Side 1 av 284

Tønsberg kommune

Innkalling
for
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

07.06.2019
Bystyresalen, rådhuset
09:00

Forfall meldes politisk sekretariat tlf. 95275191 eller postmottak@tonsberg.kommune.no.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Sakliste
Saksnr.

Sakstittel

113/19
114/19
115/19

Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
Detaljregulering av Firingen - 0046/0027 - Planid 0704
20150128 - 2.gangsbehandling og vedtak
Detaljregulering av Fv 35 Ås-Linnestad GS- Veg. PlanID
20160148. 2. gangsbehandling
Detaljregulering av Grenaderveien 24, planID 0704 20160143
- ny 1.gangsbehandling
Detaljregulering av Narverødveien 19, planID 0704 20170154
- Ny 1. gangsbehandling
Detaljregulering for Hogsnes sykehjem - PlanID 0704
20180173 - 2.gangsbehandling
Bjellandveien 24 - forespørsel om oppstartmøte og
planinitiativ
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - ny høring
Detaljregulering av Linnom, Endring - Behandling av klage
Aker Gård - Akerveien 135 - 0046/0001 - bruksendring fra
landbruksformål til båtlager - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanen
Farmannstorget - 1002/0004 m.fl - Oppgradering av byrom Saksfremlegg
St. Olavs gate/Vestfoldgaten - 1002/0271 - Oppgradering av
park- og lekeareal - Saksfremlegg
1002/0266 - Storgaten 30-32 - bruksendring og
fasadeendring - klage på vedtak
Brakars vei 2 - 0084/0307 - ny bolig - klage på vedtak
Behandling av klage på søknad om oppføring av reklameskilt
- 1005/0014, Træleborgveien 13
Dekksguttveien 10B - 0139/0594 - ny bolig - klage på vedtak
Eiendom mellom Båtmannsveien 1C og Båtmannsveien 3 -

116/19
117/19
118/19
119/19
120/19
121/19
122/19
123/19

124/19
125/19
126/19
127/19
128/19
129/19
130/19

131/19
132/19
133/19
134/19

135/19
136/19
137/19
138/19
139/19
140/19
141/19
142/19
143/19
144/19
145/19

0139/0173 - enebolig - klage på vedtak
Kirkegaten 21 - 0159/0064 - oppføring av tilbygg m.m. - klage
på vedtak
Kirkegaten 8 - 159/394 - tilbygg, fasadeendring m.m. - klage
på vedtak
Gauterødveien 113 - 0147/0106 og 0147/0063 - tre
eneboliger - klage på gebyr
Tangenveien 14 - 0157/0195 - Bruksendring av garasje og
bolig - Behandling av klage på avslått søknad om påbygg og
tilbygg på garasjen og etablering av boenhet i garasjen
Barlindveien 34 - 0148/0154 - Oppføring av frittliggende
enebolig
Barlindveien 34 - 0148/0154 - Oppretting av ny
grunneiendom
Grev Wedels gate 1 og 3 - 1002/0360, 0432 - oppføring av
kontorbygg
Grevesvingen 1 - 1011/0166 - Ulovlig oppført bod - Pålegg
om retting og ileggelse av tvangsmulkt
Huldreveien 5 - 0083/0069 - oppføring av to tomannsboliger
og riving av eksisterende bolig
Husvikveien 25 - 0154/0101 - oppføring av boliger samt riving
av deler av eksisterende bebyggelse - rammevedtak
Jens Mullersgate - 1002/0584 - Skilt - Pålegg om retting og
vedtak om tvangsmulkt
Lindeveien 1, 3 og 5 - 0148/0330 - oppføring av to
leilighetsbygg og parkeringskjeller - rammevedtak
Meierigaten 6 - 1007/0186 - Riving av bolig og oppføring av
nytt boligbygg med 3 boenheter - Saksfremlegg til UBA
Mistelteinen 48 - 0090/0169 - påbygg på eksisterende
enebolig
Nyleneveien 51 - 0159/0050 - gjenoppføring av badebrygge
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Bystyret

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
115/19

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Firingen –
0046/0027 – planID 0704 20150128, datert den 07.05.19 med følgende endringer:

·

1. Innsigelser
Innsigelse fra Bane Nor tas til følge. Det tas inn en ny bestemmelse i § 3, § 3.15 Inngrep i
grunnen: «Brønner og andre større inngrep i grunnen tillates ikke uten at det foreligger
tillatelse fra Bane Nor»

Innsigelse fra Riksantikvaren knyttet til feltene B9a, B10, B11, KV2, R7 og R8 tas delvis til
følge. De tre kulturminnene H570_4,5,6 tas inn i planen som LNF- formål, friluftsformål og
båndlegges etter lov om kulturminner. Det medfører at boligfeltene B9a, B10 og B11 og
LEK5 reduseres og Kjørevei (o_KV2) og fortau(o_F2) avsluttes tidligere. Vegetasjonsbuffer
bortfaller som følge av vegomlegging.
Krav til åpenhet og siktlinjer mot Bygdeborgen sikres gjennom soner i feltene B2, B5 og B6,
redusert byggehøyde og flate tak.

·

Et redusert byggeområde B10 med ny adkomstvei (KV8) fastholdes og innsigelsen om å
ta ut alle byggeområdene tas ikke til følge.

Område B10, KV8, LF1, samt Båndleggingssonene H730_2-5 og Hensynssone H570_10
unntas rettsvirkning inntil innsigelsen er avklart.

2. Endringer i Plankart
· B9a reduseres og Kjørevei med fortau, KV2 og F2 avsluttes etter B9.
· L10 i gjeldende plan flyttes til LEK5.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Deler av LEK5 langs vestsiden av kulturminne H730_3 tas ut og erstattes av LF1.
B10 og B11 reduseres og slås sammen til ny B10.
Det innarbeides 3 nye båndleggingssoner, H730_4,5,6.
LF1 (LNF) utvides tilsvarende redusert boligformål i B9a, B10 og B11.
Hensynssoner H570 legges rundt nye båndleggingssoner og får nytt feltnummer
H570_10,10A.
Ny adkomstvei KV8 innarbeides i forlengelse av f_KV7 inn til B10. Buffersone GV5 tas
ut som følge av veiomlegging.
KV6 og KV7 bytter feltnavn og L9 endres til L12.
Ny KV7 (tidligere KV6) med snuhammer justeres noe for å sikre ny adkomst til B10.
Deler av sone a i byggefelt B7 utvides nordover mot hensynssone H570_9 (tidligere
H5703).
Det innarbeides en ny nærlekeplass, L9 innenfor områdelekeplass, LEK 4.
Det innarbeides soner i feltene B2, B5 og B6 for å sikre siktlinjer, flate tak og
byggehøyder og plassering av parkeringsplasser.
Vegetasjonssonen på 6 meters bredde (GV4) innenfor B4 tas ut.

3. Endringer i bestemmelsene
Endringer i bestemmelser som følge av punkt 2, innspill fra Bane Nor og Fylkesmannen i
Vestfold samt mindre plantekniske justeringer fremkommer i kursiv (tilføyelser/endringer) og
overstrykninger (fjernet) i vedlagte reguleringsbestemmelser.
4. Matjordplan
Det skal utarbeides en revidert matjordplan i samsvar med veilederen for matjordplan fra
Vestfold fylkeskommune som beskriver bl.a:
· hvor og hvor lenge matjorden skal mellomlagres
· konkrete metoder for flytting av matjord.

Det tas inn et nytt punkt under rekkefølgebestemmelsenes § 10.1.13:
Godkjent matjordplan skal foreligge sammen med rammesøknaden.
Planforslaget medfører at deler av følgende planer oppheves:
· PlanID 0704 20130075, FV303 Jarlsberg travbane – Bekkeveien, vedtatt 29.10.14
· PlanID 0704 01148 FV303 Jarlsberg travbane – Bekkeveien, vedtatt 17.06.13
· PlanID 0704 01094_B1 Område b4 Vear Sentrum, vedtatt 19.10.99
· PlanID 0704 01094 Vear Sentrum, vedtatt 15.12.97
Planforslaget medfører at følgende plan oppheves:
· PlanID 0704 13008 Firingen Trafostasjon, vedtatt 04.11.86
Det delegeres Rådmannen å foreta nødvendige endringer av planene i samsvar med vedtak.
Vedtak av planen innebærer økte årlige driftsutgifter til drift av offentlige veier, g/s og offentlig
friområde på ca. kr 200.000,-

Kortversjon – hva saken gjelder:
Spir Arkitekter AS fremmer på vegne av Block Watne AS forslag til detaljregulering av Firingen,
gbnr. 46/27. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligområde i grønne omgivelser
med kort vei til skog- og turterreng, skole, barnehage og Vear sentrum.
Saksfremlegget til 2.gangsbehandling omhandler offentlig ettersyn, innkomne
merknader/innsigelser, forslag til løsninger og videre behandling.
Planstatus, faktagrunnlag og planbeskrivelse fremgår av saksfremlegget til
1.gangsbehandling som ligger ved saken.
Planforslaget ble behandlet i UBA den 31.08.18 i UBA sak 168/18 og lå ute til offentlig ettersyn
frem til 29.10.18. Det kom inn 8 merknader og 2 innsigelser til planforslaget. Merknadene fra
naboer og velforeninger gikk i hovedsak ut på trafikkløsninger, trafikksikkerhetstiltak,
kompensasjon for tap av grøntområder, overvannshåndtering og flytting av matjord.
Forslagsstiller hadde merknader til detaljeringskravet i planen, bl.a når det gjelder avsetting av
formålene nærlekeplasser og renovasjon i plankartet.
Fylkesmannen hadde ingen vesentige merknader, men anbefalte bl.a at det ble tatt inn en
bestemmelse om ladepunkter for elbiler. Dette er fulgt opp.
Fylkeskommunen v. kulturarv mener at løsning som kombinerer hensynssone H570 med
lekeplass bør unngås og heller trekke lekeplassene lenger unna automatiske fredede
kulturminner. Rådmannen mener hensyn til kulturminnene er godt ivaretatt i planen med
bestemmelser som har krav til hvordan lekearealene skal opparbeides for å unngå å skade,
skjemme eller på annet vis ødelegge kulturminnene. Kulturarv mener også at byggehøyder på
garasjeanegg inn mot bygdeborgen må sikres i bestemmelsene. Dette er fulgt opp.
Vesar og Statens veivesen hadde ingen merknader til planforslaget.
Bane Nor og Riksantikvaren (RA) har fremmet innsigelse til planforslaget.
Rådmannen anbefaler at BANE NOR’s innsigelse tas til følge og at det innarbeides en
bestemmelse som hindrer at brønner og andre større inngrep i grunnen tillates. Forslag til
bestemmelse er forelagt BANE NOR som bekrefter at de trekker innsigelsen dersom denne
bestemmelsen tas inn i reguleringsbestemmelsene for Firingen.
Det har vært gjennomført dialogmøte med RA. Riksantikvaren mener at planen ikke tar
tilstrekkelig hensyn til automatisk fredede kulturminner av nasjonal verdi. Planforslaget vil
medføre at bygdeborgen og gravfeltene blir utilbørlig skjemmet. I tillegg omfatter innsigelsen
direkte inngrep i en gravhaug, veifar og kullgrop og steinalder lokalitet.
Rådmannen anbefaler at innsigelsen knyttet til feltene B9a, B10, B11, KV2, R7 og R8 tas delvis
til følge. De tre kulturminnene H570_4,5,6 tas inn i planen som LNF- formål, friluftsformål og
båndlegges etter lov om kulturminner.
B9 reduseres, H730_6. Kjørevei (o_KV2) og fortau(o_F2) avsluttes etter B9, LEK5 reduseres og
vegetasjonsbuffer bortfaller som følge av vegomlegging. Rådmannen fastholder byggeområde
B10 med ny adkomstvei (KV8). Antall enheter innenfor ny B10 reduseres til 16 boenheter.
Riksantikvaren trenger noe mer tid for å avklare om forslag til redusert ny B10 med ny adkomst
(KV8) fortsatt kan tas med i planen. Rådmannen foreslår at denne delen av planen og LF1 med
båndleggingssoner og hensynssoner unntas rettsvirkning inntil innsigelsen er avklart.
Rådmannen foreslår at de øvrige deler av detaljreguleringsplanen vedtas med de endringer
som fremkommer av innstillingen.Riksantikvaren har akseptert endringene for B2, B5 og B6, da
de på en bedre måte sikrer åpenhet og siktlinjer mot bygdeborgen.
Revidert matjordplan mottatt 14.05 er vurdert av landbruksavdelingen som mener at
matjordplanen fortsatt har for få konkrete holdepunkter og kan av den grunn ikke godkjenne
den. Flere av punktene i veileder for matjordplan fra Vestfold fylkeskommune er ikke besvart.
Det gjelder særlig kapitlet om hvordan jordflyttinga skal utføres, hvordan og hvor matjorda skal

mellomlagres og konkrete metoder for flytting av matjord.
Landbruksavdelingen konkluderer at planen er mangelfull og uklar og vil være vanskelig å bruke
som et redskap for den som skal gjennomføre jordflyttinga. Rådmannen mener at det er viktig at
planen er så klar og konkret at den kan brukes av de som skal utføre arbeidet.
Rådmannen mener at matjordplanen må revideres og konkretiseres i samsvar med «Veileder til
matjordplan, RPBA», utarbeidet av Vestfold Fylkeskommune som også Bystyret tilsluttet seg til i
Bystyrevedtak BY- 004/17. Veilederen sier at det er kommunens landbruksforvaltning som skal
godkjenne matjordplanen og at gjennomføringen av matjordjordplanen skal sikres i
rekkefølgebestemmelse til reguleringsplanen. For å sikre at det foreligger en godkjent
matjordplan før utbyggingen starter, foreslår rådmannen å ta inn et rekkefølgekrav i § 10.1.13
om at revidert matjordplan skal være godkjent før rammesøknad, jr rådmannens innstilling.
For å sikre at matjorden blir flyttet og gjenbrukt på jordbruksarealer som beskrevet i
matjordplanen, foreslår rådmannen at det tas inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer dette.
Rådmannen anbefaler at planen vedtas i samsvar med innstillingen.
Vedlegg:
20150128_G 20190507 forslagplankart
20150128_G 20190508 EIERFORM-forslag
20150128_R 20190521forslagbestemmelser
Detaljregulering av Firingen - Planid 0704 20150128 - innsigelse RA
16631_Firingen planbeskrivelse_revidert_180801 (L)(1519549)
A-38 B6 justert husplassering
Detaljregulering av Firingen - 00460027 - Planid 0704 20150128 - 1. gangsbehandling
(L)(1533027)
Underlag til møte med Riksantikvaren_190121
Reguleringsplan for Firingen tilbakemelding RA 190215
Forslag til planjusteringer med bakgrunn i mottatte innsigelse
SV Detaljregulering av Firingen planID 0704 20150128 i Tønsberg kommune - Innsigelse
(L)(1699896)
Matjordplan Firingen Gnr46 bnr27 Tønsberg kommune
Dokumenter i saksmappen:
06.11.2018 Detaljregulering for Firingen PlanID 0704 20150128 2.gangsbehandling
UTGÅR
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Detaljregulering av Fv 35 Ås-Linnestad GS- Veg. PlanID 20160148. 2.
gangsbehandling
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker
Bystyret

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
116/19

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Fv 35 Ås-Linnestad
GS- Veg, planID 20160148, datert den 21.05.2019.
Deler av reguleringsplan for interkommunal vannledning fra Jarlsberg i Tønsberg til
kommunegrensen mot Ramnes kommune(21009) og reguleringsplan for gang og sykkelveg
langs rv 35 fra Fadumveien til Freste(24004) oppheves og det delegeres rådmannen å gjøre
nødvendige endringer i kart og bestemmelser til berørte planer.

Sammendrag:
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for myke trafikanter langs fylkesvei 35, og bygge
sammenhengende gang og sykkelvei fra Revetal til Ås.
Gang og sykkelvei av smal type er fravik av standard i følge håndbøkene til Statens Vegvesen,
men er valgt for å spare jordbruksareal. Smal løsning skal ha følgende bredder: Rekkverksrom
på 0.8 meter, rabatt på 1.0 meter og asfaltert dekke 2.5 meter GS-veg og 0.25 m skulder (total
bredde 4.55 meter).
Planområdet ligger langs fylkesveg 35 fra Ås, Tønsberg kommune, til Linnestad, Re kommune.
Strekningen er i underkant av 6 km lang, hvorav ca 1,35 km allerede har g/s-veg.
Planforslaget er utarbeidet av Statens Vegvesen Region sør med hjemmel i plan og
bygningslovens § 3-7 og etter avtale med Tønsberg kommune. I samråd med Tønsberg
kommune har Statens Vegvesen selv lagt ut planen til offentlig ettersyn.
Planoppstart ble varslet den 30.01.2017 med frist 28.02.2017 og det kom inn 11 merknader til
oppstartsvarslet..
Statens Vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter
høringsperiode. Deretter mottar Tønsberg kommune planbeskrivelse, plankart og plan til politisk
behandling.
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden fra 15.10.2018 til 26.11.2018.
Reguleringsplanen ble den 20.02.2019 sendt på intern høring i kommunen i forbindelse med
sluttbehandling.
Det har kommet inn totalt 6 høringsuttalelser. Rådmannen merker seg at det ikke foreligger
innsigelse til planforslaget.
Vestfold fylkeskommune ber om at kulturminnelovens §8 andre ledd, om stanse og
meldeplikten, tas inn i planbestemmelsene.
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark skriver i sin høringsuttalelse at de i varsel om
planoppstart ga innspill om jordvern, sjøørreten i Vesleelva og ROS-analyse. Deres innspill er
fulgt opp på en god måte i forslaget til reguleringsplan. De har derfor ingen kommentarer til
planforslaget.
Planforslaget anbefales vedtatt i samsvar med rådmannens innstilling.

Vedlegg:
Annlegsplan for matjord datert 15.05.19
Geoteknisk rapport datert 08.11.2017
Planbeskrivelse datert 09.01.2019
ROS-analyse Ås - Linnestad datert 28.11.2017
Tegningshefte datert 28.06.18
Høringsuttalelser samlet
Reguleringsbestemmelser Tønsberg datert 9.01.2019
EIERFORM Tønsberg datert 21.05.2019
Plankart Tønsberg datert 21.05.2019

Innledning– hva saken gjelder:
Statens Vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter
høringsperiode. Deretter mottar Tønsberg kommune planforslaget til politisk behandling.
Saksfremlegget til 2. gangsbehandling omhandler offentlig ettersyn, innkomne
merknader/innsigelser, forslag til løsninger og videre behandling.

Planstatus:
Det er i kommuneplanens arealdel avsatt areal til fremtidig gang og sykkelvei langs
strekningen. Planforslaget medfører at deler av følgende planer oppheves:
reguleringsplan for interkommunal vannledning fra Jarlsberg i Tønsberg til
kommunegrensen mot Ramnes kommune(21009) og reguleringsplan for gang og
sykkelveg langs rv 35 fra Fadumveien til Freste(24004).
Rettslig grunnlag
Plan- og bygningslovens § 3-7 Overføring av planforberedelse til statlig eller regional
myndighet
Plan- og bygningslovens § 12-10 Behandling av reguleringsforslag
Politisk behandling
Detaljregulering av Fv 35 Ås Linnestad GS-veg, PlanID 20160148 er utarbeidet av
Statens Vegvesen Region sør med hjemmel i plan-og bygningslovens § 3-7 og etter
avtale med Tønsberg kommune. I samråd med Tønsberg kommune har Statens
Vegvesen selv lagt ut planen til offentlig ettersyn. De har ansvaret for planarbeidet til og
med merknadsbehandling etter høringsperiode. Tønsberg kommune vedtar
reguleringsplanen.
Offentlig ettersyn
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden fra 15.10.2018 til 26.11.2018.
Uttalelser til offentlig ettersyn med rådmannens kommentarer
Det har kommet inn 6 høringsuttalelser. Nedenfor gis et sammendrag av merknadene
med rådmannens og vegvesenets kommentarer.
1. Vestfold Fylkeskommune, datert 23.11.2018
De ser at planbestemmelsene ikke har innarbeidet kulturminnelovens § 8 andre ledd om
stanse- og meldeplikten. Av praktiske hensyn anbefaler fylkeskommunen at denne
bestemmelsen inngår i planens bestemmelser. Erfaringsmessig gir dette større
sannsynlighet for at eventuelle funn av strukturer fra forhistorisk tid eller middelalder,
fanges opp og meldes inn til rette myndighet. Fylkeskommunen har ut i fra regionale og
nasjonale interesser ingen ytterligere kommentarer til offentlig ettersyn av planforslaget.
Vegvesenets kommentar: Merknad blir tatt til følge og innarbeidet i planbestemmelsene.
Rådmannens kommentar: Ingen ytterligere kommentarer.
2.Fadum jordvanning, datert 19.11.2018
Deres trase for rørgate vil etter utbygging av gang og sykkelvei ligge på Statens
eiendom. Det må derfor legges nytt hovedrør for vanningsanlegget på utsiden av
planlagte tiltak.
Vegvesenets kommentar: Flytting av hovedrør for vanning vil bli en del av byggeplanen.
Forslagstillers kommentar: Ingen ytterligere kommentarer.
3.Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, datert 1.02.2018

De viser til brev av 12. oktober 2018 fra Statens vegvesen.
I varsel om planoppstart ga de innspill om jordvern, sjøørreten i Vesleelva og ROSanalyse.
Deres innspill er fulgt opp på en god måte i forslaget til reguleringsplan. De har derfor
ingen kommentarer til planforslaget.
Vegvesenets kommentar: Ingen kommentar
Rådmannens kommentar: Planforslaget som forelå til offentlig ettersyn omhandlet ikke
behandling av matjord. I planforslaget som foreligger til sluttbehandling er anleggsplan
for matjord en del av plandokumentene. I anleggsplanen står det hvordan matjorden
skal behandles. I reguleringsbestemmelsene er det satt rekkefølgekrav om matjordplan
før det gis tillatelse til bygge- og anleggsarbeid.
4. Miljørettet helsevern, datert 14.3.2019
De ser av planbeskrivelsen at sikkerhet for myke trafikanter, samt sikkerhet for annen
trafikk er i fokus. Det forutsettes at dette ivaretas på en god måte gjennom
byggeprosessen.
De viser til støyretningslinjen T-1442/2016 kapittel 4: retningslinjer for begrensning av
støy fra bygge- og anleggsvirksomhet, og ber om at denne blir tatt hensyn til i den
videre planlegging og innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Videre må det etableres
gode rutiner for å varsle naboer som er utsatt for støy.
Vegvesenets kommentar: Statens vegvesen har strenge krav til sikkerhet og støy.Dette
blir ivaretatt igjennom SHA plan. En SHA (sikkerhet, helse, arbeidsmiljø) er en plan som
skal med i Byggeplan fasen. Se også kapittel 8.4
Rådmannens kommentar: Ingen ytterligere kommentarer.
5.Bydrift, datert 8.4.2019
Det ligger både kommunale og interkommunale ledninger langs Fv 35. Plassering og
dybde er antatt, men ikke nøyaktig innmålt.
Det skal bygges rekkverk mellom kjørevei og GS-vei på en del av strekket. For
fundamentering av rekkverk må det tas hensyn til kommunale og interkommunale
ledninger. Fundamenter må plasseres minst 1,5 meter fra kommunale hovedledninger.
For interkommunal ledninger kan det være andre regler, dette må avklares med
Vestfold vann og Tønsberg renseanlegg.
Fra Bjuneveien og nordover ligger hovedledningene på østsiden av veien. Det kan se ut
som at det er veldig liten plass mellom hovedvei og ledninger. Det er viktig at det blir
gjort vurderinger av ledningsplasseringen, særlig mtp bygging av rekkverk, før
arbeidene starter opp.
Bydrift skal så lagt det lar seg gjøre starte opp med kartlegging og TV kjøring av
kommunale ledninger.
Det er viktig at tilgjengeligheten til eksisterende kummer på ledningsnettet sikres.
Re eller fremtidig nye Tønsberg har planer om å etablere et større brannvannsuttak inn
til Linnestad. Tønsberg kommune har også tidligere hatt en dialog med SVV vedr. dette.
Det er tenkt å ta ut en vannledning fra Vestfold Vann sin kum som ligger rett syd for der
1000mm er boret gjennom fjellet, og legge vannledningen ut av g/s-veien slik at

kommunen kan hente opp denne enkelt senere. Utbygger må hensynta denne
tilkoblingen og det vil være naturlig å koordinere jobben med GS-vei prosjektet.
Tønsberg og Re kommune forutsetter at det ikke ledes overvann til kommunal
overvannsledning. Overvann skal håndteres lokalt og skal i den grad det er mulig
tilbakeføres til grunnen og til vegetasjonen nærmest mulig kilden.
Tønsberg kommune følger i dag en tretrinnsstrateg mht håndtering av overvann, der
man først infiltrerer så mye som mulig (minst 2 års regn), deretter fordrøyer fra 2-25 års
regn og til slutt sikrer trygge flomveier.
Når et område bygges ut, vil det bli større områder med tette flater og mer overvann
som skal håndteres. Dersom flomvann og/eller overskytende overvann etter infiltrasjon
og fordrøyning må ledes til bekk, skal det gjøres vurderinger som viser hvilke
konsekvenser dette vil få på bekken jf. vannressursloven § 7 andre ledd.
Bortledning av overvann ved bruk av flomvei skal kunne skje via planlagte flomveier og
med minst mulig skade eller ulempe for miljøet og omgivelsene. Flomvei må beskrives
samt tegnes og vises på kart.
Det må utarbeides en overvannsplan for planområdet samt hele nedslagsfeltet som
viser hvordan dette tenkes løst. Tønsberg kommunes veileder for overvannshåndtering
skal legges til grunn for utarbeidelse av planen.
Vegvesenets kommentar: Koordinering av kabler og ledninger i bakken er en viktig del
av enhver byggeplan. I dette prosjektet har vi tett dialog med Vestfold vann om arbeid i
nærheten av hovedvannledningen.
Se kapittel 6.10 for beskrivelse av flomveiene, Overvannshåndtering er alltid en viktig
del av et veiprosjekt i byggeplanfasen. Dette vil bli gjort i samarbeid med grunneierne
hvor også landbruks drenering og jordvanning vil bli hensyntatt.
Rådmannens kommentar: Ingen ytterligere kommentarer.
6.Statens Vegvesen, datert 28.2.2019
Fylkeskommunen har godkjent søknaden om fravik fra vegnormalen. Avstand mellom
vei og GS-veg kan reduseres fra 3 til 1 meter, mot at det monteres rekkverk.
Vegvesenets kommentar: Merknad blir tatt til følge og innarbeidet i planbeskrivelsen.
Rådmannens kommentar: Ingen ytterligere kommentarer.
Rådmannens vurderinger
Her vurderes kun endringer gjort etter offentlig ettersyn.
Naturmangfold
Planområdet og området rundt har et rikt naturmangfold hvor både fisk, fugleriker og
botanikk er representert. Det er registrert arter som er av nasjonal forvaltningsinteresse,
slik som kornkråke, vandrefalk. Disse artene vil ikke bli påvirket av gang og sykkelveien
da de ikke har tilholdssted nærme veien.
Det er ikke registrert fremmede arter mellom Ås og Linnestad. Siste registreringsrunde

var i 2015. Dette må kartlegges på nytt før byggeplanfasen slik at det kan legges inn
eventuelle tiltak for dette i byggeplanen.
Planarbeidet vil ha liten eller ingen betydning for naturmangfoldet, slik at kravene i
naturmangfoldloven §§8-12 er oppfylt.
GS-veg strekning i Tønsberg kommune:
Den første delen av gang og sykkelveien ligger i Tønsberg kommune og går fra Ås til
eksisterende gang og sykkelvei ved Freste. Denne delen av strekningen er relativt
ukomplisert. Rett før første gårdsbruk på høyre side er det et pumpehus hvor det er
behov for støttemur. Gårdsbruket har en avkjørsel til bolig. Det er behov for en muligens
to driftsavkjørsler til jordbruksareal.
Gang og sykkelvei - fravik av standard
Vestfold Fylkeskommune har bestemt at gang og sykkelveien skal være av smal type
for å spare verdifull dyrka mark. Smal løsning skal ha følgende bredder: Rekkverksrom
på 0.8 meter, rabatt på 1.0 meter og asfaltert dekke 2.5 meter GS-veg og 0.25 m
skulder (total bredde 4.55 meter). Avstand mellom kjørevei og GS-vei er redusert fra 3
til 1 meter, mot at det monteres rekkverk. Denne løsningen følger ikke håndbøkene til
Statens Vegvesen, men da det er fylkeskommunen som er fraviksmyndighet i denne
saken er det ikke nødvendig å søke om fravik. Rådmannen anser det som positivt at
tiltaket er gjort for å spare mest mulig dyrka mark.
Trafikksikkerhet
Det er i dag dårlig tilbud for myke trafikanter mellom Ås og Linnestad langs fylkesvei 35.
Langs strekningen må syklende og gående benytte kjøreveien. Dette er en dårlig
løsning som utsetter de myke trafikantene for fare når de ferdes langs vegen som har
en hastighet på 80 km/t.
Planforslaget vil bidra til å øke trafikksikkerheten betraktelig langs fylkesvegen.
Rekkverket mellom biltrafikk og myke trafikanter vil bidra til et lavere antall
trafikkulykker. Ny gang og sykkelveg vil gi mulighet for rask og trygg framkommelighet
inn mot Tønsberg. Ved bygging av ny gang og sykkelvei er det også potensiale for økt
sykling. Slik rådmannen ser det vil tiltaket øke trygghetsfølelsen og fremkommeligheten
for alle trafikantene.
Omdisponering av dyrket mark
Det er i kommuneplanens arealdel avsatt areal til fremtidig gang og sykkelvei langs
fylkesveien. Dette legger sterke føringer for hvor GS-vegen skal gå. Videre er det
planlagt, og delvis bygget, en sammenhengende trase fra Svinevoll til Ås og Tønsberg,
som skal følge Fv35.
Planarbeidet går stort sett langs jordbruksområder slik at en del dyrkbar jord vil bli
berørt. I Tønsberg kommune innebærer planforslaget en omdisponering av dyrket mark
på til sammen 6920 m2. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark skriver i sin uttalelse til
varsel om oppstart at omdisponering må begrenses til et minimum. Gang og sykkelvei
av smal type er fravik av standard men er valgt nettopp for å spare dyrka mark.
Behandling av matjord var ikke et tema i planforslaget som forelå til offentlig ettersyn.
Hensynet til dyrket mark var ikke mye omtalt i planbeskrivelsen.
I planforslaget som foreligger til sluttbehandling er det satt krav om at det skal

utarbeides en forenklet matjordplan som er knyttet til to nye reguleringsbestemmelser.
Det er lagt til en ny fellesbestemmelse med krav til innhold og vurderinger i
matjordplanen og en rekkefølgebestemmelse som stiller krav om matjordplan før det gis
tillatelse til bygge og anleggsarbeid, jf. 3.4 og 7.1. I ny fellesbestemmelse(anleggsplan
for matjord) står det at matjord innenfor planområdet skal håndteres i henhold til vedlagt
anleggsplan, jf. 3.3.
Matjordplanen skal inneholde følgende vurderinger, jf. Reguleringsbestemmelse 3.4:
-For hver eiendom skal det vises hvor stort volum matjord og undergrunnsjord som
berøres av anlegget.
-Matjord og undergrunnsjord som berøres skal disponeres av grunneieren til å øke
avlingspotensialet på de berørte landbrukseiendommene. Til grøntanlegg langs gangog sykkelveien skal det kun brukes et tynt lag jord. Planen bør vise hvor store volum
jord og hvilke kvaliteter som planlegges benyttet til grøntanlegg.
-Planen skal vise hvor matjordlaget og undergrunnsjorda skal legges og hvordan
sammenblanding skal unngås.
Rådmannen viser til at forslagstiller er innforstått med kravet til matjordplan og innhold.
Kulturminner
Områdene i sør har lavt potensial for funn av automatisk fredete kulturminner og
områdene nordover mot Linnestad korresponderer i stor grad med
hovedvannledningen. Fylkeskommunen anser at sannsynligheten for at tiltaket kommer
i konflikt med automatisk fredete kulturminner er liten. Det er ikke behov for
arkeologiske undersøkelser.
Rådmannen viser til at stanse- og meldeplikten er innarbeidet i reguleringsbestemmelse
3.2 i tråd med fylkeskommunens høringsuttalelse.
Økonomiske konsekvenser
Prosjektet er prioritert i Handlingsprogrammet for fylkesveger i Vestfold – 2018-2021 og
det er budsjettert med kr. 54 mill NOK til byggingen. Handlingsprogrammet for
fylkesveger i Vestfold forutsetter ferdig anlegg i 2021.
Konklusjon
Rådmannen anbefaler at forslag til detaljregulering av Fv 35 Ås-Linnestad GS- Veg,
PlanID 20160148 vedtas i samsvar med rådmannens innstilling.
Videre behandling
Etter 2. gangsbehandling i UBA går planen til bystyret for endelig
vedtak/egengodkjenning.

