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Hallo Åge Hammervik, ref e-post under.
Etter samtaler og råd fra politikere så ber vi om at vår sak blir tatt opp til behandling i Utvalg for bygge- og
arealsaker/UBA i første mulige møte, hvilket vi antar er 07.06.2019.
Er du snill å bekrefte at denne saken gjennopptas.
Basert på kommentarer til rammesøknaden, så har vi foretatt noen korrigeringer på tegningene, slik at tiltaket
tar opp i seg de sist godkjente og nærmeste naboer.
Vi har også sett på endret plassering, slik at man hensyntar byggegrensen mot sjø i kommuneplan og 100meters sonen til sjø- og vassdrag (RPBR).
Disse forventes ferdig i løpet av uken og vil bli sendt over til deg så fort de foreligger, håper dette er ok.
Vi har aktivt nabo-samtykke fra GBNR 139/181, se vedlegg, som vi mener er rettmessig nabo - ref pkt 2 under.
Hovedankepunktet i rammesøknaden var at en plassering 1 meter fra felles grense, inn til grønnstrukturen ville
virke veldig privatiserende. Dette har du sikker skjønt at vi som eier og som også bor i området, er uenig i:
1) «korridoren» er overhodet ikke tilgjengelig, denne fremstår som en tett og uframkommelig krattskog og har
aldri overhodet vært benyttet av allmenheten. Vi mener også at tiltakets plassering ikke skiller seg fra
dispensasjonene/akseptene som kommunen har gitt på plassering nærmere grønnstruktur, blant annet på
Karlsvika(DFUB-sak 150/00, DFUB-sak 253/02, DFUB-sak 130/03, DFUB-sak 277/03, DFUB-sak 174/08, DFUB-sak
120/07, DFUB-sak 178/01, DFUB-sak 235/88, DFUB-sak 012/16, DFUB-sak 086/07, DFUB-sak 247/04, DFUB-sak
417/00, DFUB-sak 228/09, DFUM-sak 149/00, DFUB-sak 136/99, DFUB-sak 153/09, DFUB-sak 168/07, DFUB-sak
377/13)
2) vi mener at denne innkilingen av den kommunale «korridoren» ikke er korrekt og at denne har oppstått ved
en målefeil fra kommunen sin side. Vi mener dette underbygges av målebrev/kartforretninger for de
omkringliggende/tilgrensende eiendommene. Geodata på sin side mener at et brev sendt tidligere eier i 1982
bekrefter riktigheten av plasseringen.
Tidligere eier ment også at dette ikke var korrekt, men gav opp for «overmakten». For å få klarlagt dette, så vil
vi etter råd fra geodata, ta denne delen av saken inn for Jordskifteretten.
Behandling her vil gå parallelt og uavhengig av behandlingen i UBA. Et positivt utfall av saken for
Jordskifteretten, for oss, vil være at «korridoren» forsvinner. Vi tror og mener at et samtykke til ønsket
plassering av tiltaket og opparbeidelse/merking av gangstien, vil være «vinn -vinn», da denne ville gi
allmennheten en ny og bedret tilgang til Ringshaugodden.
Vi håper vi kan ha en dialog frem mot behandling og det kan tenkes at vi ønsker et oppfølgingsmøte før
behandlingen i UBA i juni.
Med vennlig hilsen
JOHANNESSEN EIENDOMSMEGLING AS
Harald M Johannessen
Partner | Eiendomsmegler MNEF - Næring | Takstmann NTF – Næring

Klostergaten1A | 3126 Tønsberg| Norway
T: +47 977 51 000 | M: +47 905 93 482
harald@j-megling.no

KONFIDENSIELT
– vi ber deg notere at dennee-postenkun er beregnetfor den angitte adressatog kan inneholdetaushetsbelagte
opplysninger.Dersomdu ikke er rett mottager, ber vi om at du ikke buker opplysningenei e-posteneller de vedleggsom måtte følgemed
og at du umiddelbartsenderretur på denne e-postenog/eller ringer osspå 977 51 000.
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Hei
Klagener mottatt innen treukersfristen.Vi stiller klagebehandlingeni bero inntil vi hører fra dere.
JanRonaldEideer kommunaldirektørfor Tekniskområde,og i så måte overordnet både avdelingfor
eiendomsutvikling(EUT) og byggesak.Jegtror nok likevel at de faktiskeog rettslige forholdenebør
være avklart/utredet på avdelingsnivåfør han involveres.
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Rådgiver
Kommuneutvikling byggesaksavdelingen
TØNSBERG
kommune

