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Følgende vedtak er fattet i medhold av plan- og bygningsloven etter delegert fullmakt
VEDTAK:
Søknad om rammetillatelse for oppføring av enebolig, bestående av dokumentasjon som
angitt i søknaden, avslås med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-6, § 11-6, 19-2 og
kommuneplanens arealdel 2014-2026 § 1.3, § 2.1.5 da tiltaket er i strid med
kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven.
Rammesøknad - Eiendom mellom Båtsmannsveien 1C og Båtsmannsveien 3 0139/0173 - nytt bygg - Avslag
Tiltakets formål
Tiltakets art
ArkivsakID.
Gbnr.

Behandlingsgebyr

: Enebolig
: Nybygg
: 13/766
18/5196
: 0139/0173

:
Bortfaller grunnet
kommunens
fristoverskridelse

Hjemmel
Pbl. 21-7 jf. Sak § 7-6

Søknaden består av:
Søknad
Situasjonskart
Byggetegninger
Nabovarsel
Gjennomføringsplan
Postadresse:
Besøksadresse:
E-post:

:
:
:
:
:

18.04.2018
14.03.2018.
14.03.2018
Mottatt
17.04.2018, versjon 1

Postboks 2410, 3104 Tønsberg
postmottak@tonsberg.kommune.no

Telefon:
Telefaks:
Internett:

33 34 80 00
33 34 80 10
www.tonsberg.kommune.no

Bank:
Org.nr.

950 611 839
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Saksopplysninger:
Til behandling foreligger søknad fra Byggkonsult SKA på vegne av Familiene Killingstad,
Merkesvik og Johannesen.
Søknaden omfatter:
 Oppføre enebolig på eiendommen 0139/0137, med en miste avstand til grønnstruktur
(kommunal grunn) på 1 meter.
Situasjonskart:

Tegninger:

Areal:
Tomteareal: 400m2
Bebygd areal: 119,5m2 bolig og parkering)
Utnyttelsesgrad (BYA): 29,9%

Side 3 av 11
Dispensasjonssøknad:
Det er søkt om dispensasjon for oppføring av bolig 1 meter fra eiendomsgrense mot gbnr
139/62, som er angitt til grønnstruktur i kommuneplanens arealdel.
Nabomerknader:
Det er innkommet merknad fra gbnr 139/62.








Det er søkt om dispensasjon for oppføring av enebolig med lengde 19,8m og bredde
på 5,0m i en avstand av 1,0 m fra kommunens eiendom 139/62. Den kommunale
«smetten» må betraktes som en av flere adkomster til friområdet for
Ringshaugodden. En slik fortetting vil kunne medføre at korridoren fremstår mer
privatiserende og til fortrengsel for den almene bruk.
Kommunen som grunneier ønsker ikke å samtykke til bolig plasseres nærmere felles
grense enn 4 meter.
Et samtykke til plassering nærmere enn 4 meter, vil kunne skape presedens for
senere tilsvarende henvendelser. Kommunen er en stor grunneier med mange
henvendelser om byggeavstand mot felles grense.
Det hviler en tinglyst heftelse på eiendommen Ringshaugodden hvor det heter
«forbud mot å benytte eiendommen til annet enn almene friluftsområder uten
samtykke fra Direktoratet for Naturforvaltning» dette forsterker kommunens
forvaltningsansvar for eiendommen.
Omsøkt eiendom har en bredde på kun 10,0 m og fremstår ikke som en selvstendig
boligeiendom.

Ansvarlig søker har følgende merknad til søknaden:









Dette «smettet» er en liten del av det store grønnstruktur området på
Ringshaugodden som eies av Tønsberg kommune og ligger kilt mellom gbnr 139/181
og 139/173. denne delen av kommunens tomt har en bredde på ca. 9 meter og blir av
de fleste, sammen med vår eiendom, oppfattet som om å være «privat» man
oppfatter dette som en tomt som enten tilhører eiendommen på henholdsvis øst- og
vestsiden. Det hele fremstår som en svært lite velkommen og helt ufremkommelig
krattskog og er pt totalt ubenyttet av allmenheten, - muligens med unntak av
«villfyllplass» for naboens hageavfall.
EUT er redd for at en positiv holdning vil kunne medføre en negativ presedens. Ved
en vurdering av presedens, så bør faren være reel og knytte seg til sannsynligheten
for at et vist antall/flere lignende tiltak vil fremmes i fremtiden, hvor likebehandling
tilsier at dispensasjon vil måtte gis. Sannsynligheten vil naturlig variere og på en
skala fra lite sannsynlig til svært sannsynlig.
Dett er den siste tomten på sydsiden av Båtsmannsveien og det vil derfor være
rimelig å anta ar sannsynligheten for presedens. Er i nedre del av skala.
De utfyllende bestemmelser til kommuneplanen har bestemmelser som skal ivareta
og sikrekommunens grønnstruktur, blant annet gjennom:
- § 2.8.1 i byggeområder i nær tilknytning til områder avsatt til grønnstruktur tillates
det ikke tiltak som hindrer allmenhetens tilgang til grønnstrukturområdet eller som
vesentlig reduserer verdien av det tilliggende grønnstrukturområdet.
- § 2.8.2 Tiltak for å fremme friluftslive, turveier og områder for lek og rekreasjon
kan tillates dersom viktige hensyn til naturmangfold, som truede og prioriterte
arter og spesielle naturkvaliteter ikke berøres. Andre tiltak tillates ikke.
Tiltaket med sin plassering som den siste tomten i Båtsmannsveien oppfattes ikke å
være i konflikt med eller hindre allmenhetens interesser, ei heller pkt 2.8.1. dette blant
annet fordi området hvor tiltaket ligger overhode n\benyttes av allmenheten.
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Tiltaket utføres på egen grunn og vil ikke ta noe av kommunens eiendom. «Smettet»
kan dersom kommunen ønsker det selvsagt få bli både urørt og utilgjengelig, vi tror
dog på at en opparbeidelse av en nennsom og tilpasset gangsti vil bli oppfattes som
et positivt tiltak. Og vil være med å bygge oppunder intensjonen i pkt 2.8.2.
Det hviler en tinglyst heftelse på eiendommen Ringshaugodden hvor det heter
«forbud mot å benytte eiendommen til annet enn almene frilufts formål uten samtykke
fra Direktoratet for Naturforvaltning». Dette forsterker kommunens forvaltningsansvar
for eiendommen. Tiltaket kan vanskelig si å komme i konflikt med denne erklæringen.

I eiendommens umiddelbare nærhet, så kan det utafra kommuneplanen se ut til at det er
tillat bebyggelse både i og helt inntil felles grense med kommunene eiendom.
Utvider man området, så er det tidligere gitt samtykke til å bygge nærmere kommunal
eiendom/friareal enn 4 meter i flere saker:

Søknad om dispensasjon:
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Opplysninger om eiendommen fra tiltakshaver:
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Rettslig grunnlag:
Kommuneplan:

Eiendommen ligger innenfor området som omfattes av kommuneplanens arealdel 2014-2026
for Tønsberg kommune og er avsatt til boligformål.
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1.16 Estetikk og Byggeskikk (pbl § 11-9 nr 6)
1.16.1. Tiltak skal gis tidsmessig og god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon
og egenart, og være i samspill med eksisterende bygde og naturgitte omgivelser. Det skal
benyttes stedstilpassede volumer, materialer og farger. Bygninger skal harmonere med og ta
hensyn til eksisterende bygningsmiljø, men kan gis en moderne utforming. I
fortettingsprosjekter som gir brudd med eksisterende karakter, skal utbyggingsprosjektet
tilføre området nye kvaliteter
2.1.5 Tiltak mellom byggegrense sjø og 100-meters grense sjø jf. Plankartet
a) Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel, eller være
dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller land.
b) Ny bebyggelse skal søkes plassert så langt unna sjøen som mulig, og utvidelse av
eksisterende bygninger skal fortrinnsvis skje i retning bort fra sjøen. Utbygging av veier,
annen infrastruktur og tomteopparbeiding skal skje slik at inngrep og ulemper blir minst
mulig. Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i
forhold til landskap og allmenn tilgang til sjø.
c) Forbindelser til ytre friluftsområder, strand og sjø skal opprettholdes og videreutvikles.
Regulering:
Området er uregulert.
Plan- og bygningsloven:
§ 1-6 Tiltak.
§ 11-6 Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel
§ 29-2 Estetikk
§ 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avstand til nabogrense
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
Vurderinger:
Dispensasjon:

Pbl § 19-2.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.
Bygninger kan ikke plasseres nærmere grense enn 4 meter: (Pbl § 29-4) Hvis ikke annet
er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense
som angitt i forskrift eller som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4
meter.
Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i
andre ledd eller i nabogrense:
a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
b) ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak
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Det foreligger ingen tungtveiende grunner til å innvilge en dispensasjon. Plassering av
bygg som er 19,8 meter langt og 6,7 meter høyt, 1 meter fra grense mot grønstruktur, vil
virke veldig privatiserende for området avsatt til allmenheten.
Det er søkt om dispensasjon fra pbl § 29-4. Det foreligger ikke positivt samtykke fra
grunneier, Tønsberg kommune.