Reguleringsbestemmelser
Rådmannen foreslår ingen endringer i forslag til reguleringsbestemmelser.

Tønsberg,16.05.2019
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Rådmannens innstilling
Forslag til detaljregulering av Grenaderveien 24, datert 14.05.2019, planID 0704 20160143,
legges i henhold til plan- og bygningsloven § 12-11 ut til offentlig ettersyn på følgende vilkår:

1. Endringer og tilføyelser i bestemmelsene:
1.1 Det utarbeides prinsippielle fasadeoppriss som tegnes inn i § 4-1 med følgende
tilhørende bestemmelse: Ved utforming av fasader skal følgende prinsippskisse legges til
grunn:

Sammendrag:
Ingeniørservice as fremmer nytt forslag til detaljregulering av Grenaderveien 24 på vegne av
TH Eiendom as.
Planområdet omfatter en boligeiendom på ca. 1,6 daa, i tillegg til kommunal veigrunn langs
med eiendommen. Eiendommen ligger på østsiden av Grenaderveien, tvers overfor Wang
Videregående skole, og er del av et område med hovedsakelig villabebyggelse av ulik
karakter. Boligen er i dårlig forfatning og skal rives. Planområdet er uregulert og avsatt til
boligformål i kommuneplanens arealdel.
Planforslaget er en revisjon av et planforslag som ble 1.gangsbehandlet og avvist i UBA
23.11.2018 (sak 238/18). Tidligere planforslag var basert på en seksmannsbolig i to etasjer.
Bygningen var tenkt utformet som to sammenføyde, avlange bygningskropper med saltak og
BYA på 30%.
Begrunnelsen for avslaget var følgende:
Planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel, punkt 2.2.2 som ikke åpner for
lavblokk med mer enn 4 boenheter ved fortetting i etablerte villaområder.
Tiltaket som reguleringsplanen skal legge til rette for vil ikke være tilpasset nærmiljøet og vil
ha for lav kvalitet på bebyggelse og utomhusområder.
Rådmannens begrunnelsen for manglende tilpasning var i hovedtrekk:
Mønehøyde på 10 meter vil være betydelig over det som er fremtredende i området, og
høyere enn det man bør forvente av boliger i to etasjer.
·
·
·
·

·

Bygningsvolumet vil fremstå som massivt og ikke være tilpasset skalaen i
småhusområdet.
En så høy og bred bygning vil gi store skyggeulemper for nabo i øst.
Store deler av uteoppholdsarealene vil ikke få en god og funksjonell utforming.
Prosjektet legger opp til svært lukkede fasader mot øst og nord, samt heisoppbygg,
utformet som en blind ark, hvilket rådmannen mener vil gi et uheldig baksidepreg
mot naboeiendommene.
plankartet og bestemmelsene gir for lite forutsigbarhet for endelig plassering og
utstrekning av bygningen, som igjen gjør det vanskelig å sikre både estetikk og
kvalitet på utomhusområdene i tråd med det som er beskrevet.

Saksfremlegget med rådmannens vurderinger ligger vedlagt saken.
Administrasjonen og tiltakshaver/ forslagsstiller har etterfølgende hatt tett dialog for å komme
frem til et planforslag som er tilpasset stedet og som er i samsvar med kommuneplanens
bestemmelser.
Komplett nytt planforslag ble mottatt 12.04.2019.
Det reviderte planforslaget legger til rette for to tremannsboliger i to etasjer, samt privat og
felles uteopphold, lekeplass og parkeringskjeller. Hver bygning vil ha to boenheter på
bakkeplan og en i 2. etasje. Alle boenheter vil få vestvendt, privat uteopphold, enten på en
stor balkong eller på bakkeplan. Byggene er planlagt utført med et asymetrisk saltak, hvor
gesims går opp til 2 etasjer mot sør og 1 etasje mot nord. Fasadematerialene vil være
trepanel og fasadeplater. BYA er på 32%.
Rådmannen mener det reviderte planforslaget svarer på rådmannens tidligere anmerkninger
og fremstår som godt tilpasset nærmiljøet.
·

Byggehøyder er redusert til 6,6 meter gesims mot syd, 4 meter gesims mot nord og
8 meter møne. Dette er lavere enn det som tillates etter plan- og bygningsloven i

·

·
·

uregulerte områder. Det er utarbeidet snitt som viser at dette ikke er høyere enn
omkringliggende bebyggelse.
Solforholdene, både innenfor planområdet og for naboene er betydelig forbedret,
blant annet ved at mønehøydene er lavere og ved at takene har en lav gesims mot
nord.
Uteoppholdsarealene, både private og felles, vil få en god og funksjonell utforming.
Plankartet er presisert tilstrekkelig til å gi god forutsigbarhet i bygningenes endelige
utforming.

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med de vilkår som fremgår
av rådmannens innstilling.

Vedlegg:
Planbeskrivelse
Detaljregulering av Grenaderveien 24, planID 0704 20160143 - 1. gangsbehandling
20160143_G 20190514 forslag
20160143_G 20190514 EIERFORM-forslag
Dokumenter i saksmappen:
30.01.2019 SV: Grenaderveien 24-revidert planforslag av 09.01.19
30.10.2018 SV: Grenaderveien 24_sosi-kontroll, PLANID 0704 20160143
18.10.2018 Sol/ skyggeanalyser
19.10.2018 Planskisser
23.10.2018 Illustrasjoner
25.10.2018 Uttalelser etter informasjonsmøte 27.06.2017
23.10.2018 Intern uttalelse fra Bydrift til planbeskrivelse for Grenaderveien 24
09.07.2018 Planforslag 09.07.2018
19.09.2018 Detaljregulering av Grenaderveien 24, planID 0704 20160143 - 1.
gangsbehandling
02.08.2018 Korrespondanse om presentasjonsmøte
10.09.2018 Tilbakemelding etter avdelingsmøte hvor planforslaget var oppe til vurdering
02.08.2018 Korrespondanse om presentasjonsmøte
23.07.2018 Kommentar til planforslag
23.04.2018 Grenaderveien 24, -tilbakemelding på planforslag
09.04.2018 Korrespondanse vedr. behandlingsdato
05.03.2018 Korrespondanse vedr. behandlingsdato
23.01.2018 Tilbakemalding etter klage
16.01.2018 Tilbakemalding planforslag
22.11.2017 Tilbakemelding etter telefonsamtale
02.08.2018 Illustrasjoner
11.04.2018 Sol/ skygge og utomhusplan
09.04.2018 Korrespondanse vedr. behandlingsdato
05.03.2018 Korrespondanse
26.03.2018 Planforslag 26.03.2018 del 3 av 3
26.03.2018 Planforslag 26.03.2018 del 2 av 3
26.03.2018 Planforslag 26.03.2018 del 1 av 3
22.12.2017 Planforslag 22.12.2017 del 4 av 4 -Uttalelser
22.12.2017 Planforslag 22.12.2017 del 3 av 4
22.12.2017 Planforslag 22.12.2017 del 2 av 4
22.12.2017 Planforslag 22.12.2017 del 1 av 4

23.01.2018 Tilbakemelding på planforslag, klage og tilsvar
30.11.2017 Intern uttalelse fra Bydrift på oppstart av detaljregulering av Grenaderveien
24
23.06.2017 Detaljregulering av Grenaderveien 24, planID 0704 20160143 - uttalelse
19.06.2017 Detaljregulering av Grenaderveien 24, planID 0704 20160143 - uttalelse
19.06.2017 Detaljregulering av Grenaderveien 24, planID 0704 20160143 - uttalelse
15.06.2017 Detaljregulering av Grenaderveien 24, planID 0704 20160143 - uttalelse
08.06.2017 Detaljregulering av Grenaderveien 24, planID 0704 20160143 - uttalelse
25.05.2017 Detaljregulering av Grenaderveien 24, planID 0704 20160143 - uttalelse
02.06.2017 Uttalelse til reguleringsvarsel - gbnr 83/152 og 83/346 - Grenaderveien 24 Tønsberg - reguleringsplan nr 0704 2016 0143
26.05.2017 Detaljregulering av Grenaderveien 24, planID 0704 20160143 - uttalelse
20.04.2017 Referat fra oppstartsmøte
10.03.2017 Anmodning om oppstartsmøte
30.03.2017 fotodokumentasjon av nærområde
27.02.2017 Detaljregulering av Grenaderveien 24, planID 0704 20160143 Konseptskisse for oppstartsmøte
17.11.2016 Skisseforslag fra kommunen
16.11.2016 Svar på spørsmål om avstand til vei
24.10.2016 Illustrasjoner til innledende møte
16.11.2016 Tilbakemeldinger etter innledende møte

Innledning – hva saken gjelder:
Ingeniørservice fremmer på vegne av TH Eiendom as, forslag til detaljregulering av
Grenaderveien 24.
Formålet med planen er å legge til rette for 2 tremannsboliger, med parkeringskjeller,
lekeplass og uteoppholdsarealer.
Planforslaget er en bearbeidelse av tidligere forslag til detaljregulering av
Grenaderveien 24, som ble 1.gangsbehandlet og avvist i UBA 23.11.2018 (sak
238/18).
Komplett nytt planforslag ble mottatt 12.04.2019.

Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningsloven § 12–8 Oppstart av reguleringsplanarbeid
Plan- og bygningsloven § 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag
Plan- og bygningsloven § 12–11 Behandling av private reguleringsplanforslag
Planstatus:
Arealet er uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål.
Planforslaget berører ingen overordnede planer annet enn kommuneplanen.
Det pågår ikke annet planarbeid som berører planområdet.
Faktagrunnlag:
Områdebeskrivelse:
Planområdet er på ca. 1,8 daa og ligger på Eik, overfor Wang videregående skole.
Planområdet består av en boligtomt på ca. 1,6 daa, hvor det står en enebolig med
garasje. Bygningene skal rives. Resten av planområdet er kommunalt veiareal i
Grenaderveien. Omgivelsene er preget av brokete småhusbebyggelse fra ulike
tidsperioder, de fleste med sal- eller valmtak, og større bygningsmasse i
skolebyggene. Planområdet ligger tett på Eikskogen med høy rekreasjonsverdi.
Teknisk infrastruktur:
Skagerak Nett AS har nettstasjon montert i nærheten av planområdet. De nye

boligene vil bli forsynt via lavspent fordelingsanlegg fra denne.
Det ligger et nytt (2017) kommunalt VA-anlegg langs grensen mellom Grenaderveien
24 og 26/Persvei 3. De nye avsatte stussene ligger inne på tomten i det sørøstre
hjørne og er dimensjonert for prosjektet (se figur 4 og vedlagt enkel VA- plan).
Grenaderveien 22 og 24 har i dag felles, privat stikkledning fra 2008 over tomten og
inn på det nye anlegget. Denne tilkoblingen vil plugges når de nye stikkledningene fra
22 og 24 kobles til avsatte stusser. Grenaderveien 22 og 24 har i dag drenskummer
og er tilkoblet overvann.
Planavgrensning og eiendomsforhold:
Planområdet består av hele gbnr. 83/152, som er tiltakshavers eiendom, samt
tilstøtende, kommunalt veiareal i Grenaderveien ut til veimidte.
Det foreligger ingen heftelser på eiendommen.

Merknader til varsel om planoppstart (referert og kommentert av forslagsstiller):
Se vedlagt saksfremlegg til tidligere 1.gangsbehandling.
Planbeskrivelse:
Følger som vedlegg til saken.
Rådmannens vurderinger:
Her er det kun vurdert forhold som er endret fra tidligere planforslag. For andre
vurderinger viser rådmannen til saksfremlegg fra tidligere 1.gangsbehandling, som er
vedlagt saken.
Boligtetthet/ utnyttelsesgrad
Kommuneplanens arealdel har ikke fastsatt grad av utnytting ved fortetting i
eksisterende boligområder, men det er gitt følgende bestemmelser som er relevant for
planforslaget i punkt 2.2.2:
Ved reguleringsplan og søknad om tiltak som innebærer fortetting i eksisterende
boligbebyggelse:
·

Skal det gjøres en konkret vurdering på grunnlag av områdets dominerende

bygningstype, volum, høyde, utforming, byggelinjer, tomtestørrelser,
bebyggelsesstruktur, grønnstruktur, leke- og uteoppholdsarealer og estetikk
som
grunnlag for fastsettelse av utbyggingstetthet.
·

Skal det ved fortetting i etablerte villaområder som hovedregel fortettes med

frittliggende bebyggelse. Rekkehus, kjedehus, tre- og firemannsbolig kan
tillates
der forholdene ligger til rette for det.
Nærområdet er, foruten Vang videregående skole, preget av for det meste frittliggende
småhusbebyggelse med ulike materialer, takformer og arkitektoniske uttrykk. Boligene
som planforslaget skal legge til rette for avviker ikke fra omkringliggende boliger når det
kommer til høyde eller fotavtrykk. I utformingen av bygningene er det lagt vekt på et
«villaaktig» uttrykk.
BKS får en utnyttelse på 32% BYA. Den totale utnyttelsen på tomta, definert i

veilederen «Grad av utnytting» som arealene som hører inn under bebyggelse og
anlegg, er noe mindre, ca 29,5% BYA.
Til sammenligning åpner kommuneplanens arealdel, punkt 1.3.2, for en utnyttelse på
inntil 30% ved utbygging uten plankrav. Rådmannen mener illustrasjonsmaterialet viser
at utnyttelsesgraden er tilpasset.

Byggehøyde

Planforslaget legger opp til en maksimal gesimshøyde på 6,6 meter mot syd og 4 meter
mot nord og mønehøyde på 8 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Dette er
lavere enn det plan- og bygningsloven tillater i uregulerte områder, henholdsvis 8 meter
gesims og 9 meter møne. Maksimal kotehøyde er satt til 6,6 meter for gesims og 8
meter for møne. Det er utarbeidet snitt som viser boligene i forhold til omgivelsene.
Snittene viser, slik rådmannen ser det, at bebyggelsen ikke vil utpeke seg som spesielt
høye. Parkeringskjelleren skal ligge under eksisterende terreng og være dekket med et
vekstlag på ca 30 cm. P-kjelleren vil ikke danne noen synlig sokkel eller terrengheving.
Byggegrense
Byggegrensene er satt til 4 m fra eiendomsgrense, 15 meter fra veimidte i
Grenaderveien og 4 meter fra lekeplass. Dette er i tråd med minimumskravene, men gir,
jf. rådmannens vurdering i tidligere saksutredning ikke tilstrekkelig sikkerhet for at
byggene får den utstrekningen og plasseringen som er illustrert, og som ligger til grunn
for vurderinger om tilpasning, sol/ skygge mv. Det er derfor tegnet inn juridiske linjer planlagt bebyggelse innenfor byggegrensene, som viser det aktuelle tiltaket. Det er gitt
en bestemmelse til de juridiske linjene om at disse er satt med en nøyaktighet med +/en meter. Dette gjør at det er høy grad av forutsigbarhet med tanke på byggenes
plassering og utstrekning, samtidig med at det gis en viss grad av fleksibilitet i
prosjekteringen. Uavhengig av denne fleksibiliteten er utnyttelsesgraden på 32% juridisk
bindende.

Estetikk – tilpasning

Bebyggelsen i nærområdet har et overordnet villa/ småhuspreg, men er ut over det
brokete og fra mange tidsepoker. Det er en variasjon av materialer, farger, takformer og
sammensetninger av volum. Uttrykket som er illustrert og beskrevet i planbeskrivelsen
har et «moderne» uttrykk med en del store vindusflater og enkel detaljering, men har
også tradisjonelle trekk, som utstrakt bruk av tre og saltak.
Den planlagte løsningen med to boenheter ovenfor hverandre mot syd og en på
bakkeplan mot nord gjør at takformen blir asymetrisk, med et møne som er sentrert over
den delen som er i to etasjer. Rådmannen mener dette gir et særegent og spennende
uttrykk, samtidig som det holder seg innenfor et formspråk som passer til stedet. Som
omtalt i kapittelet om solforhold, bidrar takformen til å minimere skyggen på
utearealene, både i planområdet og ut mot naboene.
I følge planbestemmelsene skal tre være hovedmaterialet, med innslag av plater i
fiberbetong eller tre. Dette er videreført fra tidligere planforslag og ble vurdert av
rådmannen som tilpasset stedet og den den illustrerte arkitekturen.
Rådmannen mener det mest hensiktsmessige for å sikre at bebyggelsen får det
uttrykket som er illustrert og som er forutsetningen for rådmannens vurdering, er å legge
inn prinsipielle fasadeoppriss i bestemmelsene. Dette vil gi forutsigbarhet både for
utbygger og kommunen for den endelige prosjekteringen. Rådmannen anbefaler
følgende tilhørende bestemmelse: Ved utforming av fasader skal følgende
prinsippskisse legges til grunn:
Rådmannen viser til rådmannens innstilling, punkt 1.1.

Tiltaket sett fra Grenaderveien

Tiltaket sett nordfra langs Grenaderveien

Tiltaket sett i fugleperspektiv fra nordøst.

Uteoppholdsareal og lekeplass

Som illustrasjonsplanen viser, vil det være ca. 475 m2 privat uteoppholdsareal, inkludert
balkonger, og 297 m2 felles uteoppholdsareal. Dette gir til sammen 772 m2 uteopphold,
som er over kravet i kommuneplanen på 125 m2 pr boenhet. UT, hvor lekeplassen skal
være, og sykkelparkeringen er ikke medregnet. Det vil være god atkomst til
fellesarealene via felles gangvei. Uteoppholdsarealene vil for det meste ha gode sol- og
støyforhold.
Det er satt krav i bestemmelsene til fysisk sikring av lekeplassen mot Grenaderveien.
Rådmannen mener uteoppholdsarealer og lekeplass er godt ivaretatt i
reguleringsplanen.
Solforhold
Det er stilt krav i bestemmelsene om at det ved jevndøgn og midtsommer skal være sol
på minimum 50% av uteoppholdsarealene kl. 15:00 ved jevndøgn og midtsommer.
Dette oppfyller kravene i kommuneplanens arealdel. Det er utarbeidet soldiagrammer
som viser at solforholdene vil være gode på det meste av utearealene og at samtlige
boliger vil få gode solforhold på vestvendt balkong/ terrasse. Skyggekonsekvensene
mot naboer mener rådmannen er akseptable. Måten byggene er tenkt utformet, ved at
byggene får en lav gesims mot nord og møne trukket sydover, er svært gunstig for
solforholdene til naboene.
Rådmannen mener solforholdene er godt ivaretatt i planforslaget.

Renovasjon
Kommuneplanens arealdel punkt 1.6.3 sier at «for byggetiltak som overstiger 4
boenheter er det krav til felles renovasjonsløsning. Renovasjonsløsninger for
byggetiltak skal legges under bakkenivå eller i bebyggelsen, med unntak av
frittliggende småhusbebyggelse».
Det er avsatt et felles areal i plankartet med formål renovasjon, og stilt krav i
bestemmelsene om at det skal etableres felles, innebygd renovasjonsanlegg.
Alternative løsninger:
Ikke vurdert
Økonomiske konsekvenser:
Ingen
Konsekvenser for næringsutvikling:
Ingen
Helse- og miljøkonsekvenser:
På bakgrunn av rådmannens vurderinger anses hensynet til helse og miljø
tilstrekkelig ivaretatt.
Konsekvenser for folkehelse:
Eiendommen ligger i et godt og trygt etablert nærmiljø. med lite trafikk, støy og god
luftkvalitet. De fysiske omgivelsene består helt flate uteområder, og andre anlegg
innenfor planområdet utformes slik at de kan anvendes av alle mennesker på en
likestilt måte. Nærmiljøet er godt tilrettelagt for fysisk aktivitet, med ballbane og
aktivitetsapparater på Wang videregående skoles utearealer og turområder.
Rådmannen mener tiltaket ikke vil få negative konsekvenser for folkehelse.

14 Konsekvenser for barn og unge:
Det finnes 3 offentlige barnehager i nærområdet: Kongsåsen barnehage, Mortenåsen
barnehage og Eik Vestre. I tillegg er det et par private barnehager.
Eik skole er en 3- parallell, 1- 7. De har pr. dags dato 447 elever, men har kapasitet
til 588. Skolekapasiteten er derfor tilstrekkelig.
Eik barneskole, Kongseik ungdomsskole, Eik idrettshall og fotballbaner ligger i gangog sykkelavstand fra planområdet. Det er gode oppvekstvilkår i forhold til uteområder
og skolevei.
På bakgrunn av rådmannens vurderinger anses hensynet til barn og unge å være
godt ivaretatt.
Konklusjon
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med de vilkår
som fremgår av rådmannens innstilling.
Videre behandling
Ved positiv behandling i UBA legges planforslaget ut til offentlig ettersyn i 6 uker før
den fremmes for UBA til 2.gangsbehandling med påfølgende egengodkjenning i
Bystyret
Planen 2.gangsbehandles i UBA med etterfølgende vedtak i Bystyret.
Behandlingsgebyr
Gebyrregulativ for 2019 er lagt til grunn for fastsettelse av gebyret, da planforslag ble
mottatt 12.04.2019. Rådmannen har lagt til grunn regulativets punkt 1F:
For planforslag som endres (forslagstillerens ønske eller i forb. med innsigelser) etter
at
planforslaget er fremmet for planutvalget betales følgende tillegg:
25% av gebyret dersom endringer genererer en begrenset høring og ny fremleggelse
for planutvalget.

A. Gebyr etter planområdets størrelse (1,6 daa):
kr 58.570,(Varenr.
1112)
B. Gebyr etter bebyggelsens areal, (under 1000 m2):
kr 42.170 ,(Varenr.
1122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kr. 100.745,-

F. Tillegg for ny 1.gangsbehandling:
kr. 100.745,- x 25%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= kr. 25.186,==============
Faktura sendes til:

TH1 Eiendom as, Røråsveien 2a, 3114 Tønsberg

Tønsberg, 15.05.2019
Geir Viksand
rådmann
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Forslagsstillers forslag til bestemmelser:
REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING
AV GRENADERVEIEN 24, GBNR. 83/152 og 83/346
PLAN ID. 0704 2016 0143
§1
PLANENS HENSIKT
Planen skal legge til rette for 2 tremannsboliger med til sammen 6 boenheter, med tilhørende
uteoppholdsarealer med lekeplass og felles p-kjeller med 2 heiser.
§2
REGULERINGSFORMÅL (§ 12-5)
§ 2.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 pkt. 1)
Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse - BKS
Uteoppholdsareal – (UT)
Renovasjon – (RE)
§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 pkt. 2)
Vei - (V1-V2)
Annen veigrunn – grøntareal – (AV1-AV5)
§ 2.3 Hensynssoner (§ 12-6)
a) Frisikt - (H140)

§3
FELLESBESTEMMELSER
§ 3.1 Geoteknikk/Områdestabilitet (pbl § 12-7, 4)
Lokalstabilitet ved gravearbeider skal dokumenteres. Dette gjelder også evt. oppfylling eller
graving for kjellere eller VA anlegg.
Alle gravearbeider må prosjekteres i samråd med geoteknisk fagkyndig.
§ 3.2 Vann, avløp og overvann (pbl. § 12-7 pkt. 4, 10 og 12)
Forenklet-VA-plan skal følges.
Alt overvann skal håndteres på egen eiendom, ved infiltrasjon og bruk av fordrøyningsmagasin.
Overvann fra takflater skal ledes til fordrøyningsmagasin.
Drenering av parkeringskjeller kobles til kommunal overvannsledning. Samlet påslipp fra
eiendommen på kommunalt nett skal ikke overstige 1 l/s pr daa.
§ 3.3 Kulturminner (pbl. § 12-7, 6)

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
kulturminnemyndighet varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/ eller
ansvarshavende leder på stedet.
§ 3.4 Parkering
Det skal etableres 2 p-plasser pr boenhet i felles p-kjeller.
Minimum 10% av biloppstillingsplassene skal etableres for personer med funksjonsnedsettelse
Det skal etableres 2 oppstillingsplasser for sykler pr. boenhet på bakkeplan.
§ 3.5 Utomhusplan (pbl. § 12-7, 11)
Det skal utarbeides en utomhusplan i målestokk 1:200 som skal vise følgende:
• Gangarealer
• Bygningenes nøyaktige plassering
• Eiendomsgrenser
• Lekeplass
• Adkomstvei til p-kjeller
• Belysning
• Beplantning
• Sykkelparkering
• Renovasjonsløsning
• Belegg og kantstein
• Terrenghøyder, eksisterende og framtidige
• Overvannshåndtering
• Ventilasjon p-kjeller
• Støttemurer
• Snøopplag
§ 3.6 Utforming
Bebyggelsen skal når det gjelder volumer, fasadeutforming, materialbruk og farger sikre et
helhetlig preg og være tilpasset eksisterende miljø.
§4
BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. § 12-5, 1 og 14)
§ 4.1 Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse - BKS
Innenfor BKS kan det bygges 2 tremannsboliger, sammenlagt 6 boenheter. Parkeringsplasser
skal etableres i felles p-kjeller.

Maksimal utnyttelse innenfor BKS er 32% BYA.
Planlagt bebyggelse er vist i plankartet med en nøyaktighet på +/- 1 meter.
Det skal brukes trepanel som hovedmateriale på fasader med innsalg av fasadeplater i
fiberbetong eller annet trepanel.
For hvert bygg er maks gesimshøyde 4 meter mot nord og 6,6 meter mot syd. Maks
mønehøyde er 8 meter. Alt målt til gjennomsnittlig planert terreng ved fasadeliv.
Maksimal kotehøyde for gesims mot syd er c +66.6. Maksimal kotehøyde for gesims mot nord
er c +64 Maksimal kotehøyde for møne er kote c +68.
Det skal avsettes minimum 125m2 uteoppholdsareal per boenhet. Inntil 15m2 av kravet kan
godkjennes på privat balkong/terrasse. Ved jevndøgn og midtsommer skal minimum 50 % MUA
ha direkte sollys kl. 15.
Parkeringskjeller skal ligge under eksisterende terreng og være dekket av et vekstlag på
minimum 30 cm.
§ 4.2 Uteoppholdsareal – UT
Innenfor UT skal det tilrettelegges felles lekeplass for beboerne i BKS på minimum 100 m2.
Lekeplassen skal opparbeides etter godkjent utomhusplan. Det er ikke tillatt å benytte arealet
avsatt til lek til midlertidig deponering av masser.
Lekearealet skal fysisk sikres fra veiformålene.
§ 4.3 Renovasjon
Det skal bygges felles, innebygd renovasjonsanlegg innenfor RE, for beboerne i BKS.
§5
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. § 12-5, 2 og 14)
§ 5.1 Offentlig formål
Følgende veiformål skal ha offentlig eierform:
Vei – V1
Annen veigrunn – grøntareal – AV1-AV3
§ 5.2 Felles formål
Følgende arealer skal være felles for beboerne innenfor BKS: AV4-AV5 og V2.
§6
HENSYNSSONE (pbl .2-6 jfr. §11-8)
§ 6.1 Frisikt (H140)
I frisiktsonen skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veis planum.
§7
REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl. §12-7, 10)
§ 7.1 Dokumentasjonskrav
Ved søknad om rammetillatelse skal følgende dokumentasjon være vedlagt:
- Utomhusplan i henhold til § 3.5

- VA-plan som viser tilkobling til offentlig nett.
§ 7.2 Igangsettingstillatelse
Før det gis igangsettingstillatelse innenfor planområdet skal følgende være opparbeidet eller
sikret opparbeidet:
-Lekeplass

Før det gis igangsettingstillatelse innenfor planområdet skal det foreligge geoteknisk
dokumentasjon jf. § 3.1.

Tønsberg kommune
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Rådmannens innstilling
Forslag til detaljregulering av Narverødveien 19, planID 0704 20170154, datert 01.05.19, legges
i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 ut til offentlig ettersyn på følgende vilkår:
1. Det skal foreligge oppdatert dokumentasjon som viser at lek- og uteoppholdsarealer
tilfredsstiller gjeldende støyretningslinjer før planen legges ut til offentlig ettersyn.
Det delegeres Rådmannen å gjøre mindre endringer i kart og bestemmelser med hensyn
til støy dersom ny dokumentasjon viser et behov for dette.

Sammendrag:
Ingeniørservice AS fremmer på vegne av Tove Beathe Hoel nytt forslag til detaljregulering av
Narverødveien 19. Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av frittliggende
småhusbebyggelse i form av to vertikaldelte tomannsboliger og én enebolig med tilhørende
anlegg. Planen omfatter totalt 6 boenheter, da en eksisterende enebolig inngår i planen.
Eksisterende asketre foreslås regulert til bevaring.
Planområdet ligger i et etablert boligområde på Øvre Råel og grenser til Narverødveien i øst og
til Solvindveien i sør.
Planoppstart ble varslet 23.12.17 og komplett planforslag ble mottatt 25.07.18. Det opprinnelige
planforslaget la opp til en utnyttelsesgrad på 32 %-BYA. Det ble her foreslått oppføring av
konsentrert småhusbebyggelse (kjedehus), totalt 9 boenheter (inkludert eksisterende enebolig
som skal bevares).
Det kom inn til sammen 6 merknader.
5 uttalelser kommer fra regionale og statlige myndigheter som stiller seg positive til relativt høy
utnyttelsesgrad, men påpeker at det må tas hensyn til trafikksikkerhet, barn og unge,
veitrafikkstøy og grunnforhold. Gamle trær må vektlegges særskilt ved vurdering av området
etter prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12. Vesar hadde ingen merknader.
En nabo har uttalt seg og er positiv til at området utvikles videre, men at eiendommen bør
utvikles med frittliggende småhusbebyggelse og %-BYA =25 % som i gjeldende plan.
UBA avviste planforslaget ved 1. gangsbehandling den 28.09.18 med følgende tillegg:
«UBA imøteser ny søknad der BYA er satt til 25 % og med frittliggende småhusbebyggelse. Det
store asketreet ved låvebroen søkes ivaretatt».
Nytt komplett planforslag ble mottatt 23.04.19. Forslaget ivaretar UBAs krav til utnyttelse og
boligtypologi. Forslagsstiller har i tillegg utarbeidet et forslag som ivaretar asketreet ved
låvebroen.
De viktigste endringene kan oppsummeres slik:
·
·
·
·
·

Kjedehusene erstattes av to stk tomannsboliger og én enebolig
Antall boenheter reduseres fra 9 til 6 (inkludert eksisterende enebolig)
%-BYA reduseres fra 32 % til 25 %
Planlagt boligbebyggelse trekkes bort fra Narverødveien og legges utenfor gul
støysone
Asketreet bevares

Ny bebyggelse planlegges med saltak og maksimal byggehøyde økes ikke i forhold til
byggehøyden i gjeldende plan. Kommuneplanens krav til MUA på 150 m2/boenhet innfris.
Uteoppholdsarealene har gode solforhold og ligger skjermet mot trafikk og vind. Hagearealene
og lekeareal ligger i tillegg skjermet mot støy.
Planforslaget legger opp til bevaring av det store asketreet ved låvebroen midt på eiendommen.
Dette er i tråd med UBAs vedtak ved 1. gangsbehandling av planforslaget, og vil etter
rådmannens vurdering bidra til og bevare et viktig landskapselement som tilfører prosjektet
både estetiske og miljømessige verdier.
De nye boligene i planforslaget vil få nærhet til offentlig grøntstruktur og friluftsområder. Avstand
til Slagenhallen, Slagen Samfunnshus og lysløype er ca 250 i luftlinje og det er flere
møteplasser og lekeområder i området. Det er gangavstand til de fleste barnehager og skoler.
Gangvei langs Narverødveien og Valløveien gjør det lett å gå eller sykle til byen eller andre mål
i nærområdet.
Rådmannen anbefaler at det reviderte planforslaget legges ut til offentlig ettersyn på vilkår jfr.

rådmannens innstilling.
Vedlegg:
20170154_G 20190501 forslag
20170154_R forslag
00_Planbeskrivelse med ROS
03_Illustrasjonsplan
20170154_G 20190501 EIERFORM - forslag
04_Perspektivtegninger
05_Prinsippskisse
06_Skyggestudie
07_Terrengsnitt
08_Geoteknisk rapport
09_Vurdering av trafikkstøy
10_Vurdering av ask
Detaljregulering av Narverødveien 19, planID 0704 20170154 - 1.gangsbehandling

Innledning – hva saken gjelder
Ingeniørservice AS fremmer på vegne av Tove Beathe Hoel forslag til detaljregulering
av Narverødveien 19 A og B.
Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av frittliggende småhusbebyggelse
i form av to vertikaldelte tomannsboliger og én enebolig med tilhørende anlegg. Planen
omfatter totalt 6 boenheter, da en eksisterende enebolig inngår i planen.
Planoppstart ble varslet 23.12.17 og komplett planforslag ble mottatt 25.07.18.
UBA avviste planforslaget ved 1. gangsbehandling den 28.09.18 med følgende tillegg:
«UBA imøteser ny søknad der BYA er satt til 25 % og med frittliggende
småhusbebyggelse. Det store asketreet ved låvebroen søkes ivaretatt».
Nytt komplett planforslag (revidert) ble mottatt 23.04.19.

