommunen vurderer tiltaket som tilfredsstillende visuelt utformet.
Uteareal
Det er forevist utomhusplan. Administrasjonen legger til grunn at prosjektet som helhet
prosjekteres og utføres i tråd med gjeldende krav til universell utforming/tilgjengelighet, og
opparbeiding av uteoppholdsarealer. Utomhusplan godkjennes som omsøkt.
Parkering
Administrasjonen legger til grunn at prosjektet som helhet prosjekteres og utføres i tråd
med gjeldende krav til universell utforming/tilgjengelighet og opparbeiding av HC-plasser.
Antall plasser for forflytningshemmede må stå i forhold til totalt antall plasser.
Plassering/høyde
Oppmålingsteknikk skilles ut som eget fagområde. Krav til høyde- og avstandsplassering
er kritisk. Det stilles krav om koordinatfesting av plangrunnlaget og utarbeidelse av
stikningsplan. Videre at utstikking utføres etter koordinatfestede stikningsplaner.
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.
Bygningsmyndigheten har ikke opplysninger om at det finnes kvikkleire eller andre
naturfarer på den omsøkte eiendommen.
Ansvars- og kontroll
Gjennomføringsplanen viser ikke en fullstendig tiltaksprofil, men inneholder nok
informasjon til å kunne gi rammetillatelse.
I tiltaksprofilen har søker angitt prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2, uten ytterligere
avgrensninger. Vi legger til grunn at dette omfatter: arkitektonisk utforming, bygningsfysikk,
lydforhold. Det er i tillegg angitt prosjektering for brannsikkerhet i tiltaksklasse 3.
Vi avventer forslag til tiltaksprofil og tiltaksklasser til første igangsettingstillatelse. Vi
forventer, med de opplysninger som foreligger, å fastsette tiltaksklasser for følgende
områder:
Søkerfunksjonen – tiltaksklasse 2
Prosjektering
•
Arkitektur – tiltaksklasse 2
•
Veg-, utearealer og landskapsutforming – tiltaksklasse 2
•
Oppmålingsteknisk prosjektering – tiltaksklasse 2
•
Bygningsfysikk- omfattes av pro arkitektur
•
Sanitærinstallasjoner – uavklart
•
•
•
•
•

Slukkeinstallasjoner - uavklart
Ventilasjon- og klimainstallasjoner - uavklart
Vannforsynings- og avløpsanlegg - tiltaksklasse 2
Lydforhold og vibrasjoner –omfattes av pro arkitektur
Brann - tiltaksklasse 3

Utførelse
•
Innmåling og utstikking av tiltak – tiltaksklasse 2
•
Veg- og grunnarbeider – tiltaksklasse 2
•
Landskapsutforming – tiltaksklasse 2
•
Vannforsynings- og avløpsanlegg – tiltaksklasse 2
•
Plasstøpte betongkonstruksjoner - uavklart
•
Tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner - uavklart
•
Murarbeider - uavklart
•
Montering av bærende metall- og betongkonstruksjoner - uavklart
•
Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning- uavklart
•
Taktekkingsarbeider -uavklart
•
Installasjon av brannalarmanlegg -uavklart
•
Sanitærinstallasjoner- uavklart
Dersom søker foreslår vesentlig andre tiltaksklasser, ber om at det legges ved tilstrekkelig
med opplysninger, slik at kommunen kan fastsette tiltaksklasser. Søker bør også angi
hvilke fag- og ansvarsområder som evt ikke er relevante.

Rådmannens vurdering av nabomerknader
Eiendommen ligger innenfor nylig vedtatt Reguleringsendring for OIsrød- Døsserød,
PlanlD 0704 57008. Planen angir BYA 50 % og maks byggehøyde 11 m.
Naboer mener i denne sammenheng at høyde på omsøkte bygg, utforming av fasader og
manglende parkering vil medføre dårlig tilpasning i området samt skape trafikkfarlige
situasjoner. Dette mener de vil innebære en kvalifisert ulempe for dem.
Tiltaket er justert som følge av merknader og bygningene oppfyller nå de bestemte
kravene til parkering, fasader og høyde i plan- og bygningsloven og reguleringsplanen.
Omsøkte boligprosjekt forholder seg til planendringen, og dette gir tiltakshaver en rett til
utbygging innenfor rammene i planen.
Nabomerknader anses derfor som imøtekommet. Når tiltakshaver innretter seg etter planog bygningslovens og reguleringsplanen mener kommunen at ulempehensynet til naboer i
de fleste tilfeller er ivaretatt.
Rådmannen har med dette kommet frem til at nabomerknader er imøtekommet og at ingen
av naboene påføres noen betydelig ulempe som følge av omsøkte boligbygg sin høyde og
utforming. Avgjørende grunner mot å imøtekomme tiltakshavers ønsker foreligger dermed
ikke.
Naturmangfoldloven
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for OIsrød-Døsserød, PlanlD 0704 57008. Ved
søk i databaser for naturmangfold, fremgår at det ikke er kjente forekomster/arter som er
vernet. Ut fra dette vurderes at tiltaket ikke krever ytterligere vurdering i henhold til dette
lovverk.
Alternative løsninger:
Administrasjonen vurderer at omsøkte tiltak er i samsvar med plan- og bygningsloven og
reguleringsplan. Vi kan derfor ikke se at det foreligger alternative løsninger.
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:
Administrasjonen finner å kunne anbefale at UBA godkjenner tiltaket på de nærmere
angitte betingelser.
Videre behandling:
Uba behandler saken.
Tønsberg,
Jan R. Eide
Kommunaldirektør
Anne B. Hekland
virksomhetsleder
Opplysninger om gebyr:
Saksbehandlingen vår er gebyrbelagt. Dette inkluderer også en eventuell avvisning eller
om søknaden trekkes. Faktura sendes ut separat.