Tiltaket i forhold til gjeldende arealplan:
Tiltaket er i strid med kommuneplanens arealdel punkt 1.3.2:


Ikke vesentlig avviker fra eksisterende bygningsmiljø, terreng og landskap

Boligene i området består stort sett av 1-1 ½ etasjer med saltak, oppløft og noe varierende
uttrykk. Eiendommene er store og har godt med «luft» rundt seg.
Boligen omsøkes plassert 1 meter fra grønnstruktur, det er ikke gitt aksept fra kommunen
som grunneier til plassering så nærme grense. Og er således avhengig av en dispensasjon
etter plan- og bygningsloven § 29-4.
Boligtomten har en bredde på 10m og en lengde på 40m, hvorav de nedre 15m av
eiendommen ligger innenfor 100- meters sonen til sjø- og vassdrag (RPBR). Boligen er
ønsket plassert 10 meter fra grensen i sør og er således avhengig av en dispensasjon fra
PBL § 11-6. Det foreligger ingen søknad om dispensasjon for dette forholdet i søknaden.
Plassering/høyde:
Boligen er omsøkt med en avstand på 4 meter til nabo i øst gbnr 139/146 og en avstand til
nabo gbnr 139/63 som er en grønnstruktur korridor på 1 meter. Og 10 m fra grense i sør.
Visuell utforming:
Omsøkt bolig er 5 m bredt og 19,8 m langt. Med 2 fulle etasjer. Det er i søknaden opplyst at
boligen er utformet som et langhus
Biologisk naturmangfold:
Det er ikke undersøkt om tiltaket kommer i konflikt med biologiske naturmangfold.
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Barn og unge:
Det er i saken ikke vurdert konsekvensen til barn og unges interesser. Avstand til skole,
barnehage og lekeplass. Da tiltaket avslås.

Konklusjon:
EUT har gitt negativt tilsvar på plassering av bygg nærmere grense enn 1 meter.
Tiltaket er i strid med § 1.3.2 og omfattes av § 1.3.1 hvor det kreves regulering.
Boligen er plassert innenfor 100 meter sonen til sjø og vassdrag.

Med hilsen

Solbjørg Mathisen
saksbehandler
Kontroll: Agham
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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(1) Avsender (forvaltningsorganet)

Tønsberg kommune
Kommuneutvikling, avd Byggesak
Postboks 2410
3104 Tønsberg
(3) Mottaker (navn og adresse)

Melding om rett til å klage over
forvaltningsvedtak
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd)
(2) Dato
(4) Klageinstans

Fylkesmannen i Vestfold
Saken sendes Tønsberg kommune for
behandling
Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis du ønsker å klage over vedtak du har fått
underretning om.
Klagerett

Du har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan du klage til?

Klagen sender du til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Hvis vi
ikke tar klagen til følge, sender vi den til klageinstansen, jf. rubrikk (4).

Klagefrist

Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag du mottar dette brevet. Det er
tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom du klager så sent at
det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bør du oppgi datoen for når
du mottok dette brevet.
Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få
forlenget fristen, og da må du oppgi årsaken til at du ønsker det.
Dersom du mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt tilstrekkelig, kan du kreve
en slik begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen
du mottar begrunnelsen.

Rett til å kreve begrunnelse
Innholdet i klagen

Du må presisere
 hvilket vedtak du klager over
 årsaken til at du klager
 den eller de endringer som du ønsker
 eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av
klagen
Klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennomføring
av vedtaket

Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan
imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute
eller til klagen er avgjort.

Rett til å se
saksdokumentene og til å
kreve veiledning

Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Reglene om
dette finnes i forvaltningsloven § 18 og § 19. Du må i tilfelle ta kontakt med oss,
jf. rubrikk (1). Du vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om
framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.

Kostnader ved klagesaken

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om
fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen
eller din advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt
endret til din fordel, kan du etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket
vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klage
instansen (jf. rubrikk (4)) vil orientere deg om retten til å kreve slik dekning.

Klage til
sivilombudsmannen

Hvis du mener at du har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side,
kan du klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av
hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort
eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i saker som er avgjort
av Kongen i statsråd. Dersom du nå får din klage avgjort i statsråd fordi Kongen
er klageinstans, kan du derfor ikke senere bringe saken inn for
Sivilombudsmannen.

Særlige opplysninger
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