Rettslig grunnlag
Plan- og bygningslovens § 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan. Her heter
det at:
For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser
som for utarbeiding av ny plan. Lovens bestemmelser for utarbeidelse gjelder derfor.
Plan- og bygningslovens § 12-8 Oppstart av reguleringsplanarbeid
Plan- og bygningslovens § 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag
Plan- og bygningslovens § 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag

Planstatus
Eiendommen Narverødveien 19 A og B er avsatt til boligformål i kommuneplanens
arealdel og regulert til bolig i gjeldende reguleringsplan for Råel, vedtatt 12.02.1997,
PlanID 53017.

Gjeldende reguleringsplan forutsetter at det innenfor område B1 kan oppføres bolighus
på inntil 2 etasjer, med tillatt bebygd areal BYA = 25 %. Maksimal møne-/gesimshøyde
er i planen fastsatt til henholdsvis 8,5 og 5,5 meter til planert terrengs gjennomsnittsnivå
rundt bygningen. Bygningen skal ha saltak eller valm. Takvinkelen skal være mellom
22° og 40°.

Faktagrunnlag
Områdebeskrivelse
Planområdet ligger i et etablert boligområde og grenser mot Narverødveien i øst og
Solvindveien i syd. Reguleringsområdet er på ca. 3,6 daa.
Planområdet bærer i dag preg av å være et gårdstun, bestående av en låve og to
eneboliger. Medregnet 2 biloppstillingsplasser per enebolig har eiendommen en
bygningsmasse som tilsvarer en utnyttelsesgrad på vel 18 %-BYA. Låven har tidligere
vært utleid til næringsformål, og videre bruk av låven vil kreve omfattende rehabilitering.
Nord for låven er det en trafo. Eiendommen har adkomst fra Narverødveien, noe som
innebærer at gang- og sykkelveien må krysses ved inn-/utkjøring til eiendommen.
Terrenget er tilnærmet flatt/slakt skrånende mot sydvest, noe som tilsier solrik
beliggenhet. Området er ikke spesielt vindutsatt.
Stedets karakter
Planområdet har en sentral beliggenhet med kort vei til Tønsberg sentrum. Nordøst for
eiendommen (gbnr. 153/1) er det en rad med boligbebyggelse mellom Narverødveien
og landbruksarealene bortenfor. Vest for Narverødveien, hvor planområdet inngår i et
større etablert boligområde, er det frittliggende småhusbebyggelse på 1 / 1,5 etasje
som dominerer området. Det er imidlertid også innslag av boligbebyggelse i 2 etasjer i
nærområdet. Eksisterende småhusbebyggelse i nærområdet har hovedsakelig saltak
med varierende takvinkel, men valmet tak og flate tak forekommer også.
Særlige utfordringer er støy, bevaring av asketreet og tilpasning til eksisterende
småhusbebyggelse.
Eierforhold

153/1 Tove Beathe Hoel
153/259 Tilstøtende del av gang- og sykkelvei mot nord, Tønsberg kommune
153/277 Tilstøtende del av Solvindveien, Tønsberg kommune

Merknader til varsel om planoppstart (referert og kommentert av forslagsstiller)
Kort oppsummering av 6 merknader til varslet oppstart:
Fylkeskommunen er positiv til høy utnyttelse så sant kommunen anser det som riktig
med høy utnyttelse i dette området. Forutsetter også at krav til egnet utearealer og
arealer til barn og unge følges.
Fylkesmannens uttalelse går i hovedsak ut på barn og unge, veitrafikkstøy og
grunnforhold. Gamle trær må vektlegges særskilt ved vurdering av området etter
prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12.
NVE uttaler at områdestabiliteten må være dokumentert før planforslaget legges ut til
offentlig ettersyn.
SVV uttaler at adkomst fra Solvindveien skal trekkes så langt vekk fra fylkesveien som
mulig. Det skal reguleres frisikt på 20X8 mot G/S og 15 meters byggegrense fra senter
fylkesvei Narverødveien. Parkering/garasjeanlegg er ikke akseptabelt innenfor
byggeforbudssonen.
Vesar hadde ingen merknader til planforslaget forutsatt renovasjonsforskriftens § 9 blir
fulgt.
Lisbeth og Rune Sørdalen, Solvindveien 5, er positive til at området utvikles videre, men
mener det må være en forutsetning at eiendommen utvikles innenfor formålet i
gjeldende reguleringsplan som er «frittliggende småhusbebyggelse». Dette begrunnes
med at de er bekymret for at området vil miste sin egenart dersom det åpnes for
«konsentrert småhusbebyggelse». Videre at utnyttingsgrad på 25 %-BYA fortsatt bør
gjelde for Narverødveien 19 A og B.
Alle merknader er referert og kommentert av forslagsstiller og fremkommer i kapittel 6 i
planbeskrivelsen som ligger vedlagt saken.

Planbeskrivelse
Hovedgrepet består i at eksisterende låve og den ene av de to eksisterende
eneboligene rives. Planforslaget tilrettelegger for etablering av 2 vertikaldelte
tomannsboliger og én enebolig med tilhørende anlegg i tillegg til en eksisterende bolig,
totalt 6 boenheter. Ny avkjørsel etableres i Solvindveien mot dagens avkjørsel i
Narverødveien som stenges. Alle boenheter får garasje/carport og en
biloppstillingsplass på felles parkeringsareal.
6 boenheter på eiendommen tilsvarer en tetthet på ca. 1,6 boliger per dekar. Mot
Solvindveien i sør er den regulerte byggegrensen på 5,0 meter i gjeldende
reguleringsplan for Råel videreført i planforslaget. Byggegrensen mot gang- og
sykkelveien i nord er satt til 4 meter. Nødvendig frisikt ved gang- og sykkelveien er
ivaretatt. Mot Narverødveien (gang- og sykkelveien) er byggegrensen etter uttalelse fra
Statens Vegvesen fastsatt 15 meter fra senter av fylkesveien. Mot eksisterende
boligeiendommer i vest er byggegrensen satt 6,0 meter fra eiendomsgrensene for å gi
et tilstrekkelig privat uteoppholdsareal.
Planbeskrivelsen som beskriver planforslaget i detalj og vurderer virkninger av

planforslaget/planens konsekvenser, ligger vedlagt saken.

Vurderinger
Adkomstvei
Eksisterende adkomst fra Narverødveien stenges til fordel for ny adkomst fra
Solvindveien. Rådmannen mener at dette grepet er en betydelig forbedring i forhold til
trafikksikkerhet, da ny adkomstvei innebærer at man unngår en egen kryssing av gangog sykkelveien ved kjøring til og fra eiendommen.
Utnyttelsesgrad, arkitektur og tilpasning til omkringliggende bebyggelse
I gjeldende reguleringsplan fra 1997 er %-BYA satt til 25 % for hele tomten.
Planforslaget viderefører denne utnyttelsen for arealer avsatt til frittliggende
småhusbebyggelse i BF1 og BF2. Dette er i tråd med UBAs krav ved forrige 1.
gangsbehandling.
Kommuneplanens krav til leke- og uteoppholdsarealer og parkering er lagt til grunn for
reguleringsforslaget. I planen er plassering av bebyggelsen sikret gjennom
byggegrenser og utnyttelsen er sikret ved angivelse av %-BYA for hvert delfelt.
Området rundt planområdet domineres av villamessig bebyggelse med eneboliger på 1
til 1,5 etasje med innslag av boligbebyggelse i 2 etasjer i nærområdet. Dominerende
takform er saltak med varierende takvinkel. Valmet tak forekommer også.
I kommuneplanens utfyllende bestemmelse, punkt 1.16.1, er det fastsatt følgende krav
til estetikk/byggeskikk: «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 harmonisere 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».
Ny bebyggelse planlegges i 2 etasjer med saltak med maksimal gesims-/mønehøyde på
hhv. 6,0 og 8,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Reguleringsplanen fra 1997
åpner for boliger på inntil 2 etasjer med maks møne-/gesimshøyde på hhv. 8,5 og 5,5
meter. Planforslaget viderefører derfor maksimal tillatt byggehøyde fra den eksisterende
reguleringsplanen.
Det legges ikke opp til større tetthet enn hva som preger området i dag. Planen
viderefører både utnyttelsesgrad og bygningstypologi (frittliggende småhusbebyggelse).
På bakgrunn av dette mener rådmannen at hensynet til omkringliggende bygningsmiljø
er godt ivaretatt i planforslaget.
Uteoppholdsarealer og lekeplass
Kommuneplanens krav til MUA (felles og privat uteoppholdsareal) er 150 m2/pr boenhet
for ene- og tomannsboliger. Kravet vil tilsvare 900 m2 MUA for 6 boenheter.

Oversikt over uteoppholdsarealer og lekeplass

Forslag til reguleringsplankart

Felles uteoppholdsareal: 258,4 m2
Privat uteoppholdsareal: 876,3 m2
Sum MUA: 1134,7 m2
Oversikten viser at kommuneplanens krav til MUA kan innfris innenfor planområdet.
Uteoppholdsarealene har gode solforhold og ligger skjermet mot trafikk, støy og vind.
Det vurderes at asketreet, som foreslås regulert til bevaring, vil fremstå som et tuntre og
tilføre uteoppholdsarealer og lekeplassen verdifulle kvaliteter. Treet vil skape
årstidsvariasjoner og opplevelser. Det vil i tillegg ivareta et stedsminne om hva som har
vært. Treet er delvis vokst inn i eksisterende låvebro. En delvis bevaring av låvebroen i
kombinasjon med treet vil kunne forsterke et slikt stedsminne og utgjøre et spennende
innslag som en del av felles uteoppholds- og lekearealer.
Parkering
Krav til parkering i kommuneplanens arealdel er fulgt opp i planforslaget med 2
parkeringsplasser for bil og 2 for sykkel per boenhet. Det stilles krav om at minst 2
biloppstillingsplasser skal ha lademulighet for elbil. Det er imidlertid lagt til en
retningslinje som anbefaler at minst én biloppstillingsplass per boenhet bør ha dette.
Trafikale forhold
Narverødveien (Fv. 509) har en ÅDT på 5000 (2016) og fartsgrensen er 40 km/t. Det er
etablert gang- og sykkelvei langs hele planområdet, på vestsiden av Narverødveien.
Som følge av at fartsgrensen i Solvindveien er 30 km/t og ÅDT i adkomstveien inn til
boligene er i overkant av 50, er det avsatt en frisiktsone ved avkjøringen mot
Solvindveien på 6 x 25 meter. Mot gang- og sykkelveien i krysset Solvindveien x
Narverødveien er det, etter innspill fra Statens vegvesen, regulert inn en frisiktssone på
8 x 20 meter.
Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til Narverødveien og vil således gi minimal
trafikkbelastning i eksisterende boligområder i Solvindveien.
Boligområdet vil få direkte adkomst til eksisterende gang- og sykkelvei i nord og det

sammen med g/s i Narverødveien innebærer sammenhengende gang- og sykkelvei til
Tønsberg sentrum.
Rådmannen mener at de trafikale forholdene er løst på en god måte og
trafikksikkerheten både innenfor og utenfor planområdet er godt ivaretatt.
Det er god kollektivdekning i området.
Renovasjon
Planforslaget legger opp til felles renovasjonsløsning. Som følge av plassering tett opp
mot bebyggelse stilles det krav om innebygget løsning som skal fremstå som en lukket
konstruksjon på alle sider. Dette vil gi en bedre løsning visuelt sett og samtidig redusere
eventuell luktproblematikk. Krav til utforming er ivaretatt i § 4.4 i bestemmelsene.
Naturmangfold
De ubebygde arealene på eiendommen består av hageareal (gressplen) og gruset
kjørevei/biloppstillingsplasser. Et stort asketre som står på tunet ble befart av biolog
Hallvard Holtung, Asplan Viak AS den 8. juni 2018. Asketreet har stor omkrets, men
mangler hulheter, spesielt grov bark eller andre verdifulle karakterer for biologisk
mangfold. Det ble ikke registrert sjeldne eller spesielle arter på treet. Etter metodikk for
hhv. Naturtypekartlegging (DN-håndbok 13) og håndbok i konsekvensanalyser (V712)
vil treet derfor få lav verdi. En felling ville trolig få liten til middels konsekvensgrad.
Planforslaget legger opp til bevaring av asketreet i tråd med UBAs vedtak ved forrige 1.
gangsbehandling. Etter rådmannens vurdering vil dette bidra til å bevare et viktig
landskapselement som tilfører prosjektet både estetiske og miljømessige verdier. Treet
vil kunne skape biologisk mangfold og det er med på å bevare luftkvalitet. Det vil ha en
drenerende effekt med hensyn til overvann, samt fremstå som et verdifullt estetisk og
identitetsskapende element for både eiendommen og nabolaget.
Bevaring av asketreet er sikret i kart ved punktsymbol og hensynssone med tilhørende
bestemmelser (§§ 3.7 og 6.2).

Bildene viser asketreet som foreslås regulert til bevaring.

Kulturminner
Reguleringsområdet inngår i et område som tidligere er undersøkt med tanke på
kulturminner. Med unntak av eksisterende låve, som er registrert som «nyere tids
kulturminner», er det ingen registreringer innenfor reguleringsområdet.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen
Helse- og miljøkonsekvenser:
Sol/skygge

Skyggeanalyse ved kl. 15:00, 21. mars.

Skyggestudiene ovenfor viser at planforslaget tilfredsstiller kommuneplanens krav om at
uteoppholdsarealene bør ha direkte sollys på minimum halvparten av bakkearealet kl.
15:00 ved jevndøgn. Skygge fra asketreet er ikke inntegnet på kartet, men vil på dagog ettermiddagstid hovedsakelig kaste skygge på kjøre- og parkeringsarealet mot
nordøst.
ROS
Risiko- og sårbarhetsanalysen er tatt inn som eget avsnitt i forslagsstillers
planbeskrivelse (kap. 7).
Radon, geoteknisk stabilitet, støy og ulykke med gående/syklende er sannsynlige
hendelser, men mindre alvorlige. Asketreet, som avsettes til bevaring, kan være til fare
ved trevelt eller greiner som kan knekke og falle ned på bakken. Ved beskjæring og
sikring av treet av kyndig personell reduseres faren for at greiner knekker.
Rådmannen vurderer med bakgrunn i ROS-analysen at planforslaget ikke utgjør større
negative endringer i risikobildet for området og at bestemmelsene i planen og senere
byggesaksbehandling fanger opp eventuelle avbøtende tiltak.
Grunnforhold
GrunnTeknikk AS har foretatt en vurdering av områdestabiliteten og kan ikke, ut fra en
helhetsvurdering av topografi og generell kunnskap om grunnforholdene i området,

identifisere et mulig løsneområde for skred som kan true tomta. Da eiendommen ikke
ligger innenfor en faresone, er det konkludert med at områdestabiliteten er
tilfredsstillende. Det fremgår imidlertid av rapporten at lokalstabilitet ved evt. utgraving
og fundamenteringsløsninger for nye bygg må vurderes ved senere detaljprosjektering.
Dette er sikret i § 3.2 i bestemmelsene.
Støy
Norconsult AS har foretatt beregninger av støy fra veitrafikk i forbindelse med
prosjektering av området Narverødveien 19 til boligformål. Trafikkstøy fra
Narverødveien innebærer at deler av planområdet inngår i gul støysone hvor støynivået
er over 55 dB Lden.
Innendørs støy
Planlagt boligbebyggelse er lokalisert utenfor gul støysone, og det er dermed ikke
behov for støyreduserende tiltak på disse.
Utendørs støy
I det reviderte planforslaget foreligger ikke oppdatert støyrapport som viser
støyforholdene på eiendommen slik bebyggelsen er planlagt oppført. Forslagsstiller
viser til tidligere støyrapport utarbeidet av Norconsult 29.05.18 og argumenterer for at
arealer avsatt til uteopphold og lek med svært stor sannsynlighet vil bli liggende utenfor
gul sone.
Figur 1 under viser dagens situasjon uten tiltak, og figur 2 (1. etg) og figur 3 (2. etg.)
viser støysonekart for tidligere prosjekt, som i noen grad kan sammenlignes med nytt
planforslag. I den siste figuren er figur 3 og illustrasjonsplanen i nytt planforslag
sammenstilt og man kan se at gul sone i prinsippet ikke berører leke- og
uteoppholdsarealer. I nytt forslag er det lagt til grunn en støyskjerm med høyde på 2
meter, og det vil da være nærliggende å anta at støyen vil bli mindre enn det som er vist
i figur 2.

Sammenstilling av figur 3 og illustrasjonsplanen i nytt planforslag.

Rådmannen støtter forslagsstillers argumentasjon og mener at planforslaget kan legges
frem for 1. gangsbehandling uten at det foreligger oppdatert støyrapport. Det stilles
imidlertid vilkår om at oppdatert rapport som dokumenterer at gjeldende
støyretningslinjer er oppfylt, skal foreligge før planen legges ut til offentlig ettersyn. Det
vises her til innstillingen punkt 1.

Konsekvenser for folkehelse:
De nye boligene i planforslaget vil få nærhet til offentlige arealer avsatt til grønnstruktur
dvs. friluftsområder. Avstand til Slagenhallen, Slagen Samfunnshus og lysløype er ca.
250 meter i luftlinje. Det er gangavstand til de fleste barnehager og skoler. Det
innebærer mange muligheter for å være fysisk aktiv. Gang- og sykkelvei langs
Valløveien og Narverødveien gjør det lett å gå eller sykle til byen eller andre mål.
Konsekvenser for barn og unge:
Skole/barnehage
Innenfor en avstand på 600 meter finnes det flere barnehager i nærområdet. Presterød
ungdomsskole og Presterød og Sandeåsen barneskoler ligger i kort avstand.
Friluftsliv
Det er gode oppvekstvilkår i forhold til uteområder, idretts-/aktivitetstilbud og skolevei.
Innenfor gjeldende reguleringsplan er det avsatt regulerte friområder/parker/lekeplasser
samt gang- og sykkelveier. Øst for Narverødveien 19 ligger det i tilknytning til
Slagenhallen et større nærturområde som er registrert med svært høy rekreasjonsverdi.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ingen.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med vilkår som
fremgår av innstillingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Alternative løsninger
Ingen.
Videre behandling:
Ved positiv behandling i UBA legges planforslaget ut til offentlig ettersyn i 6 uker før den
fremmes for UBA til 2. gangsbehandling med påfølgende egengodkjenning i Bystyret.
Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal vilkår om oppdatert støyrapport være
oppfylt.

Behandlingsgebyr:
Gebyret fastsettes etter gebyrregulativ for kommunens arbeid med saksbehandling av
plansaker, vedtatt av bystyret 12.12.2018, sak 159/18, gyldige satser fra 01.01.2019.
Gebyret er summen av følgende punkter:

2F. For planforslag som endres (forslagsstillerens ønske eller i forb. med innsigelser)
etter at planforslaget er fremmet for planutvalget betales 25 % av gebyret dersom
endringer genererer en begrenset høring og ny fremleggelse for planutvalget. Gebyret
ved første 1. gangsbehandling: Kr 139 165,Gebyr ny 1. gangsbehandling – 25% av 139 165 = Kr 34 791,-

Faktura sendes til:
Tove Beathe Hoel, Pileveien 12, 3118 Tønsberg

Tønsberg, 16.05.19
Geir Viksand
rådmann
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune
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Detaljregulering for Hogsnes sykehjem - PlanID 0704 20180173 2.gangsbehandling
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker
Bystyret

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
119/19

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Hogsnes sykehjem
planID 070420180173, datert den 13.05.2019 med følgende endringer etter offentlig ettersyn:
1. Plankart
1.1 Avkjørsel i sør
Vei/avkjørsel merket SV2 utvides noe lenger mot nord.
1.2 Formål Offentlig – eller privat tjenesteyting OTP
Formål merket OPT får en mindre utvidelse.
1.3 Gang- sykkelvei GS3
Gang- sykkelvei merket GS3 justeres til å følge dagens situasjon.
1.4 Kjørevei KV1
Formål kjørevei merket KV1 deles opp i 2 felt.
KV1 med rekkefølgekrav om opparbeidelse.
KV2 uten krav til opparbeidelse.
1.5 Fortau F2
Fortau merket F2 endres til gang- og sykkelvei og sideforskyves.
2. Bestemmelser
2.1 Ny rekkefølgebestemmelse
Følgende rekkefølgebestemmelse legges under § 8.3 Brukstillatelse:
Fotgjengerovergang skal opparbeides mellom GS3 og F.

Berørte planer
Det delegeres rådmannen å gjøre nødvendige endringer i kart og bestemmelser til berørte
planer. Planforslaget medfører at deler av følgende reguleringsplaner oppheves:
- Søndre Hogsnes, planede 2013006

- Bjellandhagen, planID 20140097
- Firingen transformatorstasjon, planID 13008
- Fv.303 Jarlsberg travbane – Bekkeveien, planID 20130075
- Bjellandhagen, planID 20140097
Økonomiske konsekvenser
Planforslaget slik det foreligger vil påføre Tønsberg kommune investerings- og driftsutgifter.
Følgende utgifter er beregnet (i 2018-kroner):
Investeringer
Investeringskostnader på ca. 552 millioner for sykehjemmet og ca. 10 millioner for veien. Dette
er 2018-kroner. Finansieres med Husbanktilskudd på ca. kr. 225 millioner og mvakompensasjon på ca. 110 millioner og eget låneopptak på resten. Det vises til Bystyresak
065/18.
Driftsutgifter bygg
Træleborg sykehjem nedlegges.
Økt drift- og vedlikeholdskostnad er ca. 5,35 millioner pr. år.
Økt behov for driftsmidler til helse for en økning på 39 sykehjemsplasser utgjør ca. 35
millioner kr. pr. år
Drift uteområder
Estimert driftsutgifter kr 200. 000 - 400.000,- pr. år.

Sammendrag:
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av nytt sykehjem på Hogsnes. I prosjektet
er det planlagt opp mot 120 sykehjemsplasser fordelt på forskjellige brukergrupper.
Sykehjemmet skal i tillegg inneholde aktivitetsrom og en liten kafe.
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.01.2019 til 15.03.2019. Det har kommet
inn 5 høringsuttalelser på planforslaget.
Vestfold fylkeskommune anbefaler kommunen å endre praksis slik at matjordplanene fremover
foreligger senest ved offentlig ettersyn. Dette for å lettere kunne sikre kontroll og gjennomføring.
Videre viser fylkeskommunen til at det ikke ble gjort funn av automatisk fredete kulturminner
etter gjennomført arkeologisk registrering av området.
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark etterspør dokumentasjon på vurderinger av grunnforhold.
Statens vegvesen har ingen vesentlige merknader til planforslaget, men anbefaler kommunen å
etablere frisikt i de kryssene for å bedre sikkerheten for myke trafikanter i de kommunale
gatene.
Plankonsulent kommer med flere forslag på justeringer av veiformål, samt en mindre utvidelse
av byggeformålet.
Nabo i vest har merknader til byggeperioden og hvilke ulemper dette har med tanke på trafikk
og støy.
Innspillene fra regionale myndigheter og nabo er tatt til orientering og/eller svart ut.
Endringsforslagene fra plankonsulent er i hovedsak tatt til følge, bortsett fra ønsket om fritakelse
på rekkefølgekrav for opparbeidelse av krysset «lille» Bjellandveien x Bjellandveien og
rekkefølgekrav til opparbeidelse av parkering.
Planen anbefales vedtatt i samsvar med rådmannens innstilling.
Vedlegg:
Plankart
Eierform
Bestemmelser 13.05.2019
Planbeskrivelse
Landskapsplan
Matjordplan
Underskrevet avtale matjordplan
Plankart Hogsnes uttalelse til høring 070319
Detaljregulering for Hogsnes sykehjem - planid 0704 20180173 - 1. gangsbehandling
Dokumenter i saksmappen:
06.03.2019 Norconsults uttalelse til Offentlig ettersyn for planid 0704 20180173
01.03.2019 Detaljregulering for Hogsnes sykehjem - planid 0704 20180173 - uttalelse

Innledning – hva saken gjelder:
Saksfremlegg fra 1.gangsbehandling med planstatus, faktagrunnlag og planbeskrivelse
ligger som vedlegg til dette saksfremlegget som en del av planforslaget. Rådmannen
henviser til dette for utfyllende vurderinger og beskrivelser av planforslaget og
konsekvenser.
Saksfremlegget til 2. gangsbehandling omhandler offentlig ettersyn, innkomne
merknader/innsigelser, forslag til løsninger og videre behandling.

Kortversjon fra 1.gangsbehandling
Norconsult AS fremmer på vegne av Tønsberg kommune ved virksomhet for
Eiendomsutvikling detaljregulering av Hogsnes sykehjem, planID 070420180173.
Formålet
med planen er å legge til rette for etablering av nytt sykehjem på Hogsnes. I prosjektet
er det
planlagt opp mot 120 sykehjemsplasser fordelt på forskjellige brukergrupper.
Sykehjemmet
skal i tillegg inneholde aktivitetsrom og en liten kafe.
Planområdet ligger på Bjelland, ca. 5 km til Tønsberg sentrum. Planområdet er ca. 32
dekar
grenser til større næringsbebyggelse i nord, Bjellandveien i nordøst og øst,
skogsområder i
sør og Hogsnes barnehage og tidligere Hogsnes skole samt enkelte boliger i vest.
Bjellandveien er stengt for gjennomkjøring av personbiltrafikk (bussluse). Planområdet
består
i hovedsak av en åpen gresslette, samt en opparbeidet ballbinge og asfaltert
fotball/basketballbane.
Bygget er delt opp i forskjellige bygningskropper for de ulike bogruppene som går ut fra
«sentralgaten» som samler og forklarer byggets organisering. Den oppdelte
bygningskroppen bryter ned det store volumet til en menneskevennlig målestokk og gjør
anlegget mindre institusjonspreget. Rådmannen mener planforslaget har god utforming
og at
dette er tilstrekkelig sikret i planforslaget.
Det oppdelte bygget med atrium- og halvatriumløsninger åpner opp for spennende rom
mellom husvolumene noe som gir god dialog mellom det som skjer inne og ute.
Uteområdene er offentlige og det er en intensjon om at uteområdene skal brukes av
alle,
uavhengig av alder, funksjonsfriskhet, om du er beboer eller nabo. Dette skal være med
på å
skape aktivitet for de som bor der og for befolkningen for øvrig. Rådmannen mener
planforslaget viser gode uteoppholdsareal og at dette er tilstrekkelig sikret i
planforslaget.
Planområdet for Hogsnes sykehjem overlapper detaljregulering for FV. 303 Jarlsberg
travbane – Bekkeveien, planID 20130075 (Hogsnes tunnelen). Plan for Hogsnes
sykehjem vil oppheve deler av plan for denne planen, som i praksis vil bety at en ikke
kan bygge
Hogsnes tunnelen etter denne planen. Rådmannen har klarert dette med Statens
vegvesen
som sier at utbygging av Hogsnes tunnelen uansett ikke vil bli gjennomfør etter denne
planen da det har kommet strengere sikkerhetskrav til bygging av veitunnel enn det som
ble lagt til grunn ved utarbeiding av reguleringsplan for Hogsnes tunnelen.
Rådmannen anbefaler at planen legges ut på høring jf. rådmannens innstilling.
Rettslig grunnlag
Plan- og bygningslovens §§ 12–10, 12-11 og 12-12, behandling og vedtak av

reguleringsplan.
Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2. Krav til planprogram, planbeskrivelse og
konsekvensutredning.
Politisk behandling
Detaljregulering av Hogsnes sykehjem , planID 070420180173, ble 1. gangsbehandlet i
UBA 25.01.2019, sak 007/19
Følgende vedtak ble fattet:
Forslag til detaljregulering av Hogsnes sykehjem datert 12.12.2018, PlanID ,
070420180173
legges iht. Plan- og bygningslovens § 12-11 ut til offentlig ettersyn på følgende vilkår:
Til 2. gangsbehandling
- Foreligge godkjent matjordplan.
- Foreligge beregnet driftsutgifter for uteområde/parkareal.
Planforslaget medfører deler av følgende reguleringsplaner oppheves:
- Søndre Hogsnes, planID 2013006
- Bjellandhagen, planID 20140097
- Firingen transformatorstasjon, planID 13008
- Fv.303 Jarlsberg travbane – Bekkeveien, planID 20130075
- Bjellandhagen, planID 20140097
Det delegeres Rådmannen å gjøre nødvendige endringer i kart og bestemmelser til
berørte planer.
Planforslaget slik det foreligger vil påføre Tønsberg kommune følgende utgifter (alt i
2018-kroner):
Investeringer
Investeringskostnader på ca. 552 Mill for sykehjemmet og ca. 10 millioner for veien.
Dette er 2018kroner. Finansieres med Husbanktilskudd på ca. kr. 225 Mill og mva-kompensasjon på
ca. 110 millioner og eget låneopptak på resten. Det vises til Bystyresak 065/18.
Driftsutgifter bygg
Træleborg sykehjem nedlegges.
Økt drift- og vedlikeholdskostnad er ca. 5,35 millioner pr. år.
Økt behov for driftsmidler til Helse for en økning på 39 sykehjemsplasser utgjør ca. 35
millioner kr.
pr. år
Drift uteområder
Foreløpig driftsutgifter er ikke oppgitt.
Oppfølging av vedtaket
·
·

Matjordplanen er utarbeidet og godkjent av kommunens landbrukskontor. Planen
ligger som vedlegg i saken.
Driftsutgifter for uteområde er oppgitt i rådmannens innstilling.

Offentlig ettersyn
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.01.2019 til 15.03.2019. Det har
kommet inn 5 høringsuttalelser på planforslaget. Under er høringsuttalelser referert og
kommentert av rådmannen.
Torhild B. og Helge Jørgen Wiik Bjellandvn. 36 I brev fra (ikke datert)
Som nærmeste nabo til dette prosjektet er vi meget spent på den praktiske
gjennomføringen av prosjektet. Vi ser for oss en stor belastning for vår eiendom
mht. infrastrukturen i byggeperioden.
Hvordan har kommunen tenkt å avvikle trafikken i byggeperioden, skal den kjøres
opp Bjellandveien på et veinett som er hardt belastet allerede, og dessuten i dårlig
stand. Svake veikanter og trangt?
Vi håper at det ikke blir gjennomkjøring der hvor busslusa er i dag.
Bjellandvn/Skogroveien. Vi var på infomøtet som kommunen holdt på Vear og det
hele så veldig greit ut med varelevering/personalparkering fra østsiden(skogrovn.)
og besøkende fra vestsiden, Bjellandvn.
Vi håper at kommunen tenker godt på de trafikale spørsmålene som dukker opp,
og løser det til det beste for oss, og miljøet .
Vi vil også beklage at åsens beste og største lekeområde for barn og ungdom blir
bygd ned. Dette er et fint område som blir benyttet av alle til rekreasjon og leik.
Rådmannens kommentar
Bygge- og anleggsperioden vil være en belastning for tilgrensende naboer
gjennom byggearbeider og anleggstrafikk på offentlig vei. Dersom veier midlertidig
må stenges eller delvis stenges, vil dette tas opp med veieier. Naboer vil bli holdt
løpende orientert om byggeprosessen.
Foreløpig er det ikke aktuelt å fjerne busslusa. Ny vurdering vil eventuelt skje når
ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy er bygget.
Tiltaket vil føre til at grøntarealet vil bli redusert, men planforslaget vil legge til rette
for at det også skal være lek og opphold for barn og unge også når sykehjemmet
er bygget.
Norconsult AS i brev datert 06.03.2019.
Se vedlagt plankart med kommentarer for forslag til endringer og planbestemmelser
med forslag til endringer merket med rødt. Under er en kort beskrivelse av hvorfor det er
foreslått endringer i plankart/bestemmelser:
1. Det er foreslått å justere adkomsten i sør som følge av ledningsnett til Firingen
trafostasjon . Ved å justere adkomsten vil det være mulighet for å gjøre endringer
/vedlikehold på ledninger uten at avkjørsel sperres. Som følge av forslaget om å
justere adkomsten justeres også siktlinje/sikringssone i tilknytning til adkomsten.