Telefon:
Sentralbord:

33 34 86 75
33 34 80 00

www.tonsberg.kommune.no

Fra: Harald M. Johannessen [ mailto:harald@j-megling.no]
Sendt: 21. september 2018 10:46
Til: Åge Hammervik
Kopi: Arne Fredrik Killingstad
Emne: SV: Sak 471/18 - rammesøknad
ÅgeHammervik,jeg visertil gårsdagenshyggeligeog konstruktivemøte og som avtalt sendesdennee-posten
som en bekreftelsepå at vi har klaget på vedtaketinnen den fastsattefristen på 3 - tre uker.
Det var ogsåenighet om å la klagebehandlingenbero inntil videre,slik at man før behandlingeni UBAfår rettet
opp feilen som fremkommer i kommunenskart i det faktum viserat det med all tydelighet er gjort en feil når

det gjelderinnplasseringen/innmålingen
av GNBR139/173.Målebrevfor GBNR139/181 og 139/173 viserat
dissehar fellesgrense,noe som medførerat det kommunalefriarealet liggerøst for GBNR139/173 og ikke vest
som kommuneskart viser - se illustrasjon.Det er ogsåavgitt et gjensidignabosamtykkemellom 139/181 og
139/173 til å kunne bygge1 meter fra felles grense,hvilket innebærerat tiltaket vil ligge4 meter fra grensentil
kommunenseiendom.
Et kort spørsmål:kan JanR.Eide,KommunaldirektørTekniskOmråde,væreen som kan bringedette i orden
eller lete opp rette vedkommende,slik at kart og terreng blir overensstemmende,
både hva gjeldergrensermen ogsåformål?
Jegber om at du sendermeg en bekreftelsepå at denne e-postener tilstrekkeligfor på at vi har klagetpå
vedtaketinnen den fastsattefristen på 3 - tre uker og at man lar klagebehandlingenbero inntil videre.
Godhelg.

Med vennlighilsen
JOHANNESSEN
EIENDOMSMEGLING
AS
Harald M Johannessen
Partner| EiendomsmeglerMNEF- Næring| TakstmannNTF– Næring

Klostergaten1A | 3126 Tønsberg| Norway
T: +47 977 51 000 | M: +47 905 93 482
harald@j-megling.no

KONFIDENSIELT
– vi ber deg notere at dennee-postenkun er beregnetfor den angitte adressatog kan inneholdetaushetsbelagte
opplysninger.Dersomdu ikke er rett mottager, ber vi om at du ikke buker opplysningenei e-posteneller de vedleggsom måtte følgemed
og at du umiddelbartsenderretur på dennee-posten og/eller ringer osspå 977 51 000.
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Hei
Passertorsdag20. septemberkl. 10?

Åge Hammervik
Rådgiver
Kommuneutvikling byggesaksavdelingen
TØNSBERG
kommune

Telefon:
Sentralbord:

33 34 86 75
33 34 80 00

www.tonsberg.kommune.no

Fra: Harald M. Johannessen [mailto:harald@j -megling.no]
Sendt: 13. september 2018 13:32
Til: Åge Hammervik
Emne: SV: Sak 471/18 - rammesøknad
ÅgeHammervik,ref sakenunder - i forbindelsemed forberedelseav klagesaken,så kunnejeg tenkt meg å fått
et møte med deg for å oppklareog drøfte et par ting - har du noe tidspunkt hvor dette passer.
Med vennlighilsen
JOHANNESSEN
EIENDOMSMEGLING
AS
Harald M Johannessen
Partner| EiendomsmeglerMNEF- Næring| TakstmannNTF– Næring

Klostergaten1A | 3126 Tønsberg| Norway
T: +47 977 51 000 | M: +47 905 93 482
harald@j-megling.no

KONFIDENSIELT
– vi ber deg notere at dennee-postenkun er beregnetfor den angitte adressatog kan inneholdetaushetsbelagte
opplysninger.Dersomdu ikke er rett mottager, ber vi om at du ikke buker opplysningenei e-posteneller de vedleggsom måtte følgemed
og at du umiddelbartsenderretur på dennee-postenog/eller ringer osspå 977 51 000.
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Hei.