2. Forslag om å utvide byggegrensen og formålsgrensen til formålet offentlig eller privat
tjenesteyting (OPT) er for å få med påtegnet glassoverbygg innenfor formåls - og
byggegrense. Arkitekt har tegnet glassoverbygget for felles oppholdsrom, men dette
ble ikke oppdaget ved fagkontroll og medførte at dette ikke ble tatt med i planen.

3. Det er foreslått å endre linjeføring på gang - og sykkelvei (gs - vei) til å følge
eksisterende trasé. Justeringer av gs - veier følger dagens plassering og utforming .
Kommunen/bydrift har gitt tilbakemeldinger om at dagens utforming er i henhold til
kommunens standard . Dette er greit selv om Bjellandveien øst utvides , og fører til
smalere grøntrabatt mellom kjørevei og gs - vei på deler av strekket. Foreslår også å
ta bort rekkefølgekrav på gs - vei.

4. Endring av veiformål foreslås . Det skyldes at det ikke er ønskelig å ha rekkefølgekrav
til Larveveien og Bjellandveien vest (fra krysset Bjellandveien x Bjellandveien) ,
grunnet at veiarealet er tilstrekkelig utformet i dag, og det ønskes ingen
rekkefølgebestemmelser til disse. Tilbakemeldinger fra kommunen på dimensjonering
av Larveveien og Bjellandveien er at disse er tilstrekkelige (o_KV2). P-plass ved
barnehagen gjøres om, men tas ikke med i rekkefølgebestemmelsene. Veiformålene
deles i to formål. Det legges inn rekkefølgekrav til Bjellandveien o_KV1.

5. Det legges inn rekkefølgebestemmelse på opparbeidelse av fotgjengerovergang over
Larveveien mellom gs-vei på østsiden av Larveveien og fortau langs barnehagen på
vestsiden.

Rådmannens kommentar
Viser til rådmannens vurdering.
Vestfold Fylkeskommune i brev datert 12.03.2019.
Jordvern
Det fremkommer av oversendelsen at matjordplan skal foreligge før det gis
igangsettingstillatelse. Vestfold fylkeskommune anbefaler kommunen å endre
praksis slik at matjordplanene fremover foreligger senest ved offentlig ettersyn.
Dette for å lettere kunne sikre kontroll og gjennomføring.
Kulturarv
Det ble gjennomført arkeologisk registrering av området ved hjelp av georadar,
etterfulgt av sjaktearbeid for å undersøke påviste strukturer, og søkesjakting i
funntomme områder. Undersøkelsen ga ingen funn av automatisk fredete
kulturminner, og undersøkelsesplikten i kml § 9 er dermed oppfylt. Rapport fra
arbeidene vedlegges. Vi har ingen merknader til planforslaget på temaet
automatisk fredete kulturminner. Vi kjenner heller ikke til at tiltaket berører
kulturminner fra nyere tid, dvs. fra etter 1536.
Vestfold fylkeskommune har ut i fra regionale og nasjonale interesser ingen
ytterligere kommentarer til offentlig ettersyn av planforslaget.
Rådmannens kommentar
Jordvern
Tønsberg kommune legger til grunn RPBAs «Veileder til matjordplan». Kommunen
vil som følge av denne legge inn et krav om at matjordplanen foreligger ved
1.gangsbehandling ved behandling av framtidige planer. Til orientering forelå det
et foreløpig utkast på matjordplan ved 1.gangsbehandling. Den var imidlertid ikke
godkjent av kommunen.
Kulturarv
Tatt til orientering.
Statens vegvesen i brev datert 12.03.2019.
Sykehjemmet vil få sin adkomst fra fv. 303 i to punkter. Fv. 303 står foran store
endringer i forbindelse med bygging av ny fastlandsforbindelse til Smørberg, det er
derfor ikke naturlig å knytte omfattende rekkefølgekrav til sykehjemsutbyggingen.

Nytt sykehjem vil påføre det kommunale veinettet ekstra belastning i forhold til
dagens situasjon. Vi anbefaler derfor at kommune etablerer frisikt i de kommunale
kryssene for å bedre sikkerheten for myke trafikanter i de kommunale gatene.
Rådmannens kommentar
Tatt til orientering.
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark i brev datert 13.03.2019.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Planområdet ligger på marine avsetninger. Det er også avdekket indikasjoner på
kvikkleire rett utenfor, og delvis innenfor planområdet. Det fremgår av
planbeskrivelsen at det er gjort en vurdering etter terrengkriteriene i NVEs
kvikkleireveileder. Det er også gjort en befaring i området. Basert på dette er det
vurdert slik at planområdet ikke har skredfare.
Vi kan ikke se at det er utarbeidet en dokumentasjon på de vurderinger som er
gjort av terrengforholdene. Vi gir herved et faglig råd om å utarbeide en slik
dokumentasjon, og at vurderingene tas av en sakkyndig. Det bør også
dokumenteres hvordan planlagte tiltak vil påvirke de terrengkriteriene som er nevnt
i NVEs veileder.
Rådmannens kommentar
Etterspurt dokumentasjon lå ved planforslag ved innsending til kommunen.
Rådmannen har videresendt dette til Fylkesmannen og anser at etterspurt
dokumentasjon er tilstrekkelig.
Rådmannens vurderinger
Her vurderes kun endringer gjort etter offentlig ettersyn. Øvrige relevante temaer er
vurdert i saksfremlegg til 1.gangsbehandling (se vedlegg).Plankonsulent/forslagsstiller
foreslår flere justeringer i planforslaget. Nummereringen under samsvarer med
nummereringen i høringsuttalelsen fra Norconsult. Viser videre til vedlegg «Plankart»
med forslagsstiller forslag på endringer vist i kart.
1.
Det foreslås å justere adkomst for å muliggjøre vedlikehold av ledningsnett i grunn. Som
konsekvens av dette justeres også siktlinjer og sikringssoner. Rådmannen har ingen
merknader til foreslåtte endringer og anbefaler at innspillet tas til følge. Viser til
rådmannens innstilling punkt 1.1
2.
Det foreslås en mindre utvidelse av formålet «Offentlig eller privat tjenesteyting (OTP)»
for å få med et felles oppholdsrom. Rådmannen har ingen merknader til foreslått
endring og anbefaler at innspillet tas til følge jf. rådmannens innstilling punkt 1.2.
3.
I planforslaget som lå ute på høring var gang- og sykkelvei merket GS3 (referert som
GS i høringsuttalelsen) foreslått flyttet i forbindelse med breddeutvidelse av kjørevei
merket KV. Plankonsulent foreslår at dagens gang- og sykkelvei merket GS3 ikke
flyttes, men følger eksisterende linjeføring. Dette vil bety at rabatten mellom vei og
gang- og sykkelvei på deler av strekningen vil bli redusert. På det smaleste vil bredden

bli 1,1 meter. Jf. veinormalen er det krav til 3 meter avstand mellom vei og gs-vei.
Veimyndighet ved Bydrift mener imidlertid at en slik løsning er akseptabel med tanke på
begrenset trafikkmengde (buss, ansatte sykehjem, en bolig) og lav fartsgrense.
Rådmannen tar innspillet til følge flytter GS3 slik at den følger dagens situasjon. Viser til
rådmannens innstilling punkt 1.3.
4.
I planforslaget som lå ute til høring er Bjellandveien nordvest og Larveveien justert noe
for å få optimal linjeføring. Norconsult mener imidlertid at dagens avsatte areal og
kurvatur er tilstrekkelig og at denne kan videreføres. De ønsker imidlertid å framholde
den optimale linjeføringen slik at kommunen har mulighet til å utbedre veien ved behov.
Som følge av dette mener plankonsulent det ikke er behov for et rekkefølgekrav for
denne delen.
Rådmannen mener at dagens situasjon er tilfredsstillende og har ikke merknad til at det
ikke knyttes rekkefølgekrav til denne delen (Larveveien og «lille» Bjellandveien).
Rådmannen mener imidlertid at krysset Bjellandveien vest («lille» Bjellandveien) x
Bjellandveien bør utbedres. Dette krysset er utflytende med et udefinert skille mellom
areal avsatt til myke trafikanter og areal avsatt til biltrafikk. Se bilde under.

Fig.1 Viser krysset «lille» Bjellandveien x Bjellandveien.

Rådmannen anbefaler derfor at krysset utbedres og at rekkefølgekravet om
opparbeidelse videreføres. For å skille mellom de 2 formålene (med og uten
rekkefølgekrav) anbefales det en ny formålsgrense vest for krysset jf. rådmannens
innstilling 1.4. Som konsekvens av at rådmannen aksepterer at deler av dagens vei- og
gang- og sykkelveiløsning videreføres endres fortau merket F2 (høringsforslag) om til
gang- og sykkelvei jf. eksisterende situasjon. Viser til rådmannens innstilling 1.5.
Parkering
Det foreslås at rekkefølgekravet til opparbeidelse av parkering tas ut av
bestemmelsene. Det er ikke gitt noen særskilt grunn for dette i høringsuttalelsen.
Rådmannen mener det er viktig at planen sikrer opparbeidelse og at dette skjer før
bygget tas i bruk. Spesielt med tanke på den lave parkeringsdekningen. Rådmannen
tar derfor ikke innspillet til følge og fastholder rekkefølgekravet om at
parkeringsarealene skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse.
5.
Plankonsulent anbefaler at det knyttes rekkefølgebestemmelse for opparbeidelse av
fotgjengerovergang over Larveveien og fortau langs barnehagen. Rådmannen er enig i
denne vurderingen og anbefaler at innspillet tas til følge jf. rådmannens innstilling punkt

2.1.
Mindre justeringer
Rådmannen ser at det er behov for å gjøre enkelte justeringer i bestemmelsene.
Justeringene omhandler ikke innhold, men er rettelser og formateringer for å få
bestemmelsene i samsvar med kommunens mal.
I og med disse justeringen er mindre vesentlige og ikke går på innhold er de ikke tatt
med i rådmannens innstilling. De er imidlertid synliggjort i vedlagte bestemmelser der
de er uthevet grønn.
Økonomiske konsekvenser
Økonomiske konsekvenser
Planforslaget slik det foreligger vil påføre Tønsberg kommune investerings- og
driftsutgifter. Følgende utgifter er påberegnet (i 2018-kroner):
Investeringer
Investeringskostnader på ca. 552 millioner for sykehjemmet og ca. 10 millioner for
veien. Dette er 2018-kroner. Finansieres med husbanktilskudd på ca. kr. 225 millioner
og mva-kompensasjon på ca. 110 millioner og eget låneopptak på resten. Det vises til
Bystyresak 065/18.
Driftsutgifter bygg
Træleborg sykehjem nedlegges.
Økt drift- og vedlikeholdskostnad er ca. 5,35 millioner pr. år.
Økt behov for driftsmidler til Helse for en økning på 39 sykehjemsplasser utgjør ca. 35
millioner kr. pr. år
Drift uteområder
Estimert driftsutgifter kr 200. 000 - 400.000,- pr. år.
Konklusjon
Planen anbefales vedtatt i samsvar med rådmannens innstilling.
Videre behandling
Etter 2. gangsbehandling i UBA går planen til bystyret for endelig
vedtak/egengodkjenning.

Reguleringsbestemmelser
REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING AV HOGSNES
SYKEHJEM
PLAN ID 0704 20180173
Det regulerte området er vist med reguleringsplangrense på plankart datert 13.05.2019.

§1
PLANENS HENSIKT

Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av nytt sykehjem på Hogsnes. I
prosjektet er det planlagt opp mot 120 sykehjemsplasser fordelt på forskjellige
brukergrupper. Sykehjemmet skal inneholde gode møterom, aktivitetsrom og en

bydelskafe åpent for besøkende og lokalbefolkningen. Bygget organiseres slik at det er
god kontakt mellom byggets indre funksjoner og uteområdene. Uteområdene skal blant
annet bestå av atriumshager, parker og stier. Det er videre tenkt at barnehage og
sykehjem skal samarbeide, og at areal innenfor området også skal disponeres av
barnehagen, besøkende og lokalbefolkningen.

§ 2 Reguleringsformål (§ 12-5)
§ 2.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 pkt. 1)

Offentlig eller privat tjenesteyting – Sykehjem

(OPT)

§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5, pkt. 2)
Vei
(V1-3)
Kjørevei
(KV1-2)
Fortau
(F)
Gang-/sykkelveg
(GS1-7)
Annen veigrunn – grøntareal
(VG)
Parkeringsplasser
(PA1-PA5)
§ 2.3 Grønnstruktur (§ 12-5, pkt. 3)
Park
Vegetasjonsskjerm

(GP1- GP3)
(GV)

§ 2.4 Hensynsoner (§ 12-6)

Sikringssoner – Frisikt

(H140)

§ 3 Fellesbestemmelser
§ 3.1 Kulturminner (PBL. § 12-7, 6)

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
kulturminnemyndighet varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller
ansvarshavende leder på stedet. jf. kulturminneloven § 8, 2. ledd.
§ 3.2 Uteområder (PBL. § 12-7, 2)
Program for uteoppholdsareal skal følge prinsippene til landskapsplan L-70-20-00-00-01
21.12.2018.
Landskapsplanen er bindene for følgende punkter:
- Gangveier og stier
- lek og aktivitet
- Regnbed
- Sitteplasser
- Sykkelparkering
Mindre justeringer av plasseringer er tillatt.
Uteområdene skal utformes og legge til rette for aktivitet og opphold for ulike
aldersgrupper og ulike funksjonsnivåer.

Det skal opparbeides gangveier og stier som sikrer sammenhengende forbindelse mellom de
forskjellige uteområdene innenfor planområdet, og disse skal bidra til å binde innvendige og
utvendige arealer sammen på en funksjonell måte.

Ny vegetasjon skal være robust, enkel å vedlikeholde og med vekt på norsk
opprinnelse.
§ 3.3 Landskapsplan
Det skal utarbeides oppdatert landskapsplan for planområdet i målestokk 1:500 til
rammesøknad som skal vise:
· Bebyggelsens plassering
· Eksisterende og fremtidige koter
· Stigningsforhold på vei
· Parkering for bil, hc-parkering,el-bil og sykkel
· Adkomstveier og internveier
· Utforming av uteoppholdsareal med beplantning, vegetasjon med artsliste, lek og aktivitet,
vann, gangareal og stier
· Eksisterende vegetasjon
· Gang- og sykkelveier og fortau
· Terrengplanering og fortstøtningsmurer med høydeangivelse
· Trafo/energianlegg
· Overvann/vannelementer
· Type belegg og kantstein
· Plassering belysning på terreng
· Snøopplag

§ 3.4 Vann og avløp (PBL. § 12-7 pkt. 4, 10 og 12)

Det skal utarbeides detaljert VA plan, som viser hvordan vann og avløp inkludert
brannvann og kapasitet skal løses. Brannkummer/hydranter skal dekke alle sider av
sykehjemmet. Grenser mellom kommunale hovedledninger og private stikkledninger
skal vises i VA-planen. Planen skal godkjennes av Tønsberg kommune ved Bydrift.
§ 3.5 Overvann
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering
innenfor planområdet. Det skal utarbeides en plan for overvann som skal redegjøre for
behandling av alt overvann, herunder takvann, overflatevann og drensvann. Planen skal
godkjennes av Tønsberg kommune ved Bydrift. Flomveier skal planlegges med minst
mulig skade for omgivelsene.
Overvann bør utnyttes slik at det blir et positivt element på stedet gjennom å gjøre
vannet synlig og tilgjengelig, samt bruk av vegetasjon som fordrøyning. Dette kan skje
gjennom f.eks. bruk av permeable dekker, åpne renner og regnbed .
§ 3.6 Geoteknikk (PBL § 12-7, 4)
Det skal utarbeides en geoteknisk rapport som dokumenterer tilstrekkelig stabilitet i alle faser av
utbyggingen. Rapporten skal gi grunnlag for fastsetting av tiltaksklasser for ulike
ansvarsområder i prosjekterings- og byggefasen.
§ 3.7 Tekniske installasjoner
Det tillates etablert mindre tekniske installasjoner og bygg som trafo og nødstrømsaggregat
innenfor formål park.
§ 3.8 Klima og energi
Det skal utarbeides en plan for klima, miljø og energi. Planen skal vise:
· Energitekniske løsninger for området med muligheter for bruk av fornybare energikilder

·

Valg av byggematerialer med fokus på total miljøbelastning og klimagassutslipp.

Kommunedelplan for klima og energi 2018 - 2028 skal legges til grunn for arbeidet.
§ 3.9 Støy (PBL § 12-7, 3)
Grenseverdiene gitt i tabell 3, 4 og 5 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016
gjøres gjeldende for planen.
§ 3.10 Luftkvalitet (PBL § 12-7, 3)

Gjeldende retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 skal
legges til grunn for både anleggsfasen og driftsfasen. Anbefalingene i retningslinjene
skal følges, så langt det er teknisk mulig.
§ 3.11 Gjenbruk av matjord

Det skal utarbeides plan for bruken av jordressursene i planområdet. Planen skal
utarbeides i henhold til Vestfold Fylkeskommune sin «Veileder til matjordplan».
§ 3.12 Parkering
Ved etablering av felles p-anlegg skal minst 10% av p-plassene være avsatt for elbil
med lademulighet og være tilrettelagt for sambruk.

§ 4 Bebyggelse og anlegg (PBL. § 12-5, 1 og 14)
§ 4.1 Bebyggelse for offentlig og privat tjenesteyting (o_OPT)
OPT skal være offentlig.
Maks. utnyttelsesgrad BRA 14 500 m2 BRA
Kotehøyde på plan 1 skal ligge på maks kote +54,00 m.o.h.
Det tillates etablert totalt 4 plan, sokkeletasje, plan 1, plan 2 og takplan for tekniske rom opptil
kote +67,5 m.o.h. som gesimshøyde.
Enkelte oppstikkende tekniske installasjoner som heis, trapper ventilasjonsanlegg, solfangere,
varmepumper el. andre miljøteknisk installasjoner tillates å bygges opp til maks. kote +68,5
m.oh.
Takform skal være kompakttak og/eller pulttak, og kan variere i helning.
Det tillates annen bruk av materialer på kledning for å etablere ulike miljøtiltak, som integrering
av solcelle- og solfangeranlegg, varmepumper, ventilasjonsaggregater på tak og fasader.
Det tillates balkonger og utkraginger utenfor byggegrensen.

Renovasjonsløsning skal anlegges i sokkeletasje med tilrettelagt inngang for henting.
Hovedinngang, inngangsparti og atriumshager skal ha høy kvalitet på utførelse og materialbruk.
4.2 Estetikk og utforming
Bygningskomplekset skal være sammensatt av fire enheter knyttet sammen av en sentral akse.
De fire enhetene skal danne interne åpne eller lukkende gårdsrom/atrier. Det skal minst lages to
lukkede atrier.

De omsluttende fasadene til de fire enhetene skal ha tegl som hovedmateriale, men kan ha
innslag av annet byggemateriale/tilleggsmateriale. Fargene på tilleggsmateriale,
vindusinnramming og detaljer skal harmonere med fargene i teglen. Bruk og plassering av
plater og vinduer skal bidra til et variert uttrykk.
Hagene skal være synlig fra bogruppenes fellesarealer med utstrakt bruk av glass.
Den sentrale aksen skal ha tre som hovedmateriale.
Gesimshøyder inn mot gårdsrommene/atriene kal være lavere en de omsluttende teglveggene
for å gi variasjon og bedre lys /solforhold. Sentral aksen skal være høyere enn den øvrige
bygningsmassen.

§ 5 Grønnstruktur (PBL. § 12-5, 3 og 14)
§ 5.1 Park (o_GP1)
GP1 skal være offentlig.
Det skal opparbeides overbygget sykkelparkering med plass til minst 30 sykler ved
ansattinngang og minst 20 sykler ved hovedinngang. Det tillates inntil 90 m2 BRA med maks
møne-/ gesimshøyde opptil kote +57,5 m.o.h.
Det kan opparbeides bygg for tekniske installasjoner på inntil 80 m2 BRA på terreng eller under
terreng. Maks møne-/ gesimshøyde er kote +57,5 m.o.h.
Det skal etableres gjennomgående gangveier/stier innenfor formålet som knytter seg til
eksisterende gang- og sykkelvei merket GS1 i plankart.
Innenfor området kan det etableres regnbed.

Langs gangveiene skal det opparbeides plasser for benker og enkelte sittegrupper.
§ 5.2 Park (o_GP2)
GP2 skal være offentlig.
Området skal opparbeides for lek, aktivitet og opphold. Det skal særskilt legges vekt på
prioritering av barn- og unges interesser ved utforming av utearealene som grenser mot
barnehagen.
Det skal opparbeides gjennomgående gangveier/stier innenfor området. Forbindelse til
eksisterende turvei utenfor planområdet skal etableres.
Det tillates opparbeidet bygg for utstyrsoppbevaring/drivhus/opphold innenfor formålet på inntil
100 m2 BRA med maks møne-/ gesimshøyde opptil kote +57,5 m.o.h.
Det skal opparbeides en aktivitetssone med trimapparater tilpasset bruk for ulike aldre.
Det kan opparbeides bygg for tekniske installasjoner på inntil 80 m2 BRA på terreng eller under
terreng. Maks møne-/ gesimshøyde er kote +57,5 m.o.h.
Innenfor området kan det etableres regnbed.
§ 5.3 Park (o_GP3)
GP3 skal være offentlig.

Innenfor området skal det opparbeides et eller flere definerte landskapsrom avgrenset med
vegetasjonsbelter med variert artssammensetning med vekt på årsvariasjon. Sitteplasser skal
etableres.
Det tillates opparbeidet bygg for oppbevaring på inntil 50 m2 BRA med maks møne-/
gesimshøyde opptil kote +57,5 m.o.h.
Det skal opparbeides bålplass og amfi innenfor formålet.
Det skal opparbeides stier og gangveier innenfor formålet.
Eksisterende vegetasjonsbelte skal bevares i størst mulig grad.
§ 5.4 Vegetasjonsskjerm (o_GV)
GV skal være offentlig.
Vegetasjonsskjermen skal fungere som en buffersone mellom bebyggelse og tilgrensende LNFområder.
Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. Landskapsplanen eller annen plan
skal synliggjøre hva som skal bevares av vegetasjon og beskrive hvordan vegetasjonen skal
sikres i byggefasen.
Skjøtsel av vegetasjonsskjermen skal foretas jevnlig for å opprettholde buffersonens
beskyttende funksjoner. Det er tillatt med tynning og nyplanting.
§ 6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL. § 12-5, 2 og 14)
§ 6.1 Kjørevei (o_KV1-o_KV2)
KV1 og KV2 skal være offentlige.
§ 6.2 Vei (o_V1-3)
Vei V1 og V3 skal være offentlige.
Vei V2 er felles for eiendom 46/84 og 48/1.
Vei V2 skal forbeholdes ansatte på sykehjemmet, varelevering, renovasjon og Firingen
trafostasjon.
Vei V3 skal forbeholdes adkomstvei for buss, bårebil og utrykning til sykehjemmet.
§ 6.3 Fortau (o_F 1)
F1 skal være offentlige.
§ 6.4 Gang-/ Sykkelvei (o_GS1-o_GS7)
GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6 og GS7 skal være offentlige.
§ 6.5 Parkering (o_PA1-o_PA5)
PA1, PA2, PA3, PA4 og PA5 skal være offentlige.
Innenfor PA1 skal det opparbeides 29 p-plasser hvorav minst 3 p-plasser skal være HCparkering.
Innenfor PA2skal det opparbeides 29 p-plasser hvorav minst 2 p-plasser skal være HCparkering.
Innenfor PA3 tillates etablert korttidsparkering og oppstillingsplass for ambulanse.

Innenfor PA4 skal det etableres 20 p-plasser
Innenfor PA5 skal det etableres 18 p-plasser hvorav minst 2 p-plasser skal være HC-parkering.
PA2 skal forbeholdes parkering for sykehjemmets ansatte, og skal inneholde snuplass for
renovasjonsbil og varelevering.
Hovedinngang, inngangsparti og atriumshager skal ha høy kvalitet på utførelse og materialbruk.
§ 6.6 Annen veggrunn – grøntareal
Annen veggrunn – grøntareal skal være offentlige.
Det tillates opparbeidet beplantning og trapper innenfor Annen veggrunn – grøntareal mellom
V3 og PA4
Det tillates etablert oppholdsareal for busstopp innenfor Annen veggrunn – grøntareal langs
kjørevei KV1.
§ 7 Hensynssoner (PBL. 2-6 jfr. §11-8)
§ 7.1 Sikringssoner – Frisikt (H140)

I frisiktsonen skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 m over tilstøtende veiers plan.
Oppstammede trær tillates.

§ 8 Rekkefølgebestemmelser (PBL. §12-7, 10)
§ 8.1 Dokumentasjonskrav
Ved søknad om rammetillatelse skal følgende dokumentasjon være vedlagt:
1. Landskapsplan jfr. § 3.3
2. Snitt og fasader
3. Detaljerte grunnundersøkelser jfr. § 3.6
4. Godkjent matjordplan iht. § 3.11
5. Avtale med nettselskapet om trase for lavspentkabler og plassering av
fordelingsskap/trafo
6. Dokumentasjon på byggematerialer jf. § 4.1
7. Renovasjonsplan
8. Plan for energitekniske løsninger jfr. § 3.7
9. Godkjent VA-plan jfr. § 3.4
10. Godkjent plan for overvannshåndtering jfr. § 3.5

§ 8.2 Igangsetting

Ved søknad om igangsettingstillatelse skal følgende dokumentasjon være vedlagt:
1. Byggeplan for kommunalt veiareal innenfor planområdet

§ 8.3 Brukstillatelse
1. Før det gis brukstillatelse skal følgende være ferdig opparbeidet:
· Kjørevei KV1
· Fotgjengerovergang mellom GS6 og F.
· Vei V1, V2, og V3
· Parkering PA1, PA2, PA3, PA4 og PA5
· Fortau F

§ 8.4 Ferdigstillelse av grønnstruktur
Områder med park og vegetasjonsskjerm skal ferdigstilles senest 1 år etter gitt
brukstillatelse.
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Bjellandveien 24 - forespørsel om oppstartmøte og planinitiativ
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Rådmannens innstilling
Arbeid med regulering av Bjellandsveien 24 til boligformål og næringsbebyggelse kan starte
opp. UBA kan ikke anbefale at eiendommen i tillegg til bolig og næring reguleres til
offentlig/privat tjenesteyting.

Vedlegg:
Bjellandveien 24
Prosjektbeskrivelse
Dokumenter i saksmappen:
29.04.2019 Bjellandveien 24 - forespørsel om oppstartmøte og planinitiativ

Innledning – hva saken gjelder:
KB arkitekter har på vegne av Bjellandsveien 24 AS, c/o Folksom AS PB 3103
Tønsberg, utarbeidet og sendt kommunen planinitiativ med forespørsel om
oppstartsmøte. Planarbeidet vil omfatte gbnr. 48/112 i Tønsberg kommune som er ca.
20 daa.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bolig, kontor og tjenesteyting.
Utviklingen av området vil kreve ombygging og omdisponering av dagens bebyggelse
samt ny bebyggelse.
Boligformål og tjenesteyting vil være i strid med gjeldende kommuneplan, hvor området
er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Rådmannen ønsker derfor å
forelegge planinitiativet for UBA for å få avklart om planarbeidet likevel kan anbefales
startet opp.
Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningslovens § 12-8 om oppstart av reguleringsarbeid.
Plankonsulenten har vurdert at planen ikke er av et slik omfang, at den medfører
vesentlige virkninger for miljø og samfunn eller tilrettelegger for virksomhet som
omfattes av forskriftens krav til konsekvensutredning.
Forholdet til kommuneplanen/reguleringsplaner
Bjellandveien 24 er avsatt til kombinert bebyggelse- og anleggsformål i
kommuneplanens arealdel. Utfyllende bestemmelser til dette formålet, § 2.6.1 sier at
«Tillatt arealbruk i eksisterende kombinert bebyggelse og anleggsformål er bestemt
gjennom reguleringsplan eller i uregulert område begrenset til tillatt arealbruk og
omfang».
Eiendommen er uregulert. Det betyr at arealbruken er begrenset til gjeldende bruk og
omfang. Bolig og tjenesteyting er ikke omfattet av dette.
Planinitiativet (utdrag)
Planinitiativet med prosjektbeskrivelse er vedlagt i sin helhet.

Planområdet

Planområdet ligger mellom Bjellandåsen i vest og Hogsnesåsen i øst. Langs
Bjellandveien består bebyggelsen i hovedsak av næring og kontorbebyggelse, mens
boligbebyggelse dominerer på åsene på øst og vestsiden.
Eksisterende bebyggelse og bruk
Eksisterende bebyggelse består av eldre næringsbebyggelse (ca. 7500 m2).
Bebyggelsen ble opprinnelig bygget for Tønsbergs blad med kontorer , trykkeri mv.
Bebyggelsen benyttes i hovedsak til kontor og lager samt noe verksted /industri.
Store deler av bebyggelsen er utdatert i forhold dagens myndighetskrav og det som
etterspørres i markedet.
Planlagt bebyggelse
Ny bebyggelse planlegges med 3 til 5 etasjer. Noe av den eksisterende
bygningsmassen som i dag benyttes til kontor/næring konverteres til bolig. Totalt utgjør
prosjektet ca. 17 600 m2 inkludert eksisterende og ny bebyggelse .

Adkomst blir omtrent som i dag. Mesteparten av parkeringsarealet blir flyttet fra terreng
til parkeringskjeller, slik at disse områdene frigjøres til grøntarealer.
Statlige/ regionale føringer
• Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995)
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2008)
• Regional plan for bærekraftig arealpolitikk – RPBA (2013)
Rådmannens kommentar:
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, fastsatt
den 28.09.18, vil også legge føringer for det videre arbeidet.
Virkninger av planen
Naboer vil kunne påvirkes av økt trafikk og aktivitet. Høyde på bygg og plassering vil
alltid kunne innebære endrete sol- eller utsiktsforhold for eksiterende bebyggelse.
Deler av bebyggelse foreslås opp til 5 etasjer mot dagens 4 etasjer og
landskapsvirkning/stedstilpasning vil være et viktig tema.
Grunnforhold, overvann, støy, trafikksikkerhet, skolekapasitet og ROS-analyse skal
vurderes i planarbeidet.
Vurderinger
Regulering av Bjellandveien 24 har til hovedformål å legge til rette ca. 14 100 m2 bolig (
ca. 200 boenheter ) og ca. 3500 m2 næring. Planinitiativet beskriver at aktuell næring
innenfor området vil kunne være kontor og offentlig/privat tjenesteyting (f.eks.
fysioterapi, helse mv).
Forslagsstiller begrunner endringen til boligformål med det i kommuneplanen 2008 2020 ble vedtatt ( etter innspill fra Bjellandveien 24 AS ) at Bjellandveien 24 og 26 (
Område 18) skulle endres fra «industri/lagerområde» til formålet «annet byggeområde».
Det ble ytterlig spesifisert i bestemmelsenes §§ 5.1 og 7.2 at Område 18 skal utvikles til
bolig og forretning for lokalt behov i Bjelland/Hogsnes – området og at følgende
arealbruk er tillatt: Industri/lager/bolig/forretning.

Formålsendringen og endringene i kommuneplanens bestemmelser ved rulleringen i
2014
medførte at intensjonene i kommuneplanen fra 2008 ble vesentlig endret for
Bjellandveien 24
uten at grunneier ble invitert med til noen form for medvirkning.
Det antas at intensjonen med gjeldende bestemmelse i kommuneplanens arealdel ikke
er
ment å hindre videre utvikling i områder avsatt til « kombinert bebyggelse og
anleggsformål», men at eventuell endring i bruk og omfang kan avklares igjennom
reguleringsplan.
Normalt skal planer i strid med gjeldende kommuneplan avklares gjennom rullering av
kommuneplanens arealdel. Rådmannen mener imidlertid at dette området kan
reguleres til boligformål i strid med arealdelen fordi:
·
·
·

·
·

Eiendommen er allerede bebygd. Ny bruk av eksisterende bygninger/områder samt
utvidelse med ny bebyggelse er ønsket ut fra et fortettingsperspektiv.
Området er omkranset av eksisterende boligbebyggelse i sør og øst
Eiendommen ligger i kort avstand med gang- og sykkelvei til Vear lokalsenter.
Boligfortetting i og nært knyttet til lokalsentrene vil bygge opp om ønsket miljø- og
klimavennlig arealutvikling og bidra til vitalisering av lokalsenteret.
Det er god kollektivforbindelse til Tønsberg med bussholdeplass rett ved eiendommen.
Det er kort vei til friområde med lek/ og nærmiljøanlegg og det er natur og turområder i
umiddelbart nærhet.

Næringssjefen i kommunen er forelagt planinitiativet. Han uttaler at det er viktig å
opprettholde noe næringsvirksomhet her, men uttaler også at det er positivt med en
kombinasjon av næring og bolig.
Kommunen har satt i gang arbeidet med å lage en overordnet plan for Vear. Denne skal
bl.a avklare fremtidig lokalsenter, omfang og hva lokalsenteret skal inneholde av
funksjoner. Vanligvis er tjenesteyting som fx legesenter, fysioterapi og apotek knyttet til
lokalsenter.
Rådmannen vil derfor ikke anbefale tjenesteyting på denne eiendommen før det er gjort
en overordnet vurdering av lokalitet, størrelse og funksjon på lokalsenter på Vear. Å
spre tjenesteyting på flere steder vil kunne undergrave tanken om et sterkt lokalsenter.
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anbefaler oppstart av detaljregulering til bolig- og næringsformål og
anbefaler ikke at tjenesteyting tas med i det videre planarbeidet.
Behandlingsgebyr:
Gebyrregulativ for kommunens arbeid med saksbehandling av reguleringsplaner m.v,
vedtatt av Bystyret den 12.12.18 i sak 159/18 legges til grunn for gebyrsatsen.
Behandling av planinitiativ:

kr 26.315,-

Faktura sendes Folksom AS, Pb 2117, 3103 Tønsberg .
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Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - ny høring
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Rådmannens innstilling
Tønsberg og Re kommuner berømmer Vestfold fylkeskommune (VFK) for et revidert forslag til
RPBA som langt på vei har tatt hensyn til høringsinstansenes uttalelser.
Tønsberg og Re kommuner slutter seg til forslag til RPBA med følgende anbefalinger til videre
behandling:
·

2. avsnitt i kap. 1.4 tas ut av RPBA.

·

Retningslinje R6: Arealutnyttelse og kvalitet tilføyes i 1. avsnitt: forutsatt at hensynet til
omkringliggende bebyggelse og naturgitte kvaliteter vektlegges ved planlegging og
gjennomføring av utbyggingstiltak.

·

Retningslinje om Samfunnssikkerhet R15 tas ut.

·

Bærekraftprinsipp med krav til god utnyttelse, redusert forbruk og gjenbruk av
steinressurser tas inn i R12.

Sammendrag:
Re og Tønsberg kommune vil berømme VFK for et revidert forslag til RPBA som langt på vei
har tatt hensyn til høringsinstansenes uttalelser. Planen har blitt mer oversiktlig og
retningslinjene har fått en bedre form og innhold. Mange av retningslinjene har blitt mer
overordnet, noe som gir kommunene større handlingsrom.
Antall retningslinjer er redusert fra 40 til 20 dels ved at retningslinjer er tatt ut og dels ved at
noen er slått sammen og forenklet.
Retningslinjen R1, Hovedgrepet i planen, legger hovedføringene for RPBA. Hovedgrepet
«regionalt prioriterte vekstområder» er erstattet med at «utviklingen i fylket hovedsakelig skal
skje innenfor eksisterende byer og tettsteder». Det innebærer at Revetal nå inngår som et av
fylkets vekstområder, både når det gjelder lokalisering av offentlig arbeidsplasser, handel og
næringsvirksomhet.
På bakgrunn av innspillene fra kommuner og næringsliv er kapittelet om næringsutvikling
vesentlig omarbeidet og R15 og 16 omskrevet og samlet i ny R7, Behov for næringsarealer.
Konkret innebærer forslaget at kommunen skal vurdere behovet for næringsarealer og legge
prinsippene i kap. 5.1 i RPBA til grunn. Kommunene kan fravike prinsippene, men en slik
avgjørelse må gis særlig begrunnelse.
Rådmannen anbefaler at retningslinje om Samfunnssikkerhet R 15 tas ut, da dette er ivaretatt
gjennom lovgivningen, veileder og Statlig planretningslinjer for klimatilpasning. Rådmannen
anbefaler igjen at bærekraftprinsipp med krav til god utnyttelse, redusert forbruk og gjenbruk av
steinressurser tas inn i R12.
Øvrige temaer som Re/Tønsberg kommuner ga tilbakemelding om i forrige høringsuttalelse er i
det store og hensyntatt.
Rådmannen anbefaler at Re/Tønsberg kommuner slutter seg til regional plan for bærekraftig
arealpolitikk med de anbefalinger som framgår i vedtaket og denne saksfremstillingen.

Vedlegg:
Vedlegg 1 Høringsforslag RPBA
Vedlegg 2 Retningslinjer i bearbeidet plandokument 21. mars 2019
Vedlegg 3 Høringsuttalelser til RPBA
Vedlegg 5 Oversikt over retningslinjene i opprinnelig høringsforslag
Vedlegg 8 Saksframlegg Regional plan for bærekraftig arealpolitikk
Regional plan for bærekraftig utvikling og Regional transportplan - høringsuttalelse

Innledning – hva saken gjelder:
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er Vestfolds felles plan for arealbruk
fram til 2040. Planen angir hovedtrekkene i det regionale utbyggingsmønsteret i
Vestfold.
Forslag til RPBA var på høring fra 1. juli til 3. desember 2018. På bakgrunn av
uttalelsene har Fylkeskommunen utarbeidet et revidert forslag. Fylkesrådmannen
anbefaler at de delene av planen som er vesentlig endret, legges ut på ny høring og til
offentlig ettersyn med høringsfrist 16. mai 2019. Dette gir kommunene 8 ukers
høringsperiode og mulighet til politisk behandling av planforslaget.
Etter høringen ferdigstiller fylkesrådmannen hele RPBA, basert på alle
høringsinnspillene. Planen legges fram til endelig vedtak i fylkestingets møte 26.
september 2019.

Faktagrunnlag:
Det ble gjennomført evaluering av gjeldende RPBA høsten 2016, og resultatene herfra
er brukt til å revidere planen.
Formålet med revisjonen har vært å oppdatere og spisse RPBA som utviklingsplan og
styringsverktøy. I revidert RPBA er følgende kapitler i planen lagt ut på høring og til
offentlig ettersyn:
1. Innledning
2. Utfordringer og muligheter
3. Overordnede føringer og mål
4. Hovedgrep: Kompakt by- og tettstedsutvikling
5. Temaer
5.1 Næringsutvikling
Samlet oversikt over retningslinjene

Innholdet i revidert høringsforslag til ny RPBA
1. Hovedstrukturen foreslås beholdt, men innholdet i kapitlene er forenklet, tydeliggjort
og gjentakelser strøket.
Det er ryddet i følgende kapitler: 1. Innledning, 2. Utfordringer mål og hovedgrep.
Teksten er strammet opp, forenklet og gjentakelser er strøket. De nye kapitlene heter
nå: 1. Innledning, 2. Utfordringer og muligheter, 3. Overordnede føringer og mål.
Følgende kapitler er vesentlig omarbeidet: 2.4 Regional arealstrategi, 3.1 Byer og
sentrumsområder og 3.2 Næringsutvikling. De nye kapitlene heter nå: 4. Hovedgrep:
Kompakt by- og tettstedsutvikling og 5.1 Næringsutvikling.
2. Grepet «regionalt prioriterte vekstområder» er erstattet med at utviklingen i fylket
hovedsakelig skal skje innenfor eksisterende byer- og tettsteder, og med langsiktige
utviklingsgrenser (LUG) som avgrensning.
3. Næringsutvikling
Mange mener at ABC prinsippet er foreldet og er ikke lenger egnet som
planleggingsprinsipp fordi næringslivet ser annerledes ut i dag enn da prinsippet ble
etablert. Kapittel 5.1 Næringsutvikling er derfor vesentlig omarbeidet og inneholder
forslag til nye prinsipper for lokalisering av næringsvirksomhet. Det bearbeidede
forslaget innebærer at kommunene skal gjøre faglige vurderinger av behovet for
næringsarealer og legge prinsippene til grunn.
Etablering av rene kontorarbeidsplasser skal fortsatt skje innenfor by og
tettstedsområder og at kommunen må tilrettelegge for dette.
4. Retningslinjene
Retningslinjene er bearbeidet. Antall retningslinjer er redusert fra 40 til 20. De er
strammet opp slik at de er mer overordnede og presise. De retningslinjene som

inneholdt krav om utarbeidelse av planer og strategier er fjernet eller endret til
anbefalinger. Noen av retningslinjene har endret formulering fra skal til det forventes at.
Noen retningslinjer er slått sammen for å forenkle budskapet.
Alle retningslinjene er listet opp i et eget skjema, se vedlegg. I samme skjemaet er det
gitt en kort begrunnelse for retningslinjen og det er henvisning til lovhjemlene.
Retningslinjene i RPBA omfatter også retningslinjer for Regional plan for folkehelse
(R16) og Regional transportplan (R17-R20). Dette er gjort for at planene skal ses i
sammenheng og for å gjøre det enklere for brukerne av planene. Retningslinjene som
omhandler samferdsel, er samlet i en egen liste under de bearbeidede RPBA
retningslinjene.
Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningsloven
Forholdet til kommuneplanen:
RPBA legger føringer for kommuneplanen, som vil måtte innarbeides i neste
kommuneplanrevisjon som er planlagt startet opp i 2020. Det vil også legge føringer for
andre kommunale planer, som f.eks. klimaplan, næringsplan, folkehelseplan,
områdeplaner og liknende. (Plan- og bygningslovens § 8-3).
Vurderinger:
Innledningsvis vil kommunene Re og Tønsberg berømme VFK for et revidert forslag til
RPBA som langt på vei har tatt hensyn til høringsinstansenes uttalelser. Planen har blitt
mer oversiktlig og retningslinjene har fått en bedre form og innhold. Mange av
retningslinjene har blitt mer overordnet, noe som gir kommunene større handlingsrom.
Her vurderes kun hvordan temaene som Re og Tønsberg kommuner uttalte seg til er
fulgt opp i nytt høringsinnspill.
Roller og ansvar
Flere kommuner og Fylkesmannen i Vestfold mente at høringsforslaget gikk alt for langt
i å detaljstyre den kommunale arealforvaltningen. Det var for mange retningslinjer, de
var for detaljerte og de grep for mye inn i kommunenes handlingsrom. Fylkeskommunen
har i stor grad kommet disse tilbakemeldingene i møte og har forenklet og forbedret
planen.
Retningslinje R2 i forrige høringsutkast 2018 om Oppfølging av RPBA:
RPBA med tilhørende illustrasjon av regionalt prioriterte vekstområder (figur 5) og
temakart skal
legges til grunn for statens, fylkets og kommunenes planlegging og prioritering i
regionen, og for vurdering av planforslag.
Arealplaner som utarbeides i tråd med retningslinjer og temakart i RPBA vil bli akseptert
av regionale myndigheter. Dersom retningslinjene ikke følges opp, kan det gi grunnlag
for innsigelse.
Uttalelse til forrige høringsinnspill fra Re/Tønsberg kommuner (2018):
Tønsberg og Re kommuner anmodet Fylkeskommunen i høringsuttalelsen om å ta ut
R2 eller nyansere retningslinjen, fordi den åpnet for at samtlige retningslinjer i RPBA
ville gi regionale myndigheter hjemmel til å fremme innsigelser til kommunale planer.

Hvordan er dette fulgt opp?:
Retningslinjen er nå foreslått tatt ut av planen med begrunnelse om at del 2 av
retningslinjen følger av plan- og bygningsloven og behøver ikke gjentas i en
retningslinje. Rådmannen er enig i dette.
Imidlertid er R2 til en viss grad er erstattet av nytt kapittel 1.4 i RPBA, Hvilken formell
status har RPBA. Kap. 1.4 sier bl.a. at:
«Fylkeskommunen og andre myndigheter som blir berørt, har rett til å fremme
innsigelse til kommunale planer, jfr. Pbl § 5.4 første ledd». § 5-4 sier at «Berørt statlig
og regionalt organ kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og
reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller
som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs
saksområde».
Fylkeskommunen sier videre at: «Det er Fylkeskommunen som avgjør hva som er av
vesentlig regional betydning og hva som må til for at den enkelte kommunale plan skal
bringes i samsvar med den regionale politikken»
Re/Tønsberg kommuner mener fortsatt at innsigelsesmyndigheten og
innsigelsesgrunnlaget er tilstrekkelig ivaretatt gjennom lovverk og Retningslinjer for
innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven Nr H-2/14 og derfor unødvendig.
Re/Tønsberg ber derfor fylkeskommunen om å ta ovennevnte avsnitt i kap. 1.4 ut av
RPBA.
Retningslinjenes form og innhold
Uttalelse til forrige høringsinnspill fra Re/Tønsberg kommuner 2018:
1. Re/Tønsberg kommuner mente sammen med mange andre kommuner at retningslinjene
var for detaljerte og ikke ga nok rom for lokal tilpasning. Re/Tønsberg kommuner støttet
intensjonene bak retningslinjene, men mente at de tidvis ble for detaljstyrende og at de
grep inn i kommunens handlingsrom. Regionale planer skal gi overordnede rammer for
den mer detaljerte kommunale planleggingen og kommunen anbefalte at retningslinjene
endres i samsvar med dette. Når det gjelder detaljeringsnivå kommenterte Re/Tønsberg
kommuner spesielt R7 om arealutnyttelse. Re og Tønsberg kommuner mente også at
mange av retningslinjene gikk ut over kravene i plan- og bygningsloven. eksempelvis R7,
R10 om forbud mot flateparkering og krav til parkeringsstrategi, samt R15 og R16 om
lokalisering av næringsvirksomhet og kontor.
2. Re/Tønsberg kommuner uttalte også at retningslinjene med krav til planer må gjøres om til
faglig råd og viste til Plan for massehåndtering (R27), Gatebruksplan for sentrale
byområder (R35),Mobilitetsplan for utbyggingsprosjekt med BRA større enn 1000 m2
(R38),

Arealstrategi (for hele kommunen) (R39), Bystrategi (for byområdene) (R40)
og Parkeringsstrategi (R10).
Hvordan er dette fulgt opp?:
Til punkt 1. Antall retningslinjer er redusert fra 40 til 20. Retningslinjene er forenklet og
gjort mindre detaljerte. De er strammet opp slik at de er mer overordnede og tydeligere
formulert. Noen retningslinjer er slått sammen for å forenkle budskapet.
R7 om arealutnyttelse, nå R6, er omarbeidet. Retningslinjen er mer åpen. Den sier bl.a
at Ved utbygging på nye arealer skal arealeffektiviteten i utgangspunktet være høy.

Hensynet til kvalitet skal ivaretas og vektlegges ved planlegging og gjennomføring av
utbyggingstiltak.
Re/Tønsberg Kommuner er enig i at vi skal sikre en høy arealutnyttelse på nye områder
der det er grunnlag for dette. Å kreve det generelt uten forutgående analyser blir etter
kommunenes vurdering for lite nyansert. Nye utbyggingsarealer er ikke alltid egnet til
høy arealutnyttelse, for eksempel nye utbyggingsområder som ikke ligger i tilknytning til
tettsteder, knutepunkter eller transformasjonsområder. Landskap, terreng og andre
forhold kan ha betydning for arealutnyttelsen. I stedet for å kreve at «det ved utbygging
på nye arealer skal arealeffektiviteten i utgangspunktet være høy», anbefaler
Re/Tønsberg kommuner at arealeffektiviteten bør være høy, forutsatt at hensynet til
omkringliggende bebyggelse og naturgitte kvaliteter vektlegges ved planlegging og
gjennomføring av utbyggingstiltak.
R10 om forbud mot flateparkering og krav til parkeringsstrategi i høringsutkastet 2018 er
fjernet i tråd med høringsinnspillene. R15 og 16 er omskrevet og samlet i ny R7
Fylkeskommunen uttaler at det er vanskelig å imøtekomme krav om at retningslinjene
utover lovens krav endres til faglige råd av flere grunner. Plan- og bygningsloven stiller
generelle og overordnete krav og forventninger til planleggingen. Formelt sett er det
fylkeskommunen som gjennom den regionale planleggingen kommer fram til hva som
er av vesentlig regional betydning. Dette kan hjemles innenfor loven.
Re/Tønsberg kommuner oppfatter sistnevnte som at fylkeskommunen mener at
retningslinjene har et rettslig innhold. Dette mener vi er feil. Retningslinjene er ikke
juridisk bindende. Vi ser det som viktig at fylkeskommunen som overordnet myndighet
er tydelig på å skille mellom faglige råd/retningslinjer på den ene siden og
myndighetsutøvelsen på den andre.
Til punkt 2. Retningslinjer som inneholdt krav om utarbeidelse av planer og strategier er
nå fjernet eller endret til anbefaling.
Forslag til retningslinjene i høringsutkast 2018 brukte «skal»-formuleringen i
retningslinjene som dermed i sterkere grad fremsto som en bestemmelse og
detaljstyrende. Flere av høringsinstansene hadde bemerkninger til dette. Noen av
retningslinjene har derfor endret formulering fra skal til det forventes at.
Regionalt prioriterte vekstområder
Uttalelse til forrige høringsinnspill fra Re/Tønsberg kommuner (2018):
I følge R1 Samordning av areal og transport skal veksten i Vestfold primært skje
innenfor de
regionalt prioriterte byene og tettstedene. Her inngikk ikke Revetal. Re/Tønsberg
kommuner var sterkt uenig i dette og mente at Revetal bør tas med fordi:
·

Revetal er et velfungerende sentrumsområde i dag, med et betydelig omland

·

Revetal er i egenskap av sin geografiske plassering et viktig og naturlig knutepunkt på vei
mot Kongsberg, «fjellet» og innlandet.

·

Omkjøringsvei til Oslo.

·

Viktig akse Re – Tbg.

·

Offentlige arbeidsplasser.

Hvordan er dette fulgt opp?:

Hovedgrepet «regionalt prioriterte vekstområder» er erstattet med at utviklingen i fylket
hovedsakelig skal skje innenfor eksisterende byer og tettsteder.
R1 Hovedgrepet i planen i revidert forslag: «Hovedvekten av all vekst i Vestfold skal
skje som fortetting og transformasjon i eksisterende byer og tettsteder. Lokalisering av
arbeidsplasser, boliger og kommersielle, kulturelle og sosiale funksjoner skal fremme
funksjonsblanding og bidra til utviklingen av kompakte og levende byer og tettsteder».
R1 legger hovedføringene for RPBA. Dette anses som en viktig endring, fordi alle de
andre retningslinjene er en detaljering av denne. Det innebærer at Revetal nå inngår
som et av fylkets vekstområder, både når det gjelder lokalisering av offentlig
arbeidsplasser, handel og næringsvirksomhet.
Byer og sentrumsområder
Uttalelse til forrige høringsinnspill fra Re/Tønsberg kommuner (2018):
R9 om lokalisering av offentlige virksomheter og formål til prioriterte byer og tettsteder. I
nye Tønsberg kommune vil offentlige arbeidsplasser og tjenester lokaliseres på Revetal
være i strid med R9.
Re/Tbg kommuner kritisk til generell begrensning på flateparkering her (R10) og
samtidig kreve p-strategi. Dette bør være opp til kommunen å vurdere både
planbehovet og type parkeringsplasser i sitt eget sentrum.
Hvordan er dette fulgt opp?:
Retningslinjen (nå R2) er justert og innholdet er mer åpent: Offentlige arbeidsplasser og
publikumsrettede funksjoner skal i utgangpunktet lokaliseres sentralt i byer og
tettsteder.
R10 er tatt ut i tråd med høringsinnspillene
Næringsutvikling :
Uttalelse til forrige høringsinnspill fra Re/Tønsberg kommuner (2018):
R15 sier at det ved lokalisering av næringsvirksomhet skal tas hensyn til antall ansatte
og besøkende til bedriften. Denne retningslinjen fremstår likt som ABC-prinsippet.
Kommunene ber om at spesifiseringene knyttet til hva som regnes som kontorbedrift og
typer kontorbedrifter til R15 ikke detaljeres i den grad som er gjort.
Tønsberg/Re kommuner støtter et stramt hovedgrep om lokaliseringen av kontor som i
R16, men vil samtidig påpeke at unntaket fra hovedregelen vil være vanskelig å
håndheve for kommunene.
For å kunne tilby noen lokaliteter for større kontorbedrifter med behov for nærhet til E18
i Re/Tønsberg, er området rundt Åskrysset sammen med Sem og Barkåker områder
hvor nye Tønsberg kommune fortsatt vil ha et handlingsrom til å etablere bedrifter
innenfor kontorsegmentet.
Hvordan er dette fulgt opp?:
På bakgrunn av innspillene fra kommuner og næringsliv er kapittelet om
næringsutvikling vesentlig omarbeidet og R15 og 16 omskrevet og samlet i ny R7,
Behov for næringsarealer:
Ved rullering av kommuneplanens arealdel skal kommunen gjøre faglige vurderinger av
behovet for nye næringsarealer som bidrag til styrket næringsaktivitet i kommunen.
Prinsippene for lokalisering av næringsvirksomhet skal legges til grunn for

vurderingene.
Etablering av rene kontorarbeidsplasser skal skje innenfor by- og tettstedsområder og
kommunen skal tilrettelegge for dette.
Kapittel 5.1 omhandler de nye prinsippene til lokalisering av næring som erstatter
gjeldende ABC prinsipp.
Konkret innebærer forslaget at kommunen skal vurdere behovet for næringsarealer og
legge prinsippene til grunn. Kommunene kan fravike prinsippene, men en slik
avgjørelse må gis særlig begrunnelse.
ABC prinsippet
A Virksomheter med mange
ansatte, lite transportbehov i
forbindelse med
næringsvirksomheten og
mange besøkende skal
lokaliseres i sentrumsområdene
eller ved kollektivknutepunkter
med god kollektivbetjening.

B Virksomheter med moderat
transportbehov i forbindelse
med næringsvirksomheten og
moderat antall besøkende skal
lokaliseres i byenes randsoner
eller andre områder med
kollektivbetjening.
C Virksomheter med stort
transportbehov i forbindelse
med næringsvirksomheten og
lite antall besøkende skal
lokaliseres i byenes randsoner
eller andre områder med god
tilgjengelighet til det
overordnede hovedvegnettet
Rene kontorbedrifter skal ikke
lokaliseres på steder hvor det
ikke er mulighet for
kollektivbetjening i fremtiden.
Kontorer som er knyttet til
bedriftenes kjernevirksomhet
kan lokaliseres sammen med
produksjonsenheten i bedriften

Nye prinsipper
Virksomheter med mange
ansatte eller besøkende/
kunder bør lokaliseres i
eksisterende byer og tettsteder.
Eksempler på slike er
kontorbedrifter, offentlig
forvaltning, handel og service.
Dette kan også gjelde
virksomheter med en blanding
av kontor og produksjon.

Kommentarer
Prinsippene er rundere
formulert og skal er erstattet av
bør.
«Sentrumsområdene» er
erstattet «eksisterende byer og
tettsteder». Det vil si at FK har
imøtekommet Re/Tønsberg
kommuners ønske om at
tettsteder som Revetal ikke
holdes utenfor som regionalt
prioritert vekstområde.

Virksomheter med betydelig
innslag av fysisk produksjon,
lager, verksted eller annen
arealkrevende aktivitet med
større transportbehov, kan med
fordel lokalisere utenfor byene
og de større tettstedene.

Ny R7 presiserer at etablering
av rene kontorarbeidsplasser
skal skje innenfor by- og
tettstedsområder og kommunen
skal tilrettelegge for dette.

Re/Tønsberg kommuner mener at innspillene langt på vei er imøtekommet og har ingen
ytterligere kommentarer til retningslinje og kap. 5.1.
Handel
Uttalelse til forrige høringsinnspill fra Re/Tønsberg kommuner 2018:
Prinsippene som skal legges til grunn for senterstruktur og handel (i R17 - R20) er
kjente og støttes av Tønsberg/Re, men under forutsetning av at Revetal defineres som
regionalt knutepunkt. Det er viktig i forhold til å legitimere dagens situasjon og
muliggjøre videre utvikling av Revetal som handels- og sentrumsområde også som en
del av en større Tønsberg kommune.

Hvordan er dette fulgt opp?:
Retningslinjene om handelsetablering R12,17,18 og 20 er samlet i en ny retningslinje
R8, Lokalisering av handel:
Arealer for handelsvirksomhet skal framgå av kommuneplanens arealdel eller
kommunedelplan. Arealene avsettes som sentrumsformål eller annet formål som
hjemler handel i byer/tettsteder og lokal- og nærsentre. Handelsvirksomheter som ikke
hører hjemme i senterstrukturen avsettes i andre områder for handel etter en
overordnet planmessig avklaring med tilhørende handelsanalyse. Etablering av handel
skal skje etter saksbehandlingsreglene nr.1-7.**
Det er et generelt forbud mot etablering av handel langs E18. Kommunene skal
innarbeide forbudet som en bestemmelse i kommuneplanens arealdel.
Re/Tønsberg kommuner mener at innspillet er imøtekommet. Endringene og
retningslinjen R8 muliggjør videre utvikling av Revetal som handels- og
sentrumsområde.
Samfunnssikkerhet
Uttalelse til forrige høringsinnspill fra Re/Tønsberg kommuner 2018:
Tønsberg/Re anser ikke at RPBA kommer med noe nytt i forhold PBL § 4-3 om krav til
risiko og sårbarhetsanalyse. Dette er et eksempel på at RPBA bør henvise til plan- og
bygningsloven.
Hvordan er dette fulgt opp?:
Retningslinjen, nå R 15, er omskrevet, men innholdet er stort sett det samme. Det er
tatt inn en passus om at områder under den marine grense vurderes som potensielt
utsatt for kvikkleireskred.
Rådmannen vil igjen påpeke at PBL har krav til risiko og sårbarhetsanalyser. Tema som
må vurderes er beskrevet i en egen veileder fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og
Beredskap (DSB), Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging. Det har kommet
en statlig planretningslinje for klimaendringer. Rådmannen mener derfor at
retningslinjen kan tas ut.
Kulturminneforvaltning
Uttalelse til forrige høringsinnspill fra Re/Tønsberg kommuner 2018:
Områder for helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø i Enggaten, Markveien og
Husvikåsen er foreslått som kulturmiljøer med nasjonal og regional verdi i RPBA.
Området i Markveien samsvarer ikke med foreslått område i kommuneplan. RPBA har
tatt med seg hele Markveien, mens kommunen kun har tatt med Markveien 20-24 i øvre
del, og Markveien mellom Grevinneveien og Furuveien i nedre del.
Det er ikke foreslått noen nye kulturminnesoner i dagens Re kommune.
Tønsberg kommune har vedtatt å ta kulturmiljøsonene for Slagendalen og Jarlsberg ut
av arealdelen i pågående revisjon. Den saken avgjøres gjennom
kommuneplanprosessen.
Hvordan er dette fulgt opp?:
Fylkeskommunen har til dette høringsinnspill kun omarbeidet og oversendt de deler av
planen som det kom kritiske merknader til. Kulturminner og kulturmiljøer har ikke vært
gjenstand for revisjon her. Fylkeskommunen skriver at i høringsperioden vil
administrasjonen foreta de nødvendige redaksjonelle endringene i resten av
dokumentet. Re/Tønsberg antar at RPBA vil bli rettet opp i samsvar med uttalelsen fra

forrige høringsuttalelse.
Tønsberg og VFK har hatt dialogmøte om området i Markveien. VFK innarbeider lik
avgrensning for helhetlig bevaring i Markveien som Tønsberg kommune. Vi forutsetter
derfor at endelig RPBA er i tråd med dette.
R21 og R22 er slått sammen til én retningslinje, R9 Kulturmiljøer. Ordlyden er noe
justert uten at det får praktiske konsekvenser for anvendelsen.
Naturressurser
Uttalelse til forrige høringsinnspill fra Re/Tønsberg kommuner 2018:
R28 om steinressurser er utformet for å sikre en ressurs og en industri. Her savner Re
/Tønsberg det bærekraftige perspektivet som gjennomsyrer resten av RPBA og krav til
en god utnyttelse av byggeråstoff, f.eks. gjennom krav til reduksjon av forbruk/gjenbruk
slik at denne ressursen varer enda lenger.
Både når det gjelder massehåndtering og steinressurser kunne Tønsberg/Re tenke seg
at Fylkeskommunen tok en mer aktiv rolle som utviklingsaktør som bør nedfelles i
RPBA. F.eks. gjennom å lage en regional plan og foreslå aktuelle områder, faglige råd
til hvilke bestemmelser som bør stå om dette i kommuneplan som igjen stiller krav til
reguleringsplan.
Hvordan er dette fulgt opp?:
R28 (nå R12) er justert for å tydeliggjøre at steinindustriens behov må avveies mot
andre samfunnsinteresser på samme måte som for andre særinteresser.
Bærekraftperspektivet med bl.a krav til en god utnyttelse av byggeråstoffet gjennom
krav til reduksjon av forbruk/gjenbruk er ikke tatt inn i retningslinjen. Re/Tønsberg
anbefaler at dette tas inn i retningslinjen.
Fylkeskommunen har i denne omgang ikke svart på ønsket om å lage regional plan for
massehåndtering og steinressurser. Dette er et tema som Re/Tønsberg kommuner
ønsker å følge opp videre.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at kommunen slutter seg til regional plan for bærekraftig
arealpolitikk med de anbefalinger som framgår i vedtaket og denne saksfremstillingen.
Videre behandling:
Ny høringsuttalelse skal behandles i kommunestyret i Re og Bystyret i Tønsberg og
høringsuttalelsen sendes til Vestfold fylkeskommune for videre behandling. Hele RPBA
legges fram til endelig vedtak i fylkestinget i møtet 26. september 2019.

Tønsberg, 22.05.19

Geir Viksand
rådmann
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder
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Detaljregulering av Linnom, Endring - Behandling av klage
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
122/19

Rådmannens innstilling
Klage fra Evy Williams og eiendom 147/46 på vedtak av endring av detaljregulering av Linnom
planID 20150114 tas delvis til følge. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9.
Dette medfører følgende endring i kart og bestemmelser:
I plankartet legges det inn 2 avkjørselspiler. En for eiendom 147/46 og en for eiendom147/63.
I bestemmelse § 4.3 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BF)
slettes følgende tekst:
«Det skal etableres felles adkomstløsning for eiendommene 147/46 og 147/63.»
Det tilføyes følgende tekst:
«Det skal opparbeides en adkomst for hver eiendom. En for eiendom 147/46 og en for
eiendom147/63. Adkomstene skal plasser ved siden av hverandre og opparbeides som et
krysningspunkt av gang- og sykkelveien.»
Det delegeres rådmannen å gjøre nødvendige endringer i kart og bestemmelser i tråd med
vedtaket.

Sammendrag:
Endring av reguleringsplan ble vedtatt av UBA den 26.10.2018, sak 217/18.
I brev datert 19.11.2018 har Evy Williams som nabo og eier av tomt 147/46 klaget på
vedtakspunktene 1.2 og 2.3 vedrørende kravet om at avkjørsel skal være felles for
eiendommene 147/46 og 147/63.
Rådmannen anbefaler at klagen tas til følge og at eiendommene får hver sin avkjørsel.
Rådmannen anser at foreslått løsning vil være akseptabel mtp trafikksikkerhet da den skal
utformes sammenhengende og oppleves som ett krysningspunkt av gang- og sykkelveien.

Vedlegg:
Saksframlegg endring av plan
Vedlegg til saksframlegg endring av plan
Klage på vedtak om endring av plan på vegne av 147/46
Innspill til nabovarsel om endring av plan på vegne av 147/63
Dokumenter i saksmappen:
02.01.2019 Klage på endring av reguleringsplan for Linnom - plan ID 070420150114

Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningslovens § 1-9.