Saken avslås på grunnlag av:
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.
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.
Saken avslås på delegert myndighet etter en vurdering foretatt av min overordnede, saken
kan påklages.
Det er Åge Hamervik som behandler klagesaker og legger de frem for UBA.

Mvh
Solbjørg Mathisen
Rådgiver Byggesak
Kommuneutvikling
TØNSBERG
kommune

Telefon:
46 93 31 87
Sentralbord:
33 34 80 00
Kommuneutvikling: 33 34 86 97
www.tonsberg.kommune.no

Nye saker og tilleggsdokumentasjon skal sendes til
postmottak@tonsberg.kommune.no for registrering, med kopi til saksbehandler.
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Sendt: 13. september 2018 09:41
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Kopi: 'Arne Fredrik Killingstad'; 'Sverre Aspli'
Emne: SV: Sak 471/18 - rammesøknad
Solbjørg Mathisen, ref e-post under, kan du også være snill å gi meg svar på:

1. Hvorfor er saken ikke forelagt UBA, slik vi bad om i vår søknad?
2. Hvem behandler klagesaken, blir det UBA?

Med vennlighilsen
JOHANNESSEN
EIENDOMSMEGLING
AS
Harald M Johannessen
Partner| EiendomsmeglerMNEF- Næring| TakstmannNTF– Næring

Klostergaten1A | 3126 Tønsberg| Norway
T: +47 977 51 000 | M: +47 905 93 482
harald@j-megling.no

KONFIDENSIELT
– vi ber deg notere at dennee-postenkun er beregnetfor den angitte adressatog kan inneholdetaushetsbelagte
opplysninger.Dersomdu ikke er rett mottager, ber vi om at du ikke buker opplysningenei e-posteneller de vedleggsom måtte følgemed
og at du umiddelbartsenderretur på dennee-postenog/eller ringer osspå 977 51 000.
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SolbjørgMathisen,jeg fikk i dag morgesoversendtfra ansvarligsøkervedtaket,datert 12.09.2018,på vår
rammesøknad,sendt 15.04.2018,om byggingav eneboligi Båtsmannsveien/Ringshaug.
Jegser at vedtaketavslåsmed hjemmeli plan- og bygningslovens§§ 1-6, 11-6 og 19.2 samt kommuneplanens
arealdel2014-2026,pkt 1.3 og 2.15, da tiltaket er i strid med dissebestemmelsene.
Da dette er en saksom har tatt sværtlang tid, uten at vi i prosessenhar fått noen tilbakemeldingmed ønske
om lengersaksbehandlingstid
og/eller invitasjonom dialog,
så er det naturlig at jeg som hjemmelshavertil eiendommenmå be om å få klarlagt og tydeliggjort
begrunnelsenfor avslaget.
Slikjeg leser saksfremstillingenog konklusjonenpå side9, så er argumentetfor avslaget:
1. avstandentil kommunenseiendom,ref uttalelsenfra EUT
2. at tiltaket/huset ikke passerinn i området – det savner «luft» rundt segog er høyt i forhold til
omkringliggendeeiendommer(side8) pkt 1.16 estetikk
3. tiltaket krever reguleringsplan– det tilfredsstiller ikke kommuneplanenspkt 1.3.2 plankravog pkt 2.1.5
tiltaket liggeri 100 meters beltet. Dispvil ikke bli gitt
Er dette korrekt oppfattet?
Jegber om og håper på en rasktilbakemelding,da jeg ser at det løper en klagefristpå 3 uker.

Med vennlighilsen
JOHANNESSEN
EIENDOMSMEGLING
AS
Harald M Johannessen
Partner| EiendomsmeglerMNEF- Næring| TakstmannNTF– Næring

Klostergaten1A | 3126 Tønsberg| Norway
T: +47 977 51 000 | M: +47 905 93 482
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KONFIDENSIELT
– vi ber deg notere at dennee-postenkun er beregnetfor den angitte adressatog kan inneholdetaushetsbelagte
opplysninger.Dersomdu ikke er rett mottager, ber vi om at du ikke buker opplysningenei e-posteneller de vedleggsom måtte følgemed
og at du umiddelbartsenderretur på dennee-postenog/eller ringer osspå 977 51 000.