Bakgrunn: (Oppsummering av saksprosess)
Historikk
- Detaljregulering for Linnom, planID 0704 20150114 ble vedtatt av bystyret den
13.09.2017
- Det ble sendt ut varsel om endring av plan i brev datert 30.01.2018
- Endring av plan ble vedtatt av UBA den 26.10.2018, sak217/18
- Det kom inn klage på vedtaket fra nabo i brev datert 19.11.2018
Følgende vedtak ble vedtatt av UBA den 26.10.2018:
Forslag til endring av reguleringsplan for Linnom, planID 070420150114 vedtas i
henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12 jf. med følgende endringer som
fremkommer av vedlagt kart datert 17.10.18:
1. Plankart
1.1 Reduksjon av felles uteoppholdsareal f_UA5
Deler av felles uteoppholdsareal felt f_UA5 endres til formål frittliggende
småhusbebyggelse under felt BF.
1.2 Flytting av adkomst
Adkomst til eiendom 147/107 innenfor felt BF flyttes fra Gauterødveien til vei
V3.
1.3 Adkomst til eiendom 147/46 og 147/63
Avkjørsel pil flyttes til eiendomsgrensen mellom eiendom 147/46 og 147/63.
1.4 Flytting av eiendomsgrenser og byggegrenser
Mellom BK12 og BF flyttes formålsgrensen til ny eiendomsgrense.

Byggegrense innenfor BK12 forskyves i samsvar med endring av
formålsgrensen. En meter til eiendom 147/63 og fire meter til eiendom 147/38.
Mellom BF og f_G11 flyttes formålsgrensen til ny oppmålt eiendomsgrense
Mellom BF og f_G10 flyttes formålsgrensen til ny oppmålt eiendomsgrense

2. Bestemmelser
2.1 Følgende bestemmelse tilføyes § 7 Rekkefølgebestemmelser:
§ 7.5 Opparbeidelse av vei
Vei V3 og ny avkjørsel til eiendom 147/107skal være ferdig opparbeidet før
eksisterende avkjørsel stenges.
2.2 I bestemmelse § 4.3 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
(BF) tilføyes:
Det skal etableres felles adkomstløsning for eiendommene 147/46 og 147/63.
2.3 I bestemmelse § 6.1 Grønnstruktur (G1-G11) gjøres følgende endringer:
I 2. setning endres G11 til G10.
I 3. setning endres G10 til G11.
2.4 Følgende bestemmelse tilføyes § 4 bebyggelse og anlegg:
§ 4.11 Uteoppholdsareal (UA)
f_UA1—2 og 7 skal være felles for BK1-BK5.
f_UA3—5 skal være felles for BK6-BK11 .
f_UA6 skal være felles for BK12.
Det delegeres rådmannen å endre reguleringsplanens kart og bestemmelser i tråd
med vedtaket.

Klage:
Evy Williams som nabo og eier av tomt 147/46 har klaget på vedtakspunktene 1.3 og
2.2 vedrørende kravet om felles avkjørselsløsning mellom eiendommene 147/46 og
147/63.
Klagen er referert i sin helhet under:
Klage på endring av reguleringsplan for Linnom, plan ID 070420150114
Evy Williams som er eier av tomt 147/46 klager med dette brev på endringen av
reguleringsplanen. Klagen gjelder det som omhandler kommunens vedtak om felles
adkomst til Gauterødveien for tomtene 147/46 og 147/63.
Bakgrunnen for denne klagen er at eier av tomt 147/63 Carl Berg tydeligvis har fått
medhold av kommunen til å lage adkomstvei for sin tomt. Det er for så vidt greit nok,
men kommunen vedtar da samtidig at begge tomtene skal ha felles adkomst.
Kommunen vedtar dette uten en gang å ha drøftet saken med Williams først. Det kan
ikke Williams akseptere.
Kommunen gjør denne endringen på tross av at rådmannen selv tilråder av

trafikksikkerhetsmessige hensyn at det beste hadde vært om Berg kobler seg på V3.
Kommunen går altså bort fra sin opprinnelige reguleringsplan, som er den mest
trafikksikre løsningen ifølge rådmannen selv, for å tilfredsstille Berg sine innsigelser.
Man snakker ikke engang med Williams om hun kan tenke seg å få felles adkomst.
Kommunen bare «vedtar» at Williams og Berg skal ha felles adkomst. Uten å antyde
hva dette vil innebære hverken praktisk eller juridisk for de to private grunneierne. På
denne måten virker det som kommunen ønsker å diktere en avtale mellom to private
parter. Hvor de henter lovhjemmel til dette opplyses ikke om fra kommunens side.
Williams kan ikke akseptere dette og klager dermed på denne endring av
reguleringsplanen.
Kommunen har tidligere vært av den oppfatning at de bare ønsker 1 adkomstvei for
disse tomtene. Dersom kommunen fastholder dette synet så vil vi kreve at denne
adkomstveien er det Williams som har førsteretten på. Hun har allerede adkomst til
Gauterødveien for sin tomt og den har eksistert siden huset ble bygget på 1930-tallet.
Alternativt dersom kommunen godtar 2 adkomstveier ved siden av hverandre, så kan
det være en akseptabel løsning for Williams også. Men det beste ville
være om tomt 147/63 kobler seg på V3 slik rådmannen selv anbefaler av
trafikksikkerhetsmessige hensyn.
Vi mener at hvis kommunen tvinger Williams til å ha felles adkomst med Berg, så har
Williams sin tomt mistet verdi. Dersom kommunen likevel vil forsøke å tvinge gjennom
dette så må verditapet på Williams sin eiendom kompenseres.
Dessuten så kan vi ikke skjønne hvordan kommunen skal tvinge dette igjennom i
praksis. Kommunen kan jo ikke tvinge to private parter til å bli enige. Hvordan tenker
kommunen seg at det skal løses med vedlikehold/snømåking av denne veien? Skal
kommunen tvinge Williams til å betale Berg leie for å bruke denne veien? I så fall må
man spørre om det egentlig er kommunen som har bestemt denne endringen av
reguleringsplanen eller om det er Berg og hans advokat.
Årsakene til at Williams ikke ønsker felles adkomst er flere. Verditap på hennes
eiendom er en årsak. Dessuten så ønsker ikke Williams en adkomstvei med trafikk til
flere hus rett forbi hennes inngangsparti.
Avtalebrudd – Dette vedtaket om felles adkomstvei kastes på Williams nå helt på
slutten. Uten en gang å ha drøftet saken med henne. Under tidligere forhandlinger
(angående sykkelsti) med både kommunen og Trysilhus var Williams tydelig på at hun
ønsket å beholde sin adkomst og ikke ha felles adkomstvei. Dette ble akseptert av
kommunen og Trysilhus på dette tidspunktet. Nå har de endret mening i siste liten fordi
Berg og hans advokat har presset på for dette. Det er totalt uakseptabelt sett ifra
Williams sitt ståsted. Hun opplever at kommunen med dette forsøker å dytte problemet
over på henne. Til tross for at hun er den eneste som faktisk har opparbeidet en
adkomstvei og har hatt denne siden 1930-tallet, så vil kommunen heller prioritere
ønskene til utbyggere som Berg og Trysilhus.
Da er det ikke rart at Tønsberg blir omtalt som byen for utbyggere - ikke innbyggere.
Prinsipal påstand:
Kommunen må omgjøre vedtaket som har gått i favør av Berg og heller sørge for at han

kobler seg på V3. Dette er også den mest trafikksikkerhetsmessige gunstige løsningen
ifølge rådmannen selv.
Subsidiær påstand 1:
Dersom kommunen tillater at Berg lager denne veien så oppstår det mange dilemmaer
angående adkomst for både Williams og Berg. Siden Williams ikke ønsker felles
adkomst så må det i så fall bli 2 adkomster ved siden av hverandre. Dette kan også
være en akseptabel løsning for Williams, men det er ikke hennes førstevalg.
Subsidiær påstand 2:
Dersom kommunen tillater at Berg lager adkomstveien og vil forsøke å tvinge Williams
til å inngå en avtale med Berg om felles adkomst, så må vi få en plan for hvordan
kommunen tenker at dette skal gjennomføres både i praksis og juridisk. Berg og
Williams er to private grunneiere og kommunen kan ikke tvinge disse to til å inngå en
avtale med hverandre. Tønsberg kommune har signalisert at de heller ikke ønsker å
ekspropriere tomter. Selv om jeg ikke kan se hvordan ekspropriasjonsvedtak heller
skulle løse dette spørsmålet juridisk.
Hvis Williams skal tvinges til felles adkomst så må også verditapet på hennes eiendom
kompenseres. Williams skal ikke betale for hverken opparbeidelse eller
vedlikehold/snømåking på denne veien.
Vi forutsetter at kommunen ikke tillater noen oppstart på arbeid med vei og adkomst før
denne klagen er behandlet og partene og kommunen er kommet til enighet.
Evy Williams og Bent Snorre Nilsen

Rådmannens vurderinger
Bakgrunn
I varselet som ble sendt ut til naboer i forbindelse med forslag på endring av plan var
adkomstløsning for eiendom 147/63 lagt til vei merket V3 i plankart. Til varslet kom det
merknad fra Tenden advokatfirma på vegne av grunneier av 147/63 om at de ikke
kunne akseptere en slik løsning i og med Trysilhus (forslagsstiller) ikke kunne gi noen
garanti for når vei V3 skulle opparbeides. Dette ville gitt eier av 147/63 stor uvisshet for
når veien ble bygget og når arbeidet med bygging av boliger (gitt rammetillatelse) på
egen eiendom kunne starte og ferdigstilles.
De ønsket derfor at adkomsten ble lagt direkte ut på Gauterødveien via egen
eiendomsparsell som strekker seg helt ut til nevnte vei.
I forbindelse med behandling av endring av plan var rådmannen i dialog med Trysilhus
for sikre opparbeidelse av vei V3 gjennom å legge inn et eget rekkefølgekrav i
bestemmelsene. Trysilhus mente dette var et urimelig krav med tanke på at denne
veien ikke direkte var knyttet til deres prosjekt/eiendom.
På bakgrunn av nevne forhold samt de faktiske forhold der grunneier av 147/63 hadde
fått fradelt en tomt med mulighet for direkte adkomst til Gauterødveien, forslo
rådmannen at adkomsten fra eiendom 147/63 ble lagt direkte til Gauterødveien. En
forutsetting for dette var at adkomsten ble felles med naboeiendom 147/46 (klager).

Bakgrunnen for at kommunen ønsket en felles avkjørsel var i all hovedsak
trafikksikkerhet. Færre avkjørsler over gang- og sykkelveien gjør det mer oversiktlig for
myke trafikanter.
Klager (grunneier 147/46) ønsker ikke felles avkjørsel med nabo 147/63, men ønsker å
videreføre sin private avkjørsel. For å imøtekomme begge parter har rådmannen vurdert
og utredet flere alternative løsninger.
Rådmannen har i et forsøk på å imøtekomme alle tre parter vurdert og utredet flere
alternative løsninger. Etter en samlet vurdering har man falt ned på å anbefale følgende
løsning:

I plankartet legges det inn 2 avkjørselspiler. En for eiendom 147/46 og en for
eiendom147/63.
I bestemmelse § 4.3 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BF) slettes
følgende tekst:
«Det skal etableres felles adkomstløsning for eiendommene 147/46 og 147/63.»
Og erstattes med:
«Det skal opparbeides en adkomst for hver eiendom. En for eiendom 147/46 og en for
eiendom147/63. Adkomstene skal plasser ved siden av hverandre og opparbeides med
et krysningspunkt av gang- og sykkelveien.»
Klager (grunneier 147/46) uttrykker i sin klage at de ikke ønsker en felles avkjørsel med

nabo 147/63, men ønsker å videreføre sin private avkjørsel. Det har vært dialog med
klager for å forsøke å få en aksept for den nå foreslåtte løsningen hvor det etableres to
paralelle, private avkjørsler. Dette har ikke ført frem og klager presiserer at et nytt
vedtak om parallell utkjøring vil bli møtt med ny klage.

Det er i etterkant av planendringen gitt rammetillatelse på 147/63 i sak 830/18, hvor det
er forutsatt felles avkjøring i tråd med planendringsvedtaket.
Rådmannen har gjort en vurdering av vilkåret gitt i rammetillatelsen og legger til grunn
at hensikten med vilkåret var å sikre at avkjøring til tomten er i tråd med
reguleringsplanen.
Slik sett vil ikke endringen som nå foreslås påvirke gitt rammetillatelse.

Rådmannen mener allikevel at den foreslåtte løsningen tar til følge innholdet i klagen
om protest mot krav til felles avkjøring. Løsningen med to paralelle avkjørsler innenfor
de respektive eiendomsgrensene fjerner videre usikkerhet for etablering av
avkjørselene da det ikke lenger forutsettes samarbeide og avtaler mellom de to partene.
Videre anses løsningen akseptabel med tanke på trafikksikkerhet, samt drift og
vedlikeholde av gang- og sykkelveien.

Vurdering av behov for varsling
Da den foreslåtte nye løsningen ikke endrer på annet enn at kravet til felles utkjøring
utgår er det ikke vurdert behov for å varsle naboer eller andre parter. Endringen
vurderes ikke å ha konsekvenser for naboer med hensyn til støy, trafikk eller nærføring
utover den allerede vedtatte løsningen.
Avtale mellom grunneier og Trysilhus
Hver avkjørsel opparbeides med en asfaltert bredde på 3 meter med storgatestein i
eiendomsgrense mellom adkomstene. Nærmere avtale må gjøres mellom grunneiere
og Trysilhus.
Alternative løsninger:
Saken sendes tilbake til administrasjonen. Det jobbes videre med løsning som sikrer
avkjørsel fra 147/63 mot V3 slik opprinnelig plan forutsatte. En slik løsning vil medføre
at vilkår gitt i rammetillatelse 830/18 må vurderes endret. Videre vil utbygging av tomten
måtte avvente ferdigstilling av V3. Fremdrift her er usikker og avhenger av
utbyggingstakt innenfor plan for Linnom.
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anbefaler at klagen tas delvis til følge og at UBA vedtar de endringer som
fremkommer av rådmannens innstilling.
Videre behandling:
Dersom UBA tar klagen til følge kunngjøres vedtaket. Vetaket er et enkeltvedtak som

kan påklages.
Dersom UBA ikke velger å ta klagen til følge sendes klagen til Fylkesmannen for
endelig avgjørelse.

Tønsberg, 20.05.2019
Jan R. Eide
Kommunaldirektør
Anne B. Hekland
Virksomhetsleder
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Aker Gård - Akerveien 135 - 0046/0001 - bruksendring fra landbruksformål til
båtlager - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
123/19

Rådmannens innstilling
Søknad om dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanen (LNF) avslås, jf.
kommuneplanbestemmelsene punkt 2.9.1 og pbl. § 11-6 og 19-2.
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages innen tre uker.

Sammendrag:
Saken gjelder etablering av båtlager i 6 veksthus på Aker gård. Veksthusene er tatt i bruk til
dette formålet for flere år siden, uten søknad og tillatelse. Det er sendt forhåndsvarsel om
ulovlighetsoppfølging høsten 2018.
I en lignende sak i Bøgata 5 ga utvalget tillatelse til bruk av veksthus til båtlager m.m., men
denne tillatelsen ble omgjort til avslag av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ved vedtak
11.06.2018. Fylkesmannen la her til grunn at dispensasjonsadgangen er svært begrenset i
saker om jordvern, og dessuten at generelle næringsinteresser ikke er tilstrekkelig til å gi
dispensasjon i slike saker. Rådmannen kan ikke se at det gjør seg gjeldende spesielle grunner i
denne saken – som skiller den fra saken i Bøgata 5 og lignende saker – som tilsier at det kan
gis dispensasjon.
Rådmannen anbefaler derfor at søknaden blir avslått i samsvar med innstillingen.
Søker har anmodet om befaring i forbindelse med utvalgets behandling.
Vedlegg:
Aker Gård - Akerveien 135 - 0046/0001 - søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i
kommunesplanens areadel
Bøgata - 00980065 - bruksendring fra gartneri til lager - søknad om dispensasjon fra
arealformålet i kommuneplanen og krav om reguleringsplan - avslag (L)(989102)
Bøgata 5 - 00980065 - bruksendring av gartneri til lager og verksted - søknad om midlertidig
dispensasjon for bruksendring av gatneri (L)(1419962)

Innledning – hva saken gjelder:
Ernst & Young Advokatfirma AS søker på vegne av Carsten Henrik Foyn-Bruun om
dispensasjon fra landbruks-, natur- og friluftsformålet (LNF-formål) i kommuneplanen.
Faktagrunnlag:
Aker gård består av omtrent 600 daa innmark og 1300 daa utmark og skog. Innmarken
er i hovedsak forpaktet bort.
Gården drev med produksjon av snittblomster fra 1950-tallet til 2005. I forbindelse med
gartnerivirksomheten ble det oppført 11 veksthus og andre gartneribygg som til
sammen dekker 12-13 daa areal. Tre av veksthusene er senere revet.
Det søkes nå om dispensasjon fra LNF-formålet for vinterlagring av båter i 6 av
veksthusene. Søknaden er i hovedsak begrunnet med følgende:
·
·
·

·

·
·
·
·

Tiltaket innebærer ikke omdisponering av matjord.
Det er ikke driftsgrunnlag for å gjenoppta produksjonen av snittblomster.
Tilbakeføring av arealene til dyrket mark vil være svært kostbart, anslått til minst
100 000 kr per veksthus. Som dyrket mark vil arealet bare innbringe omtrent 1 000 kr
per mål per år.
Hvis det ikke blir gitt tillatelse til annen bruk, vil veksthusene bli stående ubrukte. Dette
kan over tid presse fram behov for omdisponering til andre formål, for eksempel
boliger.
Inntektene av lagervirksomheten utgjør omtrent 500 000 kr i året, og dette tilsvarer
omtrent 50 % av gårdens inntekter.
Båtlagring er en passiv virksomhet som gir lite støy og andre ulemper for omgivelsene.
Tiltaket genererer bare en begrenset trafikk i en liten periode av året.
Båtlagring gir liten fare for brann eller forurensing. Lagrene er uten oppvarming og
belysning.
Kommunen innvilget i realiteten midlertidig dispensasjon da den ikke stanset

·
·

·

virksomheten i påvente av at tilsvarende sak i Bøgata 5 ble avklart av Fylkesmannen.
Aker gård har inngått kontrakt for utleie med 1 års oppsigelsestid.
Søknaden fra Aker gård skiller seg fra saken i Bøgata på en rekke punkter. Aker gård
har vært familieeiet i 300 år og har mye eldre bygningsmasse med høye
vedlikeholdskostnader. Gården har gjort mye for å ivareta det karakteristiske
kulturlandskapet og friluftsinteressene i området.
Eiendommen bør befares i forbindelse med søknaden.

Det er ikke kommet merknader fra naboer som er varslet om tiltaket.
Kart og skråfoto

Rettslig grunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 – se www.tonsberg.kommune.no.
2.9.1. Omfang, lokalisering og utforming av landbruksbebyggelse- og anlegg (PBL
§ 11- 11 nr. 1 og 4)
a) I landbruks-, natur- og friluftsområdene tillates ikke tiltak, jf. pbl § 1-6, som ikke
er tilknyttet stedbunden næring. Med tiltak menes oppføring, riving, endring,
bruksendring, vesentlig terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom jf. §
20-1. Kårbolig skal ligge i tilknytning til gårdsbebyggelsen og tillates ikke fradelt.
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no.
§ 11-6. Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved
kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak
som nevnt i § 1-6. Planen gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken
skal avgjøres av departementet etter § 11-16.
Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle
bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner.
Der det ikke gjelder eller er stilt krav om reguleringsplan, jf. § 12-1 andre ledd, skal
kommuneplanens arealdel følges ved avgjørelse av søknad om tillatelse eller ved
forståelsen av tiltak etter reglene i §§ 20-2 til 20-5.
§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i
eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
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.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på

dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og
regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke
dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en
direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasjonssøknaden.
Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette
tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker, herunder fastsette tidsfrist for andre
myndigheters uttalelse i dispensasjonssaker og gi regler om beregning av frister,
adgang til fristforlengelse og konsekvenser av fristoverskridelse.
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes nedenfor.
Vurderinger:
Generelt om søknaden
Det er bare søkt om dispensasjon fra kommuneplanen. Hvis dispensasjonssøknaden
blir innvilget, må det søkes om tillatelse til bruksendring for å avklare tekniske krav m.m.
Videre er søknaden ikke oversendt sektormyndighetene. Hvis utvalget er positiv til
søknaden, må søknaden oversendes Fylkesmannen og Statens vegvesen før det fattes
endelig vedtak.
Virkning av utsatt ulovlighetsoppfølging
Som det fremgår av søknaden, har veksthusene vært brukt til båtlager i flere år. Det ble
sendt forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt i brev 18.09.2018, og
søknaden er datert 16.10.2018. På grunn av stor saksmengde har søknaden ikke blitt
behandlet før nå.
Utsatt ulovlighetsoppfølging og lang saksbehandlingstid har ikke den rettsvirkning at det
er gitt midlertidig dispensasjon og brukstillatelse. Det følger av pbl. § 19-1 at det bare
kan gis dispensasjon etter skriftlig og begrunnet søknad, og etter forvaltningsloven §§
23 til 25 skal alle enkeltvedtak være skriftlige og begrunnede. Tiltakshaver har derfor
ikke fått noen rettighet ved at kommunen har utsatt ulovlighetsoppfølgingen i denne
perioden.
Videre kan kommunen ikke lastes for at grunneier har inngått en ny kontrakt med lang
oppsigelsesfrist. Grunneier var kjent med at det ikke var gitt tillatelse til båtlager og at
det er strenge vilkår for dispensasjon. Eventuelle privatrettslige konsekvenser er derfor
grunneiers egen risiko, og dette kan heller ikke vektlegges ved
dispensasjonsvurderingen.
Dispensasjonsvurdering
Etter pbl. § 19-2 andre ledd kan det bare gis dispensasjon hvis hensynene bak LNFformålet og de generelle hensynene bak loven ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.

Det skal svært tungtveiende grunner til for å gi dispensasjon fra kommuneplanen.
Kommuneplanen har blitt til etter en omfattende beslutningsprosess hvor både private
og offentlige interesser er hørt, og den er vedtatt av kommunestyret som er kommunens
øverste organ. Planen er dessuten et viktig informasjons- og beslutningsgrunnlag ved
mange prosesser og avgjørelser i kommunen. Avvik fra planen bør derfor normalt ikke
skje ved dispensasjon, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og
reguleringsplaner.
I nevnte klagesak i Bøgata 5 ga utvalget tillatelse til bruk av veksthus til båtlager m.m.,
men denne tillatelsen ble omgjort til avslag av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ved
vedtak 11.06.2018. Her uttaler Fylkesmannen blant annet:
«Det følger av pbl. § 19-2 fjerde ledd første punktum at ved vurderingen av om det
skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges
særlig vekt. Nasjonale landbrukspolitiske mål har følgelig betydelig vekt i
dispensasjonsvurderingen. Videre følger det av pbl. § 19-2 tredje ledd at «Ved
dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og
tilgjengelighet.» Det er et hovedsatsingsområde i landbrukspolitikken å sikre
matproduserende areal til fremtidige generasjoner. Det er et viktig nasjonalt mål å
få til en kraftig reduksjon i årlig omdisponering av de mest verdifulle
jordbruksarealene. Vi minner om at det nylig er satt nye mål om reduksjon av
omdisponering av dyrka mark til andre formål: «Stortinget fastsetter det årlige
målet om omdisponering av dyrka mark til 4000 dekar. Stortinget ber regjeringen
sørge for at det målet nås gradvis innen 2020.» I nasjonal jordvernstrategi fra 2015
heter det: «Begrepet jordvern knytter seg først og fremst til arbeidet med å sikre
jordbruksarealet for varig framtidig matproduksjon, og i størst mulig grad unngå at
matjord omdisponeres og tas i bruk til andre formål.» I næringskomiteens uttalelse
til jordvernstrategien heter det: «Matjord er en begrenset ressurs. Skal vi øke norsk
matproduksjon, må vi ta vare på mest mulig matjord. Derfor mener komiteen at
jordvern har stor betydning for Norge. Det er viktig at fylkesmannen har mulighet til
å gjøre innsigelser når jordvernet ikke blir tilstrekkelig tatt hensyn til. En streng
praktisering av plan- og bygningsloven, er etter komiteens syn, det viktigste
virkemiddel for å sikre et sterkt jordvern.» I dokumentet «Statlige forventninger til
regional og kommunal planlegging» tydeliggjør Regjeringen jordvernet ved å be
om at «fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til landbruksarealer og
kulturlandskapet, og bidrar til at de nasjonale jordvernmålene nås ved å begrense
omdisponering av de mest verdifulle jordressursene og redusere oppsplitting av
viktige arealer.»
Fylkesmannen legger altså en svært streng praktisering av
dispensasjonsbestemmelsen til grunn for denne og lignende saker. Ved den konkrete
vurderingen har Fylkesmannen blant annet lagt vekt på:
·
·
·
·
·

Bygningene har et samlet areal på ca. 4 500 m2 som fortsatt kan brukes til
gartneriproduksjon.
Eiendommen ligger i et aktivt landbruksområde, og bruksendringen kan derfor på kort
eller lang sikt føre til konflikt med landbruksinteressene og næringsinteressene.
Lagring gir større trafikk.
Brann eller lignende hendelser kan gi betydelig forurensing eller andre konsekvenser
for nærmiljøet.
Hvis bygningene ikke kan utnyttes til gartneridrift eller andre landbruksrelaterte formål,

·

bør ressursene utnyttes ved at bygningene fjernes og arealet tilbakeføres til dyrka
mark.
En dispensasjon vil skape forventning om at det gis dispensasjon til andre
eiendommer der tilsvarende forhold påberopes av eierne (presedens). Dette svekker
kommuneplanen som styringsverktøy, og dermed de generelle hensynene plan- og
bygningsloven skal ivareta.

Etter rådmannens vurdering er det ikke avgjørende forskjeller mellom denne saken og
søknaden om bruksendring på Aker gård med hensyn til disse faktiske forholdene.
Rådmannen kan se at lagervirksomhet ville styrke næringsgrunnlaget for gården, men
dette er et generelt argument som vil gjelde for mange gårder i tilsvarende situasjon, og
som lovgiver allerede har veid mot hensynet til vern av landbruksressurser.
Etter rådmannens vurdering vil en dispensasjon i denne saken derfor komme i konflikt
med hensynene bak kommuneplanen og de generelle hensynene som plan- og
bygningsloven skal ivareta. En eventuell dispensasjon vil dessuten kunne føre til
forskjellsbehandling som ikke kan begrunnes med saklige argumenter etter regelverket.
Alternative løsninger:
Utvalget er positiv til søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen, jf.
kommuneplanbestemmelsene punkt 2.9.1 og pbl. § 11-6.
Det er en forutsetning for dispensasjon at sektormyndighetene ikke har vesentlige
negative merknader til søknaden. Søknaden skal oversendes Fylkesmannen i Vestfold
og Statens vegvesen for eventuell uttalelse, og deretter behandles på nytt av utvalget.
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:
Etter rådmannens vurdering er vilkårene for dispensasjon ikke oppfylt, og vi anbefaler
derfor at søknaden avslås.
Videre behandling:
Utvalget kan avslå søknaden, men ikke gi endelig tillatelse før saken har vært oversendt
sektormyndighetene.

Saksbehandlingsgebyr: Kr 6 670 (dispensasjon uten høring av sektormyndigheter –
gebyrreg. pkt. 2.6.1 – varenummer 1523).

Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/32955

Saksbehandler:
Maren Vermelid, telefon: 476 25 053
Kommuneutvikling

Farmannstorget - 1002/0004 m.fl - Oppgradering av byrom - Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
124/19

Rådmannens innstilling
Rammesøknad om oppgradering av Farmannstorget godkjennes. Tiltaket vurderes til å være i
samsvar med reguleringsplan og til å imøtekomme de krav som følger av plan- og
bygningsloven med tilhørende forskrifter.

Sammendrag
Tønsberg Kommune v/EUT søker på vegne av Tønsberg Kommune v/Rådmannen om
rammetillatelse til oppgradering av Farmannstorget. Tiltaket omfatter gårds- og bruksnumrene
1002/4, 1002/214, 1002/361, 1002/213 og 1002/388.
Opparbeidelsen innebærer en transformering til et fleksibelt byrom, tilrettelagt for blant annet
aktiviteter, lek og overvannshåndtering. Søknaden omfatter en rekke tiltak, som legging av nytt
dekke, belysning, plassering av klatreskulpturer, sykkelstativer og sittebenker.
Rådmannen vurderer de omsøkte tiltakene til å være i samsvar med reguleringsplanen, og til å
imøtekomme krav etter plan- og bygningsloven om universell utforming og utforming av tiltak.
Dokumenter i saksmappen:
24.04.2019 Farmannstorget - 1002/0004 m.fl - oppgradering av byrom - ettersendelse av
dokumentasjon - signert gjennomføringsplan
15.04.2019 Farmannstorget - 1002/0004 m.fl - oppgradering av byrom - søknad om
rammetillatelse

Innledning – hva saken gjelder
Tønsberg Kommune v/EUT søker på vegne av Tønsberg kommune v/Rådmannen om
rammetillatelse til oppgradering av Farmannstorget. Oppgraderingen innebærer en
transformering til et urbant og fleksibelt byrom, tilrettelagt for lek/aktiviteter, vannspeil,
handel og møteplass. Totalt areal innenfor planområdet er ca. 4.500 m2, hvorav
torgflaten omfatter ca. 2.800 m2. Ettersom opparbeidelsen av hele torget vil bli
omfattende, er arbeidene delt inn i faser. Fasenes nummerering er ikke nødvendigvis i
prioritert rekkefølge og det kan være aktuelt å gjennomføre flere faser samtidig. Fase 3,
8, 10 og 11 er ikke beskrevet, hvor disse ikke inngår i det omsøkte tiltaket. Planen
nedenfor viser området for hver av fasene, og er etterfulgt av en kort beskrivelse av
tiltakene.

Fase 1 – Lek/aktiviteter
Arealene vil bli opparbeidet med installasjoner som inviterer til lek og aktivitet.
Klatrevegg og effektbelysning. Materialbruk på torgflate er armert gress og
forskriftsmessig støtdempende underlag. Arealet vurderes stengt med port kvelds- og
nattestid.
Fase 2 – Lek/aktiviteter
Arealene vil bli opparbeidet med apparater som inviterer til lek og aktivitet. Materialbruk
på torgflate er forskriftsmessig støtdempende underlag. Eksisterende trær fjernes.
Fase 3 – Eksisterende vannspeil og Bjørn Farmann monumentet (inngår ikke i søknad)
Fase 4 – Lek/aktiviteter
Fleksibel bruk av areal med sykkelaktivitet m.m. Materialbruk torgflate er støpt
betongdekke.
Fase 5 – Handel
Areal for handelsboder, sittebenker, sykkelstativer, støyskjerming mot Stoltenberg gate
h=1.6 m (øvre del transparent), beplantning og regnbed for behandling av overvann.
Det legges opp vann- og strømuttak. Materialbruk for torgflate er granitt og gatestein.
Eksisterende trær beskjæres og formklippes.
Fase 6 – Gangareal
Sentral gangakse over torget langs Farmandstredet kjøpesenter. Materialbruk på
torgflate er granittheller. Gangfelt over Stoltenberg gate planlegges flyttet nærmere
Hvalenkrysset. Dette vil i så fall bli gjort i forbindelse med et senere byggeprosjekt på
dagens parkeringsplass øst for torget og Stoltenbergs gate. Renne for behandling av
overvann. Varmekabler i grunnen vurderes.
Fase 7 – Gangareal
Fortau langs Fayes gate. Eksisterende mur og trær fjernes og erstattes med ny mur og
nye formklipte trær. Materialbruk for fortau er granittheller. Det ligger varmekabler i
grunnen.
Fase 8 – Taxiholdeplass (inngår ikke i søknad)
Fase 9 – Gangareal
Sentral gangakse diagonalt over torget. Belysning med spotter på master tilsvarende
Tønsberg torg (generelt for hele torget). Materialbruk for torgflate er granitt og gatestein
– skåret, flammet og prikket i gangsone. Varmekabler i grunnen vurderes. Ett tre fjernes
(mot Hvalenkrysset).
Fase 10 – Gateterminal (inngår ikke i søknaden)
Fase 11 – Midlertidig tiltak (inngår ikke i søknaden)

Situasjonsplan

Uttalelse fra Statens Vegvesen (datert 15.04.2019)

Riksantikvaren
Det er tidligere (2009) foretatt arkeologiske forundersøkelser på torget, kfr. NIKUrapport 289 2009. Torget er frigitt fra Riksantikvaren ned til 1.0 m under eksisterende
torgflate, krf reguleringsplanenes § 9.4. Utomhusplan m/følgeskriv til rammesøknad
oversendes likevel Riksantikvaren til orientering. Den enkelte opparbeidelsesfasen vil bli

avklart med Riksantikvaren før arbeidene igangsettes.
Vestfold Interkommunale Brannvesen
Vestfold Interkommunale Brannvesen har tidligere oversendt sine retningslinjer og krav.
Framkommelighet for brannvesenet blir ivaretatt.
Nabovarsling og merknader
Berørte naboer og gjenboere er varslet. Kommunen er ikke kjent med at det er
innkommet merknader eller innspill innen fristen.

Rettslig grunnlag
Kommunedelplan
Kommunedelplan for Tønsberg sentrum – Byplan 2014-2026, planID 0704 90014,
vedtatt 07.09.2015.
Reguleringsplan
Reguleringsplan for Tønsberg Rådhus og NAV-senter, plannr. 0704 61249, vedtatt
16.06.2010.
Sentrale bestemmelser:
§9
Offentlig trafikkområder, OT1, OT3, OT5, OT7 og OT10/ Spesialområde bevaring –
automatisk fredet bygrunn.
9.1 Torg OT1
Arealet skal disponeres slik at det legges til rette for torgaktivitet og funksjonell
sammenheng med rådhuset. Torgarealene skal utformes slik at sikkerhet og
fremkommelighet for fotgjengere og syklister ivaretas, jfr. § 3.2.
Det kan etableres mindre bygg/anlegg som skulpturer, fontene i tråd med utomhusplan
for arealene. Mindre justeringer av avgrensingen av torgarealene kan gjøres som
mindre vesentlig endring av planen.
9.2 Kjørevei OT3 Stoltenbergs gate
Tverrprofil skal endres, slik at midtdeler fjernes, fortausbredde økes og det etableres
fysisk stengsel på fortauene langs kjørebanen for å hindre kryssing utenfor oppmerket
fotgjengerfelt, jfr. Illustrasjonsskisse datert 21.10.09.
Det skal utarbeides en byggeplan for tiltakene i Stoltenbergs gate i samarbeid med
Statens vegvesen som også skal godkjenne planen. Byggeplanen skal foreligge og
være godkjent før rammetillatelse gis for OF1.
9.3 Fortau OT6 og OT7
Det skal være fysisk stengsel mot Stoltenbergs gate for å forhindre kryssing av
Stoltenbergs gate utenfor oppmerket fotgjengerkryssing.
9.4 Arkeologisk undersøkelse
Det gis tillatelse til at tiltak i en gravedybde inntil 1m fra dagens overflate kan
gjennomføres uten vilkår om arkeologisk undersøkelse. Det er ikke tillatt å foreta
inngrep som går dypere enn 1 m eller som kan påvirke de automatisk fredete
kulturlagene på noen måte som nevnt i kulturminnelovens § 3. Det må i forbindelse med

utforming av torget utarbeides en detaljert situasjonsplan som viser hvilke type tiltak
som skal utføres. Planene skal forelegges antikvariske myndighet før byggearbeidene
kan igangsettes.
§ 12
Offentlige trafikkområder-torg OT2/Midlertidig riggområde
Det kan etableres mindre bygg/anlegg som skulpturer, fontener i tråd med utomhusplan
for arealene. For OT2 kan det tillates tekniske innretninger i inntil 8 m høyde. Disse skal
ha en skulpturell utforming.
Mindre justeringer av avgrensningen av torgarealene, over og under bakken, kan gjøres
som mindre vesentlig endring av planen.
I anleggsperioden skal OT2 benyttes som riggplass med adkomst fra Jernbanegaten via
Jens Müllers gt. Endelig avgrensning av riggplassen mot Farmandstredet fastsettes i
rammetillatelsen for OF1 – nytt rådhus.
Plan- og bygningsloven
§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene
§ 29-1 Utforming av tiltak
§ 29-2 Visuelle kvaliteter
§ 29-3 Krav til universell utforming og forsvarlighet
Teknisk forskrift 17 (TEK17)
§ 8-2 Opparbeidet uteareal med krav om universell utforming

Vurderinger
Tiltaket i forhold til gjeldende plan
Tiltaket vurderes til å være i samsvar med reguleringsformålene og de bestemmelser
som er gitt i Reguleringsplan for Tønsberg Rådhus og NAV-senter.
Universell utforming og forsvarlighet
Det er i søknad oppgitt at tiltaket vil tilfredsstille relevante krav i TEK17 hva inngår
sikkerhet, universell utforming og behandling av overvann. Rådmannen legger til grunn
at kravene blir ivaretatt.
Visuelle kvaliteter
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.
De omsøkte tiltakene vurderes til å være utformet for sin funksjon og tilfredsstillende
visuelt utformet.
Biologisk mangfold
Ved søk i «Artskart» viser det seg at eiendommen ligger i et område hvor vi blant annet
finner Agaricus bitorquis, bysjampingjong. Rådmannen har vurdert at omsøkt tiltak ikke
vil ha negative konsekvenser for utbredelsen av arten.
Ansvar

Fagområder

Ansvarsområde

Tiltaksklasse

SØK

Ansvarlig søker for hele
prosjektet

2

PRO

Landskapsutforming, herunder
behandling overvann og
universell utforming frem til
rammesøknad

2

Foretak, org.nr.,
dato
Tønsberg
Kommune v/ EUT,
950611839,
29.03.2019
Freste Grenland
AS, 960910680,
15.04.2019

Rådmannen vurderer tiltaket til å være tilstrekkelig belagt med ansvar, og plassert i
riktig tiltaksklasse for rammetillatelse.
Alternative løsninger
Rådmannen foreslår ingen alternative innstillinger.
Konsekvenser for folkehelse
Opparbeidelsen av torget vil legge til rette for aktiviteter, og vurderes til å være et
positivt tiltak for folkehelsen.
Konsekvenser for barn og unge
Tiltaket vurderes til å ha positive konsekvenser for barn og unge, hvor oppgraderingen
av Farmannstorget innebærer etablering av apparater og skulpturer tiltenkt barn og
tilrettelegge for familieaktiviteter.
Konklusjon
Rådmannen vurderer tiltaket til å være i tråd med plan- og bygningsloven og gjeldende
plan. Tiltaket kan anbefales.
Videre behandling
Utvalget for bygge- og arealsaker (UBA) avgjør saken.

Tønsberg,
Jan Eide
kommunaldirektør
Anne B. Hekland
virksomhetsleder

Saksbehandlingsgebyr
Kr. 8 005,-

Sum

Kr. 8 005,-

Type
Gebyrregulativ pkt.
2.4.6

Varenummer
1522

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/33757

Saksbehandler:
Maren Vermelid, telefon: 476 25 053
Kommuneutvikling

St. Olavs gate/Vestfoldgaten - 1002/0271 - Oppgradering av park- og lekeareal Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
125/19

Rådmannens innstilling
Tiltaket vurderes til å være i samsvar med bestemmelser i Kommunedelplan for Tønsberg
sentrum - Byplanen og bestemmelser i plan- og bygningsloven om universell utforming og
utforming av tiltak. Rammesøknad om oppgradering av parkareal godkjennes som omsøkt.

Sammendrag
Tønsberg Kommune v/EUT søker på vegne av Tønsberg Kommune v/Rådmannen om
rammetillatelse til oppgradering av parkarealet ved St. Olavsgate, Vestfoldbanen og St.
Halvards gate, gbnr. 1002/271, 1002/10 og 1007/5. Opparbeidelsen innebærer etablering av
ballbane, sittebenker, lekeplass, treningsapparater og oppgradering av beplantning.
Rådmannen vurderer det omsøkte tiltaket til å være i samsvar med Byplanen og til å
imøtekomme relevante bestemmelser i plan- og bygningsloven.

Dokumenter i saksmappen:
24.04.2019 St. Olavs gate/Vestfoldgaten -1002/0271 - oppgradering av park- og
lekeareal - rammesøknad

Innledning – hva saken gjelder
Tønsberg Kommune v/ EUT søker på vegne av Tønsberg Kommune v/ Rådmannen om
å oppgradere parkarealet på eiendommen gbnr. 1002/271, samt deler av gbnr. 1002/10
(St. Halvards gate) og gbnr. 1007/5 (Vestfoldbanen). Parkarealet er delt inn i en nordre,
en midtre og en søndre del, som er beskrevet nedenfor.
Nordre del: Areal på ca. 920 m2. Denne delen skal bli utarbeidet med lekeplass med
amfi, vannlek, balanselek/trening, og noen enkle lekeapparater som husker og benker.
Midtre del: Areal på ca. 900 m2. Det skal etableres liten og åpen ballbane for
basketball/ håndball/fotball som kan benyttes som skøytebane med naturis når vær og
temperatur tillater det. Videre vil det etableres sykkelbane med broer og
treningsapparater.
Søndre del: Areal på ca. 480 m2. Denne delen vil transformeres til park med
sittemuligheter (benker), beplantning med busker/stauder og skulpturer til å leke på for
de de minste.
Noen av de eksisterende trærne vurderes fjernet (antakeligvis annet hvert), og de
gjenstående skal beskjæres for å bedre lys- og solforholdene.
Overvann vil bli behandlet lokalt, med blågrønn utforming av parken, samt benytte
eksisterende sluk i søndre del.
Situasjonskart

Skisse

Nabomerknader
Det er innkommet merknad fra nabo i Vestfoldgaten 6.
Merknaden er positiv til tiltaket, og kommer med noen praktiske innspill. De er positive
til at noen trær fjernes fra det aktuelle området, og til oppgraderingen med
lekeapparater, treningsapparater og mulighet for isbane på ballbanen. Videre foreslås
det restriksjoner for støy på kvelds- og nattestid for området, hvor parken ligger i et
boligområde, og at parken holdes åpen og oversiktlig for å unngå at det blir
tilholdssted/skjulested for narkomane/natteranglere.

Rettslig grunnlag
Kommunedelplan
Kommunedelplan for Tønsberg sentrum – Byplan 2014-2026, planID 0704 90014,
vedtatt 07.09.2015.
Sentrale bestemmelser:
§ 1.2 Plankrav (pbl § 11-9 nr 1)
For alle søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 til 20-4 innenfor
formålene bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
grønnstruktur og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, kreves
det reguleringsplan.
Plankravet gjelder ikke innenfor arealformålene 1, 2, 3 og 4 i pbl § 11-7 dersom tiltaket
ut fra en helhetlig vurdering:
-Samsvarer med krav til uteoppholdsareal
-Ikke fører til vesentlig endret eller utvidet aktivitet
-Ikke berører arealer som benyttes av barn og unge
-Ikke vanskeliggjør fremtidig regulering
-Ikke vesentlig avviker fra eksisterende bygningsmiljø, terreng og landskap
-Kan benytte seg av eksisterende teknisk infrastruktur eller videreutvikle denne i
samsvar ved vedtatt kommunal standard
-Ikke utgjør fare for ødeleggelse som følge av flom, stormflo og bølgepåvirkning
-Ikke utgjør fare for ødeleggelse som følge av grunnforhold
Unntak fra plankravet gjelder ikke der det gjennom plankart og/eller utfyllende
bestemmelser er satt krav til reguleringsplan
Bygging av nytt VA/rørledningsanlegg unntas plankravet
Plan- og bygningsloven (PBL)
§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene
§ 29-1 Utforming av tiltak
§ 29-2 Visuelle kvaliteter
§ 29-3 Krav til universell utforming og forsvarlighet
Teknisk forskrift 17 (TEK17)
§ 8-2 Opparbeidet uteareal med krav om universell utforming

Forholdet til kommuneplanen
Eiendommen er satt av til friområde og bane (nærmere angitt baneformål) i
kommunedelplan for Tønsberg sentrum. Tiltaket, med oppgradering med
aktivtetsarealer og grønne områder vurderes i sin helhet til å være i samsvar med
arealformålet friområde. Det vurderes at det er lite tilregnelig at arealet angitt til
baneformål vil bli realisert til dette formålet. Tiltaket vurderes ikke til å medføre
begrensninger for en eventuell baneutvikling. Tiltaket vurderes til å ikke stride med
arealformålene, og dermed til å ikke utløse plankravet.

Vurderinger

Utforming og visuelle kvaliteter
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. Tiltaket vurderes utformet for sin funksjon og tilfredsstillende
visuelt utformet.
Universell utforming
Det er i søknad oppgitt at tiltaket vil tilfredsstille kravene i TEK17 herunder sikkerhet,
universell utforming og behandling av overvann. Rådmannen legger til grunn at kravene
vil bli ivaretatt.
Nabovarsel
Innkommet merknad fra nabo er positiv, og det stilles ingen spørsmål eller gis signaler
om forhold som bes om å bli utdypet eller endret.
Grunnforhold
Det vil bli foretatt kun mindre terrengendringer og utskiftning av masse. Det skal ikke
gjennomføres tiltak som krever større fundamenteringsarbeid, men unntak av belysning.
Det opplyses i søknad at det vil bli gjort kvalifiserte stabilitetsvurderinger før tiltak
igangsettes.
Det er ikke registrert kvikkleire på eiendommen i kommunens kartløsning. Rådmannen
har ikke opplysninger om at det finnes kvikkleire eller andre naturfarer på den omsøkte
eiendommen.
Biologisk mangfold
Ved søk i «Artskart» viser det seg at eiendommen ligger i et område hvor vi blant annet
finner Emberiza citrinella Linnaeus, Gulspurv. Arten er ikke registrert som truet.
Rådmannen har vurdert at omsøkt tiltak i noen grad kan påvirke arten i særlig negativ
retning, og det oppgis i søknad at artens utbredelse på eiendommen vil tas med i den
videre planleggingen.
Ansvar
Fagområde
SØK

Ansvarsområde
Ansvarlig søker for hele
prosjektet

Tiltaksklasse
1

PRO

Landskapsutforming,
herunder UU og
overflatevann frem til
rammesøknad

1

Foretak, org.nr., dato
Tønsberg Kommune v/
EUT, org.nr. 950611839,
24.04.2019
Tønsberg Kommune v/
EUT, org.nr. 950611839,
24.04.2019

Rådmannen vurderer tiltaket til å være tilstrekkelig belagt med ansvar for
rammetillatelse.

Alternative løsninger
Rådmannen foreslår ingen alternative innstillinger.

Konsekvenser for folkehelse, barn og unge
Tiltaket tilrettelegger for lek og aktivitet, og vurderes til å ha positive konsekvenser for
barn og unge, samt være et positivt tiltak for den generelle folkehelsen.

Konklusjon
Rådmannen vurderer tiltaket til å ikke utløse plankravet og til å være i samsvar med
byplanen og de bestemmelser som følger av plan- og bygningsloven med tilhørende
forskrifter. Tiltaket kan anbefales.
Videre behandling
Utvalget for bygge- og arealsaker (UBA) avgjør saken.

Tønsberg,
Jan Eide
kommunaldirektør
Anne B. Hekland
virksomhetsleder

Saksbehandlingsgebyr
Kr. 8 005,-

Sum

Kr. 8 005,-

Type
Gebyrregulativ pkt.
2.4.6

Varenummer
1522

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/28269

Saksbehandler:
Åge Hammervik, telefon: 415 14 564
Kommuneutvikling

1002/0266 - Storgaten 30-32 - bruksendring og fasadeendring - klage på vedtak
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
126/19

Rådmannens innstilling
Klage fra KB arkitekter AS på vedtak i UBA-sak 080/19 tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.

Sammendrag:
Saken gjelder klage på avslått søknad om tillatelse til endring av Foyn-byggets fasade mot
Nedre Langgate. Utvalget har krevd at denne omarbeides med vertikale, sammenhengende
elementer med maksimale spenn på ca. 10 meter.
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir grunn
til å oppheve eller endre vedtaket, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge.

Vedlegg:
Storgaten 30-32 - 1002/0377 - bruksendring, fasadeendring og tilbygg - søknad om
rammetillatelse
Fasade Storgaten-Nedre Langgate
Storgaten 30-32 - 1002/0377 - bruksendring og fasadeendring – Klage på pkt.3 i vedtak
fattet av UBA- 080/19

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på vedtak om fasadeendring m.m.
Faktagrunnlag:
KB arkitekter AS på vegne av Foyn Eiendom AS søkte 15.03.2019 om rammetillatelse
for bruksendring av deler av andre og tredje etasje fra forretning til kontorformål, om
tilbygg/utvidelse mot Torget og om endringer på alle fasadene.

Figur 1- omsøkt fasade mot Nedre Langgate
I enstemmig vedtak den 05.04.2019 (sak 080/19) ble søknaden innvilget, med unntak
av fasadeendringen mot Nedre Langgate:

Dette vedtaket er påklaget av søker ved brev 12.04.2019. Det er her gjort gjeldende at:
·

·
·
·
·

·
·

Følgebrevet som var vedlagt saken til utvalget var ikke det nyeste daterte, og inneholdt
ikke ansvarlig søkers kommentarer om hvordan byplan, gatebruksplan og
byromsstrategi (inkl. byplanbestemmelse § 3.3) blir ivaretatt for omsøkte fasader.
Vertikale prinsipp for inndeling av fasadene mot Rådhusgaten og Tjømegaten er
ivaretatt.
Fasadeendringene er utløst av tekniske krav til tilgang på dagslys.
Fasadeendringen mot Nedre Langgate viderefører formspråket fra tidligere tillatelse.
Kravet til oppdeling av fasadene i byplanbestemmelsene § 3.3 er presisert/løst i
reguleringsplanen, som har et klart krav om vertikal inndeling av fasadene mot
Rådhusgaten og Tjømegaten, men mot Nedre Langgate bare krever at skifte i
materialbruk og vindusutforming skal gi en inndeling i fasaden.
Fasadeendringen speiler bruksendringen til kontorfunksjoner, og oppfyller dermed
kravet i byplanbestemmelsene § 1.15.
Fasadeendringen vil ikke ha betydning for Nedre Langgate som hovedtrasé for buss
og sykkel.

Rettslig grunnlag:
Kommunedelplan for Tønsberg sentrum (Byplan) – se www.tonsberg.kommune.no.
§ 3.3 Gjennomføringssoner
1. Krav om omforming (H820_G1 – Nedre Langgate)

[…]
Kvartalsbebyggelse skal deles opp i ulike fasader med ulik karakter i form av farge,
materialbruk og lignende. Hver fasade skal ha ulik gesimshøyde. Det åpnes for en
variasjon på +/- 1 etg. i forhold til angitte byggehøyder forutsatt at dette brukes som et
virkemiddel for å understreke vertikal brudd i fasaden. Spenn på homogene fasader
bør være maks 10 m
[…]
Detaljregulering av Storgaten 30 og 32 m.fl. (planid. 200130090 - vedtatt 07.09.2015) – se
www.tonsberg.kommune.no.

Plan- og bygningsloven med (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no.

Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes nedenfor.
Vurderinger:
Vilkår for klagebehandling
Klagen er fremsatt innenfor lovbestemt klagefrist og øvrige vilkår for klagebehandling i
forvaltningsloven kapittel VI er også oppfylt.
Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven § 33
andre ledd. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen
begrunnet.
Vurdering av klagen
Ettersendt merknad fra avdeling for Eiendomsutvikling med kommentar fra søker, ble
mottatt 21.03.2019. Dette var etter at rådmannens saksfremlegg til møtet 05.04.2019
var ferdigstilt. Merknaden var imidlertid kjent for rådmannen ved utarbeidelse av
saksfremlegget, og de faktiske og rettslige spørsmålene den reiser er utredet overfor
utvalget. Vi kan derfor ikke se at det har vært avgjørende for resultatet at merknaden
ikke var vedlagt saksfremlegget.
Det sentrale spørsmålet i klagesaken er hvilket krav til vertikal inndeling av fasaden mot
Nedre Langgate som kan gjøres gjeldende overfor tiltaket. Dette reiser en rettslig
problemstilling om forholdet mellom § 3.3 i byplanbestemmelsene og § 3.1 i
reguleringsbestemmelsene, som er omtalt slik i saksfremlegget:
«Det sentrale spørsmålet ved fasadeendringene er om bygningen er tilstrekkelig tilpasset
omgivelsene, og særlig med hensyn til krav om fasadeinndelinger, vertikalitet og variasjon.
Disse prinsippene skal skape dialog mellom den historiske trehusbebyggelsen og
bebyggelsen fra nyere tid, jf. § 3.3. i bestemmelsene til Byplanen.
I reguleringsplanen er disse kravene mer utfyllende og bestemte for fasadene mot
Rådhusgaten og Tjømegaten, enn mot Nedre Langgate. Mot Nedre Langgate er det krav
om skifte i materialbruk og vindusutforming – det vil si generelle krav til inndeling og
variasjon – men det er ikke et krav at fasaden deles i flere selvstendige, vertikale enheter.
Inndelingen er heller ikke vist på prinsippskissen, slik som fasadene mot Rådhusgaten og
Tjømegaten.

Hensikten med byplanbestemmelsene § 3.3 er derimot å sørge for vertikal inndeling av
fasadene mot Nedre Langgate. Denne bestemmelsen retter seg imidlertid mot nye
bygninger, påbygg og annen ny bebyggelse. Bestemmelsen stiller ikke bestemte krav til
endring av eksisterende fasader. Etter rådmannens vurdering kan Byplanen derfor ikke
utgjøre et selvstendig rettslig grunnlag for krav om vertikalitet i første til tredje etasje på
bygningen, som var oppført før Byplanen ble vedtatt. Byplanen vil imidlertid kunne brukes
som retningslinje til skjønnsutøvelsen etter reguleringsplanen.
Fasadene det søkes om nå, innebærer større bruk av sammenhengende, horisontale
vindusbånd, både mot Rådhusgaten, Tjømegaten og Nedre Langgate. Mot Rådhusgaten
og Tjømegaten brytes denne horisontaliteten av ulike høyder, materialer og detaljer som
gir vertikale linjer i samsvar med prinsippskissen i reguleringsplanen. På grunn av
gatebredden vil disse fasadene i mindre grad bli sett i en samlet synsvinkel. Rådmannen
mener derfor at kravene til fasadeinndeling og variasjon her er oppfylt.
Fasaden mot Nedre Langgate har ulike materialer og farger på første/andre og tredje
etasje. Vindusbåndene er dessuten noe brutt med ulike størrelser, former og plasseringer.
Etter rådmannens vurdering gir dette en tilfredsstillende inndeling og horisontal variasjon,
men det gir ikke sammenhengende, vertikale brudd som motvirker fasadens
lengdevirkning.

Slik rådmannen har vurdert reguleringsplanen og Byplanen overfor, er det
imidlertid et svakt rettslig grunnlag for å stille krav om vertikale linjer på første til
tredje etasje mot Nedre Langgate. Vi vurderer derfor at fasadeendringene oppfyller
kravene som gjelder for tiltaket.»
Utvalget har vurdert dette slik at byplanbestemmelsene § 3.3 gir et selvstendig rettslig
grunnlag for krav om vertikalitet mot Nedre Langgate, som gjelder i tillegg til
reguleringsplanens krav. Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye
opplysninger eller synspunkter som gir grunn til å endre denne vurderingen.
Alternative løsninger:
Klage fra KB arkitekter AS på vedtak i UBA-sak 080/19 tas til følge ved at punkt 3 i
vedtaket fjernes. Dette innebærer at hele tiltaket er godkjent slik som omsøkt.
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som
gir grunn til å endre vedtaket i UBA-sak 080/19, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas
til følge.

Videre behandling:
Hvis utvalget står fast ved vedtaket i UBA-sak 080/19, skal saken oversendes
Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling. Hvis utvalget opphever eller
endrer vedtaket, er det fattet et nytt enkeltvedtak som kan påklages.

Tønsberg,

Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

Saksbehandler:
Åge Hammervik, telefon: 415 14 564
Kommuneutvikling

Brakars vei 2 - 0084/0307 - ny bolig - klage på vedtak
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
127/19

Rådmannens innstilling
Klage fra Blink Hus Bjune AS på vedtak i delegasjonssak 953/18 tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.

19/34667

Sammendrag:
Saken gjelder klage på avslått søknad om tillatelse til oppføring av enebolig. Klagen kom inn i
desember 2018, men på grunn av en feil er klagen ikke behandlet tidligere.
Søknaden er avslått fordi boligen skal plasseres for nært eiendomsgrensen, og fordi den er for
lite tilpasset de nærmeste boligene i området.
Tomten er fradelt i 2014, uten at det da ble vist eller på andre måter tatt stilling til byggetiltak på
eiendommen. Selv om byggetiltaket derfor skal vurderes selvstendig etter reglene som gjelder
nå, har grunneier en berettiget forventning om at det kan føres opp en funksjonell enebolig på
eiendommen. Rådmannen mener at dette er mulig uten å bryte med kravene til avstand og
tilpasning.
Rådmannen kan derfor ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir
grunn til å oppheve eller endre avslaget, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge.

Vedlegg:
Brakars vei 2 - 0084/0307 - Oppføring av ny bolig - Avslag på ett-trinns søknad om
oppføring av ny bolig
Brakars vei 2 - 0084/0307 - oppføring av frittliggende enebolig - klage på avslag til
byggesøknad
Skyggevurdering
Fasadeoppriss

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på avslått søknad om tillatelse til oppføring av enebolig.
Faktagrunnlag:
Blink Hus Bjune AS på vegne av Abdulla Zana Ali og Mamand Nigar Mohammed søkte
02.10.2018 om tillatelse til oppføring av enebolig.
Opplysninger om areal og høyder
Tomteareal: 573 m2
Bruksareal: 156 m2
Bebygd areal: 135 m2
Utnyttelsesgrad (BYA): 24 %
Etasjeantall: 2
Bruksenheter: 1
Gesimshøyde: 5,9 meter
Mønehøyde: 7,4 meter
Nabomerknader

Det kom ikke inn merknader ved nabovarslingen. Det ble gitt aktivt nabosamtykke fra
gbnr. 84/84 for plassering av boligen inntil 2 meter fra eiendomsgrensen.
Kart og tegninger

Figur 1 - situasjonskart

Figur 2 - skråfoto med utbyggingseiendom markert
Administrasjonen avslo søknaden i vedtak 03.12.2018 (sak 953/18).
Dette vedtaket er påklaget av søker ved brev 23.04.2018. I klagen er det gjort gjeldende
at:
·

·
·
·

·
·

I avslaget er lagt til grunn at bebyggelsen på naboeiendommene har 1,5 etasjer, men det
er uklart hva som ligger i dette. Det bør heller gjøres en konkret vurdering om volum og
form tilpasser seg eksisterende bebyggelse.
Fasadeoppriss vedlagt klagen viser at tiltaket har samme møneretning og takform (saltak)
som nærmeste eiendom gbnr. 84/84.
Området for øvrig preges av variert bebyggelse med ulike etasjetall.
Tiltaket er trukket tilbake fra veien og vekk fra nabobygninger, slik at eiendommen får
kvalitet mht. lys og luft på uteoppholdsarealene. Vedlagt skyggeberegning viser at tiltaket
gir skygge på mindre enn 50 % av uteoppholdsarealene på naboeiendommen.
Brannsikkerheten ivaretas ved tekniske tiltak på bygningen.
Eiendommen er fradelt i 2014, og det ble tinglyst avstandserklæringer i delesaken. Å føre
opp en bolig på 1,5 etasjer vil gi et dårlig kost-/nytteforhold.

Rettslig grunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 – se www.tonsberg.kommune.no.
1.16.1 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.
Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no.
§ 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense
Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal
godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om
byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og
mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter
kapittel 11 eller 12.
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

Departementet kan gi forskrift med nærmere bestemmelser om plassering av
byggverk, som regler om avstand mellom byggverk, avstand til nabogrense, og
beregningsmåten for høyde og avstand, samt for areal på byggverk som nevnt i
tredje ledd bokstav b.
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes nedenfor.
Vurderinger:
Vilkår for klagebehandling
Klagen er fremsatt innenfor lovbestemt klagefrist og øvrige vilkår for klagebehandling i
forvaltningsloven kapittel VI er også oppfylt.
Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven § 33
andre ledd. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen
begrunnet.
Vurdering av klagen
Betydningen av fradelt tomt
Selv om byggetiltaket må vurderes selvstendig etter relevante regler på
vedtakstidspunktet, vil fradelingstillatelsen fra 2014 gi en berettiget forventning om at

tomten kan brukes til oppføring av en funksjonell enebolig. Tomten er bare 15 meter
bred, men nærmere 40 meter lang, noe som legger relativt sterke føringer for størrelse
og utforming av boligen. Hvis avstandskravet mot alle eiendomsgrenser skal
overholdes, kan ikke boligen være mer enn ca. 7 meter bred. Eksisterende bygninger i
omgivelsene setter dessuten grenser for hvor høy boligen kan være.
Rådmannen mener likevel at det er realistisk å føre opp en mindre enebolig på tomten
innenfor disse rammene. På små, smale tomter må det forventes at boligen må
prosjekteres spesifikt for å overholde rammene i regelverket. Eventuelle unntak fra
hovedreglene om avstand og høyder må da vurderes konkret i tilknytning til det enkelte
prosjekt.
Plassering
Dette er vurdert slik i avslaget:
«Boligen søkes plassert 2.1 og 4.1 meter fra nabogrensene. Plan- og
bygningslovens § 29-4 gir krav til plassering av tiltak med minimum fire meter
avstand til nabogrense. I paragrafens tredje ledd gis det mulighet for kommuner å
godkjenne en nærmere plassering om det foreligger aktivt nabosamtykke eller ved
mindre frittliggende tiltak. Det foreligger i dette tilfelle aktivt nabosamtykke fra
berørt nabo. Formålet med avstandskravet til nabo med fire meter er sikring av
brannspredning mellom bygninger og hensyn til tilstrekkelig med lys og luft mellom
bygninger. Kommunen vurderer en overholdelse av avstandskravet på fire meter
som svært viktig hvor hensynene bak bestemmelsen har stor betydelig på
livskvalitet og brannsikkerhet.»
Rådmannen er enig med klager at brannsikkerheten normalt er ivaretatt når det
gjennomføres tiltak mot brannspredning mellom byggverk, for eksempel hvis
bygningene er skilt med branncellebegrensede bygningsdeler. Brannsikkerhet er derfor
ikke et avgjørende argument mot plasseringen det søkes om.
Etter rådmannens vurdering er det imidlertid svært viktig å opprettholde hovedregelen
om minst 4 meter til eiendomsgrensen for boligbygg, slik at hensynene til lys, luft, utsikt,
skjerming og andre bokvaliteter ivaretas. Selv om nåværende eiere er enige om
plasseringen, skal bygningsmyndigheten ivareta allmenne, mer langsiktige interesser
som sikrer varig kvalitet i boligene og omgivelsene. Kommunen har erfaring fra flere
saker der liten avstand mellom boliger gir konflikt etter at bygningene er oppført og tatt i
bruk.
I klagen er det opplyst at tiltaket vil gi skygge på mindre enn 50 % av
uteoppholdsarealet til gbnr. 84/84. Etter rådmannens vurdering er dette vesentlig for
uteoppholdsarealenes lyskvaliteter. I tillegg vil nærheten til boligen gi redusert visuell og
støymessig skjerming på disse arealene. Selv om det er 8 meter mellom boligene i dag,
vil plasseringen nær eiendomsgrensene legge til rette for interessekonflikter mellom
ulike utbyggingsformål i fremtiden.
Etter en samlet vurdering av dette mener rådmannen at det ikke er spesielle forhold i
denne saken som gir grunn til å fravike hovedregelen om avstand mellom boliger og til
eiendomsgrense.
Utforming/tilpasning

Dette er vurdert slik i avslaget:
«I følge Kommuneplanens arealdel punkt 1.16.1 Estetikk og byggeskikk skal tiltak
være i samspill med eksisterende bygde og naturgitte omgivelser, og bygninger
skal harmonisere med og ta hensyn tilt eksisterende bygningsmiljø. Kommunen
skal, jamfør plan- og bygningslovens § 29-2, for ethvert tiltak sikre gode visuelle
kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets bygde og naturlige omgivelser og
plassering. Eksisterende bebyggelse på naboeiendommen er lav, med 1 og 1.5
etasjer, og boligen som søkes oppført har to fulle etasjer. Sett i sammenheng med
en mindre tomt, og ønske om en tett plassering til nabogrenser, vurderes boligen å
stride med eksisterende volumer og bygningsmiljø i området.»
Administrasjonen har med andre ord lagt til grunn at en noe større høyde og plassering
av bygningen nær eiendomsgrensen, skiller tiltaket fra de bygde omgivelsene.
Henvisningen til 1 eller 1.5 etasjer på bebyggelsen i nærområdet gir uttrykk for forholdet
mellom gesims- og mønehøyde, men det sier også noe om formuttrykket. Omsøkte
tiltak har en gesimshøyde på ca. 5,9 og en mønehøyde på ca. 7,4 meter. Som det
fremgår av lengdeprofilen langs Brakars vei, har de nærmeste boligene gesimshøyder
på mellom 3-4 meter og mønehøyder på mellom 6-7 meter.

Figur 3 - lengdeprofil langs Brakars vei. Omsøkt bolig skal plasseres ved punkt B,
og vil få en gesims som ligger omtrent på kote 54,9 og et møne som ligger

omtrent på kote 56,4.
Selv om enkelte andre boliger er plassert relativt nær eiendomsgrensen og det er ikke
fast utbyggingsmønster i nærområdet, mener rådmannen at bygningens plassering,
gesimshøyde og utforming vil bryte med eksisterende bygningsmiljø og dermed med
kravene til tilpasning i kommuneplanbestemmelsene punkt 1.16.1.
Samlet vurdering
Selv om tomten er utfordrende å bygge ut med en enebolig, mener rådmannen at
kravene til avstand og tilpasning til omgivelsene bør overholdes for å sikre varige, gode
bokvaliteter og visuelle kvaliteter i området. Vi mener derfor at klagen ikke bør tas til
følge.
Alternative løsninger:
Klage fra Blink Hus Bjune AS på vedtak i delegasjonssak 953/18 tas til følge ved at
vedtaket oppheves.
Etter utvalgets vurdering er hensynene til lys, luft og andre bokvaliteter tilfredsstillende
ivaretatt, og det kan derfor gis samtykke til plassering nærmere nabogrensen enn 4
meter, jf. pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav a). Utvalget mener dessuten at tiltaket er
tilstrekkelig tilpasset de bygde omgivelsene, jf. kommuneplanbestemmelsene punkt
1.16.1. Utvalget legger da vekt på at det ikke er en ensartet bebyggelse i nærområdet,
og at tiltaket ikke går ut over rammene for en naturlig utvikling av området.
Administrasjonen delegeres myndighet til å ta stilling til øvrige krav (tekniske krav,
ansvar m.m.) og gi byggetillatelse til tiltaket.
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:
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som
gir grunn til å endre vedtaket i delegasjonssak 953/18, og vi anbefaler derfor at klagen
ikke tas til følge.
Videre behandling:

Hvis utvalget står fast ved vedtaket i delegasjonssak 953/18, skal saken oversendes
Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling. Hvis utvalget opphever eller
endrer vedtaket, er det fattet et nytt enkeltvedtak som kan påklages.
Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/34036

Saksbehandler:
Kine Rypdal, telefon: 33 34 81 00
Kommuneutvikling

Behandling av klage på søknad om oppføring av reklameskilt - 1005/0014,
Træleborgveien 13
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
128/19

Rådmannens innstilling
Klage fra KB arkitekter, på vegne av Stiftelsen Træleborgveien 11, på vedtak i delegasjonssak
151/19, tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig
klagebehandling.

Sammendrag:
Saken gjelder klage på avslag på søknad om oppføring av flagg/vimpler og bannere.
Det ble i samme sak gitt tillatelse til oppføring av logoskilt og skilt med åpningstider.
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir grunn
til å oppheve eller endre vedtaket, og anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge.

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på avslag til oppføring av flagg/vimpler og bannere.
Faktagrunnlag:
KB Arkitekter AS søkte den 11.01.2019 om rammetillatelse til å oppføre diverse skilt på
vegne av Stiftelsen Træleborgveien 11.
Administrasjonen innvilget søknaden delvis den 14.02.2019.
Det ble gitt tillatelse til oppføring av logoskilt og skilt med åpningstider, mens søknad om
oppføring av flagg/vimpler (3 stykker) og bannere (6 stykker) ble avslått.

Vedtaket ble påklaget av ansvarlig søker ved brev datert 07.03.2019.
Klager viser til tidligere argumenter og har følgende tilføyelser:
·

Omsøkte flaggstenger har vært der «i alle år», og vi ønsker kun å videreføre disse. Det
vil også bli fjernet en av dem slik at det nå kun vil være 3 stk. vi finner det urimelig at
«alle» andre eiendommer langs Ringveien skal kunne ha flaggstenger hvis omsøkt
tiltak ikke skal få beholde sine.

·

Bannere er viktige for virksomhetene og bidrar til selve livsgrunnlaget for dem.

·

«Alle» andre virksomheter har langs strekket av Ringveien har fastmonterte (eller løse)
bannere og vi mener det blir en forskjellsbehandling dersom ikke omsøkt tiltak blir
godkjent.

·

Kommunen skriver følgende i sitt avslag:

«Bestemmelsene til byplanen fastsetter som hovedregel at det ikke skal være
mer enn to skilt eller reklameinnretninger for hver virksomhet. Kommunen har
allerede tillatt tre logoskilt og ett skilt med åpningstider. Bannerne bryter
dermed med hovedregelen om antall skilt»
Vi vil presisere at det tredje skiltet det henviser til kun er for å tydeliggjøre
inngangen, siden det er to leietakere i bygget, på lik linje som Montér på
andre siden av gaten har gjort. Det kunne her også kun stått "inngang". Vi
mener derfor at argumentet om at antall skilt allerede er over Byplanens
bestemmelser er litt svakt.

Situasjonskart:

Tegninger:

Rettslig grunnlag:

Kommuneplan/kommunedelplan:
Eiendommen er omfattet av kommunedelplan for Stensarmen og Byplan 2014-2026.
Relevante bestemmelser i byplanen:
Byplan § 1.12 Skilt og reklame (pbl § 11-9 nr 5)

Plan- og bygningsloven:
§ 29-2. Visuelle kvaliteter

§ 30-3. Skilt- og reklameinnretninger

Vurderinger:
Vilkår for klagebehandlingen:
Klagen er fremsatt innenfor lovbestemt klagefrist og øvrige vilkår for klagebehandling i
forvaltningsloven kapittel VI er også oppfylt.
Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven § 33
andre ledd. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom de finner klagen
begrunnet.
Tiltaket i forhold til gjeldende arealplan og visuell utforming:
Flagg/vimpler
Det følger av byplanen § 1.12 punkt 6 at reklame/firmaflaggstenger ikke er tillatt.
Flaggene/vimplene det er søkt om er dermed i strid med byplanen.
Vi har sett hen til at bygget tidligere hadde fire flaggstenger med vimpler på, og at det er flere
andre butikker langs Ringveien som har flaggstenger. Kommunen kan imidlertid ikke legge
avgjørende vekt på andre flaggstenger som er oppført i nærområdet eller på bygget tidligere.
Mange av disse flaggstengene er oppført uten tillatelse fra kommunen. Klager viser til at tiltaket
medfører en reduksjon fra 4 til 3 flagg/vimpler. Vi kan imidlertid ikke se at de fire flaggene det
vises til er omsøkt og kan derfor ikke legge vekt på dette forholdet. Dessuten kan tillatelse etter
skiltbestemmelsene bare gis for et bestemt tidsrom eller inntil videre.

Etter en helhetlig vurdering mener kommunen at det ikke er grunnlag for å gjøre unntak
fra forbudet mot flaggstenger i byplanen.

Bannere:
Det er søkt om å sette opp 6 bannere på 2 x 3 meter. Bannerne er tenkt brukt til kampanjeaktiviteter for kortere perioder, slik som januarsalg, hagesalg osv.
Skiltbestemmelsene til byplanen fastsetter i punkt 5 at det som hovedregel ikke skal være mer
enn to skilt eller reklameinnretninger for hver virksomhet. Kommunen har allerede tillatt tre
logoskilt og ett skilt med åpningstider. Klager påpeker at det tredje logoskiltet skiltet det
henvises til kun er for å tydeliggjøre inngangen, siden det er to leietakere i bygget, på lik linje
som Montér på andre siden av gaten har gjort. Videre mener klager at det også kunne stått
"inngang" på dette skiltet. Klager mener derfor at argumentet om at antall skilt allerede er over
Byplanens bestemmelser er litt svakt. Rådmannen forholder seg til at dette «tredje» logoskiltet
også er å anse som et skilt men ser argumentet til klager. Dette har imidlertid ikke noe å si for
utfallet i saken all den tid bannerne bryter med skiltbestemmelsens krav til utforming. Det vil
derfor ikke være aktuelt å «erstatte» et logoskilt mot en banner. Vurdering av utforming følger
under.
Det følger av byplanens skiltbestemmelse i punkt 3 at skilt og reklameinnretninger som
hovedregel skal bestå av frittstående bokstaver og symboler, og ha en moderat størrelse som
underordner seg bygningen. Produktreklame (merkeprodukter) er ikke tillatt.
Bannerne er forholdsvis store og kommer sannsynligvis til å bestå av tekst, symboler og bilder.
De bryter dermed med hovedregelen om frittstående bokstaver og symboler. Kommunen mener
i tillegg at størrelsen på bannerne er i strid med byplanens bestemmelser. Bannerne ligger også
tett opp mot produktreklame. Bannernes utforming er etter dette ikke i samsvar med
skiltbestemmelsene i byplanen.

Som nevnt over kan ikke kommunen legge avgjørende vekt på andre skilt som er oppført i
kommunen, ettersom mange av disse skiltene er plassert uten tillatelse.

Etter en samlet vurdering mener kommunen at bannerne bryter med bestemmelsene i
kommuneplanen om antall, størrelse og utforming.

Konklusjon:
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som
gir grunn til å endre vedtaket i delegasjonssak 151/19, og det anbefales derfor at klagen
ikke tas til følge.
Alternative løsninger:
Utvalget vurderer at omsøkte bannere har en utforming som estetisk sett bør kunne
godkjennes.
Da det i er kommuneplanen et forbud mot flagg/vimpler og tillatelse til oppføring av
disse er avhengig av dispensasjonssøknad, må dette omsøkes. Det er ikke sendt inn
søknad om dispensasjon.
Dersom utvalget er positive til omsøkte flagg/vimpler ber rådmannen om at
administrasjonen får fullmakt til å behandle en eventuell dispensasjonssøknad som
søker kan sende inn i etterkant av dette møtet.
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

Videre behandling:
Utvalget tar stilling til klagen. Hvis utvalget står fast ved vedtaket i delegasjonssak
151/19 skal saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.
Hvis utvalget opphever eller endrer vedtaket, er det fattet et nytt enkeltvedtak som kan
påklages.

Tønsberg,

Jan Eide
kommunaldirektør
Anne Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

Saksbehandler:
Åge Hammervik, telefon: 415 14 564
Kommuneutvikling

Dekksguttveien 10B - 0139/0594 - ny bolig - klage på vedtak
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
129/19

Rådmannens innstilling
Klage fra KB Arkitekter AS på vedtak i UBA-sak 016/19 tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.

19/35713

Sammendrag:
Saken gjelder klage på avslått søknad om tillatelse til oppføring av enebolig. Søknaden er
avslått fordi tiltaket er i strid med tillatt utnyttelsesgrad i reguleringsplanen for området.
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir grunn
til å oppheve eller endre avslaget, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge.
Vedlegg:
154465733_Nabomerknader
Dekksguttveien 10B - 0139/0594 - ny bolig
signert klage

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på avslått søknad om tillatelse til oppføring av enebolig.
Faktagrunnlag:
KB Arkitekter AS på vegne av Frank Istad og Nina Elisabeth Istad søkte den 19.09.2018
om tillatelse til oppføring av enebolig. Det ble samtidig søkt om dispensasjon fra
bestemmelse i reguleringsplanen om utnyttelsesgrad.
Ved nabovarslingen kom det merknader fra eierne av gbnr. 139/591, 139/593 og
139/595. I merknadene ble det gjort gjeldende at tiltaket kommer i konflikt med tinglyst
høydebegrensing på eiendommen, og at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon fra
bestemmelsen om utnyttingsgrad.
Arealopplysninger
Tomt: 564 m²
Bebygd areal: 170 m²
Bruksareal: 243 m²
Utnyttelsesgrad: 30 % BYA
Kart og tegninger

Figur 1 - situasjonskart. Eiendommer med merknader markert med stjerne.

Figur 2 - fasadetegninger
Utvalg for bygge- og arealsaker (UBA) avslo søknaden i enstemmig vedtak den
25.01.2019 (sak 016/19):

«Søknad om dispensasjon fra regulert utnyttelsesgrad avslås jfr. pbl. § 19-2.
Da det ikke gis dispensasjon må rammesøknaden avslås i sin helhet.»
Dette vedtaket er påklaget av søker ved brev 19.02.2019. I klagen er det gjort gjeldende
at:
·

·
·

·

Tiltakshaver har tatt initiativ til en forenklet reguleringsprosess for å øke
utnyttelsesgraden til 30 %, men dette ble stoppet i forbindelse med at kommunen
opphevet eldre reguleringsplaner. Kommunen ga da signal om at det kan være mulig
med en høyere utnyttelse enn 22 % BYA i dette området.
Når/hvis reguleringsplanen oppheves, vil det være 30 % BYA som gjelder.
Tidligere saker i Dekksguttveien 12 A og B viser at det er mulig å få dispensasjon for
økt areal, selv om ikke grunnflaten her gikk ut over rammene i planen. Det bør ikke
være avgjørende om dispensasjonen åpner for flere etasjer eller økt grunnflate.
Tiltakshaver har blitt feilinnformert vedr. medregning av parkeringsareal i
utnyttelsesgraden, og har derfor to parkeringsplasser inkludert i bygningskroppen. I
realiteten gir dette en lik utnyttelse som naboeiendommene med utvendig parkering.

Rettslig grunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 – se www.tonsberg.kommune.no.
Reguleringsplan for Ringshaug, gnr 139 bnr 24 m.fl. (planid. 0704 55011 – vedtatt
12.10.1994)

Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no.
§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i
eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
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.
Forholdet til kommuneplanen:
Saken berører ikke forhold som er omhandlet i kommuneplanen.
Vurderinger:

Vilkår for klagebehandling
Klagen er fremsatt innenfor lovbestemt klagefrist og øvrige vilkår for klagebehandling i
forvaltningsloven kapittel VI er også oppfylt.
Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven § 33
andre ledd. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen
begrunnet.
Vurdering av klagen
Spørsmålet i denne saken er om det skal gis dispensasjon fra tillatt utnyttelsesgrad på
22 % BYA, jf. reguleringsplanbestemmelsene § 19-2. Dette er omtalt slik i utredningen
til sak 016/19:
«Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og
bygningslovens § 19-2, at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke
blir vesentlig tilsidesatt. De ulike bestemmelser i planer har som oftest blitt til
gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant
sak å fravike disse, også for at planens hovedformål som overordnet informasjonsog beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves.
Det fremgår av plan- og bygningslovens § 19-2, annet ledd, at fordelene ved å gi
dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det vil
normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.
Den klare hovedregel er at reguleringsplaner skal følges inntil de endres eller
oppheves.
Hensynet bak bestemmelsen om grad av utnytting er å regulere bygningers volum
over terreng og bygningers totale areal. Bygningsmyndigheten er restriktiv med å
overholde fastsatt utnyttelsesgrad og mener at permanente endringer i
arealutnyttelsen av et område skal skje i plan og ikke gjennom enkeltvise
dispensasjoner.
Omsøkt enebolig medfører en overskridelse på hele 8%, noe som må anses som
en vesentlig overskridelse.
Søker viser til at det nylig er gitt dispensasjon i Dekksguttsveien 12 A og B fra
reguleringsplanens bestemmelser om maksimalt 2 etasjer. Det vises også til at det
i Ringshaugveien 109 er gitt dispensasjon til takterrasser på samtlige enheter.
Rådmannen mener de gitte dispensasjonene det vises til ikke er relevante i denne
saken, da det her er søkt om dispensasjon fra andre forhold enn utnyttelsesgrad.
Videre viser søker til at det i Dekksguttveien 12 B er godkjent en utnyttelse på 22
% uten at det er medtatt biloppstillingsplasser i beregningen, slik at utnyttelsen i
realiteten er høyere enn 22 %. Det ble i et tilsvar fra kommunen i saken skrevet at
biloppstillingsplasser skal medberegnes i BYA. Det er imidlertid ikke riktig at
biloppstillingsplasser skal medtas i beregningen, og det er beklagelig at slik
informasjon ble gitt i saken. Rådmannen viser til at reguleringsplanen er fra 1994
og beregningsreglene fra denne tiden derfor er gjeldende. Etter beregningsreglene
fra 1987-1997 skal biloppstillingsplass ikke medtas i beregning av BYA.

Søker viser også til Dekksguttveien 7 hvor det anføres at utnyttelsesgraden er på
39 %. Der er i den siste byggesaken på eiendommen imidlertid gitt opplysninger
fra søker om at utnyttelsesgraden er på 22 %. Rådmannen bestrider ikke at denne
eiendommen trolig overskrider utnyttelsesgraden som er fastsatt i
reguleringsplanen, men dette er i så fall et forhold som må følges opp i egen sak
og kan ikke være presedens skapende. I tillegg ligger Dekksguttveien 7 i et annet
type boligfelt, med en annen type bebyggelse enn omsøkt enebolig. Boligfeltet
Dekksguttveien 7 liger i, (felt B4 i reguleringsplanen) er fra midten av 1990 tallet og
bebyggelsesstrukturen i dette området nok høyere enn det reguleringsplanen
legger opp til. Omsøkt enebolig ligger i felt B1 – og det er i dette feltet ikke
tilsvarende tett bebyggelse som i felt B4. Rådmannen mener det ikke bør tillates
en høyere utnyttelsesgrad i felt B1 selv om det i felt B4 kan se ut som at
utnyttelsesgraden i planen er overskredet på flere eiendommer.
I felt B1 er det nylig godkjent to eneboliger på gbnr. 139/592 og139/591
(Dekksguttveien 12). Begge disse eneboligene har forholdt seg til
reguleringsplanens bestemmelse om en utnyttelsesgrad på 22 % BYA.
Eiendommene i felt B1 er av en relativt lik størrelse, og rådmannen mener det ikke
bør kunne gis dispensasjon til å overskride BYA % for en av eiendommene i dette
feltet.
Rådmannen kan etter drøftelsen over ikke se at vilkårene for å gi dispensasjon
etter § 19-2 er oppfylt.»
Det relevante vurderingstemaet for dispensasjon er om hensynene bak plankravet gjør
seg gjeldende, det vil si om tiltaket vil komme i konflikt med hensynene til lys, luft,
skjerming og andre kvaliteter som ivaretas av bestemmelser som setter grenser for hvor
mye hver enkelt eiendom kan utnyttes. Etter rådmannens vurdering er det klart at en så
stor overskridelse av tillatt utnyttelse som i denne saken (8 %) vil åpne for videre
utbygging av området som går langt ut over intensjonene med planen.
Rådmannen kan se at enkelte arealbrukshensyn tilsier at bebygd areal sammenholdes
med høyder/etasjer som styrer bygningenes volum, og dessuten at parkeringsareal
medregnes i utnyttelsen. Dette er imidlertid ikke spesielle forhold ved dette konkrete
tiltaket, men generelle arealbruksvurderinger som eventuelt bør avgjøres i en
planprosess.
Rådmannen tilføyer at sakene i Dekksguttveien 12 A og B rettslig og faktisk sett er for
ulike denne saken til at de kan forplikte kommunen til å gi tillatelse etter prinsippet om
usaklig forskjellsbehandling. Etter disse tillatelsene har kommunen dessuten
gjennomført en bevisst innstramming av praksis, både med hensyn til dispensjoner
generelt og kravene til gode kvaliteter ved fortetting i boligområder.
Etter dette kan rådmannen ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller
synspunkter som gir grunn til å endre resultatet i saken.
Alternative løsninger:
Klage fra KB Arkitekter AS på vedtak i UBA-sak 016/19 tas til følge.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra tillatt
utnyttelsesgrad i § 2 i reguleringsplan for Ringshaug, gnr 139 bnr 24 m.fl. Utvalget

legger da vekt på at tiltakets samlede volum – inkludert areal som benyttes til parkering
– ikke blir vesentlig større enn boligbyggene i Dekksguttveien 12 A og B. Videre er
Dekksguttveien 10 b en av få gjenstående boligtomter i området, og
presedensvirkningen av tillatelsen blir derfor begrenset.
Administrasjonen delegeres myndighet til å ta stilling til øvrige krav (tekniske krav,
ansvar m.m.) og gi byggetillatelse til tiltaket.
Dette er et nytt enkeltvedtak som kan påklages innen tre uker.
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:
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som
gir grunn til å endre vedtaket i UBA-sak 016/19, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas
til følge.
Videre behandling:
Hvis utvalget står fast ved vedtaket i UBA-sak 016/19, skal saken oversendes
Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling. Hvis utvalget opphever eller
endrer vedtaket, er det fattet et nytt enkeltvedtak som kan påklages.
Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune
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Saksbehandler:
Åge Hammervik, telefon: 415 14 564
Kommuneutvikling

Eiendom mellom Båtmannsveien 1C og Båtmannsveien 3 - 0139/0173 - enebolig klage på vedtak
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
130/19

Rådmannens innstilling
Klage fra Harald M. Johannesen på vedtak i delegasjonssak 471/18 tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.

Sammendrag:
Saken gjelder klage på avslått søknad om dispensasjon og tillatelse til oppføring av enebolig.
Tiltaket er avslått fordi bygningen skal plasseres for nært eiendomsgrensen mot gbnr. 139/62,
som er en kommunal eiendom avsatt til grønnstruktur i kommuneplanen.
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir grunn
til å oppheve eller endre avslaget, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge.

Vedlegg:
Rammesøknad - Eiendom mellom Båtsmannsveien 1C og Båtsmannsveien 3 - 0139/0173 nytt bygg - Avslag
Båtsmannsveien - 0139/0173 - enebolig - klage
Eiendom mellom Båtsmannsveien 1C og Båtsmannsveien 3 - 0139/0173 - enebolig - ber
om at klagesak gjenopptas
2972_001
Eiendom mellom Båtsmannsveien 1C og Båtsmannsveien 3 - 0139/0173 - enebolig - ny
tegninger
17320 Perspektiv
17320 Planer
17320 Fasader
1974_001
Eiendom mellom Båtsmannsveien 1C og Båtsmannsveien 3 - 0139/0173 - enebolig tilleggsdokumentasjon
Jordskiftesak redegjørelse Båtsmannsveien gnr 139 bnr 173 080519
3038_001
3039_001
3040_001
3041_001

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på avslått søknad om tillatelse til oppføring av enebolig.
Faktagrunnlag:
Byggkonsult SKA på vegne av Harald M. Johannesen m.fl. søkte 12.04.2018 om
tillatelse til å oppføre enebolig på ubebygd tomt. Det er samtidig søkt om dispensasjon
for oppføring av boligen én meter fra eiendomsgrensen mot gbnr. 139/62, som er en
kommunal eiendom avsatt til grøntstruktur i kommuneplanen.
Ved nabovarslingen kom det merknader fra Tønsberg kommune v/ avdeling for
Eiendomsutvikling (EUT). Det er her påpekt at den kommunale «smetten» fra
Båtsmannsveien som ligger øst for utbyggingseiendommen er én av flere adkomster til
Ringshaugodden, som ikke bør privatiseres til fortrengsel for allmennheten. Kommunen
har et særlig forvaltningsansvar for eiendommen på grunn av tinglyst heftelse som
forbyr annen bruk enn friluftsformål.

Administrasjonen avslo søknaden i vedtak den 12.09.2018 (sak 471/18):
«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.»

Dette vedtaket er påklaget av tiltakshaver ved e-post 21.09.2019, supplert med senere
opplysninger og dokumentasjon. Det er her gjort gjeldende at:
·

Kommunens kart viser feil eiendomsgrenser. Målebrev for gbnr. 139/173 og 139/181 viser
at disse eiendommene har felles grense. Det kommunale friarealet skulle derfor ligget øst
for gbnr. 139/173. Boligen skal føres opp fire meter fra grensen mot øst.

·

Grensesaken er brakt inn for Jordskifteretten.

·

Det er gitt aktivt nabosamtykke til plasseringen fra eier av gbnr. 139/181.

·

Korridoren/«smetten» langs eiendommen består av tett og ufremkommelig krattskog, og
den har aldri vært benyttet av allmennheten.

·

Det har vært gitt dispensasjon/aksept for tilsvarende plasseringer mot grønnstruktur i en
rekke saker.

·

Om nødvendig kan boligen flyttes lenger mot nord, slik at den ikke kommer i konflikt med
byggegrensen mot sjøen.

·

Det er også utarbeidet alternative tegninger av boligen.

Rettslig grunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 – se www.tonsberg.kommune.no.
1.3.Plankrav (pbl § 11-9, pkt. 1)
1.3.1. For tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene i plan- og
bygningsloven, innenfor formålene bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur, grønnstruktur og bruk og vern av sjø og vassdrag med
tilhørende strandsone, kreves det reguleringsplan.
For alle nye avsatte byggeområder, med unntak av D45, kreves reguleringsplan.
1.3.2. Plankravet gjelder ikke (pbl. § 11-10, pkt. 1) dersom tiltaket ut fra en
helhetlig vurdering:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

· samsvarer med krav til uteoppholdsareal
i boligområder ikke overskrider en utnyttelsesgrad på 30% BYA. I beregning av BYA
skal krav til antall biloppstillingsplasser på terreng medtas med 18 m2 pr. plass.
ikke fører til vesentlig endret eller utvidet bruk.
ikke berører arealer som benyttes av barn- og unge
ikke vanskeliggjør fremtidig regulering
ikke vesentlig avviker fra eksisterende bygningsmiljø, terreng og landskap
kan benytte seg av eksisterende teknisk infrastruktur eller videreutvikle dette i samsvar
med vedtatt kommunal standard
ikke har vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn
Ikke utgjør fare for ødeleggelse som følge av flom, stormflo og bølgepåvirkning.
Ikke utgjør fare for ødeleggelse som følge av grunnforhold.

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.
Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no.
§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i
eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
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.
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes nedenfor.
Vurderinger:
Vilkår for klagebehandling
Klagen er fremsatt innenfor lovbestemt klagefrist og øvrige vilkår for klagebehandling i
forvaltningsloven kapittel VI er også oppfylt.
Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven § 33
andre ledd. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen
begrunnet.
Etter rådmannens vurdering er endringene i plassering og utforming som er oversendt i
forbindelse med klagen, så omfattende at de må betraktes som en ny søknad. De kan
derfor ikke formelt legges til grunn for behandlingen av klagesaken. Endringene kan
likevel tas i betraktning av utvalget hvis det vil stille seg positiv til søknaden om
dispensasjon.
I henhold til samhandlingsregler med regionale og statlige sektormyndigheter, skal
saken bare sendes disse til uttalelse/samtykke hvis kommunen er positiv til
dispensasjon. Utvalget kan derfor avslå søknaden, men hvis utvalget er positiv, må
saken sendes Fylkesmannen i Vestfold før det gis endelig tillatelse.
Fastsetting av grenser
Ved vurdering av avstandskrav og andre offentligrettslige krav, må
bygningsmyndighetene innenfor rammene av forvaltningssaken ta stilling til hvor de
eiendomsgrensene går. Normalt vil vi da legge til grunn at eiendomsgrensene vist i
kommunens kart er korrekte, og bare der dette er åpenbart feil, kan vi ta utgangspunkt i
en annen plassering av grensene. Dette er en såkalt prejudisiell avklaring som ikke
innebærer en privatrettslig avklaring som er bindende mellom partene.
Som faktisk grunnlag for anførselen om at eiendomsgrensene i kartet er feil, er det vist

til skylddelingsforretninger for gbnr. 139/173 og 139/181. En nærmere avklaring av dette
vil bero på en komplisert eiendomsrettslig vurdering, som faller utenfor
bygningsmyndighetenes kompetanse. Etter rådmannens vurdering er det derfor ikke et
sikkert grunnlag for å fravike eiendomsgrensene i kartet, og i byggesaken bør disse
grensene derfor legges til grunn for relevante offentligrettslige krav. Hvis tiltakshaver
skulle få medhold i jordskiftesaken, kan byggesaken tas opp til ny behandling.
Avstand fra eiendomsgrense – søknad om dispensasjon
Etter pbl. § 19-2 andre ledd kan det bare gis dispensasjon hvis hensynene bak
avstandskravet og de generelle hensynene bak loven ikke blir vesentlig tilsidesatt. I
tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering. Det er normalt bare tungtveiende hensyn ved bruk av arealene og
ressursene i kommunen som kan begrunne dispensasjon.
Hensynet bak avstandskravet er å sørge for lys, luft og skjerming mellom bygninger og
andre eiendommer. Herunder skal det være tilstrekkelig avstand mellom private
bygninger og offentlige arealer til at allmenhetens ferdselsinteresser blir ivaretatt. Dette
er ikke bare et hensyn bak avstandskravet, men en av de sentrale formålene med hele
plan- og bygningslovgivningen.
Det er svært sterke friluftsinteresser knyttet til grøntområdet på Ringshaugodden, og
god tilgjengelighet har stor betydning for allmennhetens bruk av området. Disse
hensynene ivaretas både gjennom arealplanlegging og ved kommunens forvaltning av
eierinteresser, herunder kjøp av arealer for å sikre full råderett over eiendommer med
stor verdi for allmennheten. Det pågår et kontinuerlig arbeid der disse virkemidlene
benyttes for å styrke allmennhetens tilgang til friluftskvaliteter, særlig i strandområdene.
Etter rådmannens vurdering er det derfor ikke avgjørende at korridoren mellom
Båtsmannsveien og friluftsområdet har vært lite tilrettelagt og i bruk av allmennheten til
nå. Det er viktig å forvalte eierinteressene og arealplanene i området med sikte på en
fremtidig styrking av allmennhetens interesser.
Klager har vist til en rekke tidligere saker der det er gitt tillatelse til plassering av
boligbygg nær grønnstruktur. Etter rådmannens vurdering kan disse sakene imidlertid
ikke sette skranker for kommunens skjønnsutøvelse i denne saken, både fordi sakene
er eldre og fordi de faktiske og rettslige forholdene ikke er sammenlignbare.
Etter dette mener rådmannen at hensynene bak avstandskravet og loven generelt blir
tilsidesatt ved plasseringen det søkes om, og at vilkårene for dispensasjon derfor ikke
er oppfylt.
Krav i kommuneplanen
Det er bare søkt om dispensasjon fra kravet om minst 4 meter avstand mellom boligen
og eiendomsgrensene, jf. pbl. § 29-4. Administrasjonen har vurdert at det i tillegg er
behov for dispensasjon fra kommuneplanens byggegrense mot sjøen og kravet om
reguleringsplan for nye byggetiltak. Siden søknaden er avslått på grunnlag av
avstandskravet, er det ikke tatt nærmere stilling til dette i vedtaket. Hvis utvalget er
positiv til søknaden om dispensasjon fra avstandskravet, bør det samtidig vurdere
forholdet til kommuneplanen (se alternativ innstiling).

Alternative løsninger:
Klage fra Harald M. Johannesen på vedtak i delegasjonssak 471/18 tas delvis til følge
ved at vedtaket oppheves.
Utvalget er positiv til søknad om dispensasjon fra pbl. § 29-4 annet ledd for plassering
av bygningen inntil én meter fra eiendomsgrensen mot gbnr. 139/62. Utvalget legger da
vekt på at kommunens eiendom er tilgrodd og ikke er i bruk av allmennheten i dag. Etter
utvalgets vurdering kommer dispensasjonen derfor ikke i konflikt med allmennhetens
friluftsinteresser eller andre hensyn som ivaretas av pbl. § 29-4 eller loven generelt.
Administrasjonen delegeres myndighet til å gi dispensasjon og tillatelse til tiltaket på
følgende betingelser:
1. Søknaden skal oversendes Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for eventuell
uttalelse. Det er en forutsetning for dispensasjon at Fylkesmannen ikke har vesentlige
negative merknader til søknaden.
2. Bygningen må flyttes mot nord slik at den ikke kommer i konflikt med byggegrense mot
sjøen, og boligen må gis en utforming som er tilpasset naturlige og bygde omgivelser.

Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som
gir grunn til å endre vedtaket i delegasjonssak 471/18, og vi anbefaler derfor at klagen
ikke tas til følge.
Videre behandling:
Hvis utvalget står fast ved vedtaket i delegasjonssak 471/18, skal saken oversendes
Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling. Hvis utvalget opphever eller
endrer vedtaket, er det fattet et nytt enkeltvedtak som kan påklages.

Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune
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Saksbehandler:
Åge Hammervik, telefon: 415 14 564
Kommuneutvikling

Kirkegaten 21 - 0159/0064 - oppføring av tilbygg m.m. - klage på vedtak
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
131/19

Rådmannens innstilling
Klage fra Tømrermester Henning Berntsen AS på vedtak i UBA-sak 021/19 tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.

Sammendrag:
Saken gjelder klage på avslått søknad om tillatelse til å fravike tekniske krav i forbindelse med
oppføring av større tilbygg til enebolig.
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir grunn
til å oppheve eller endre vedtaket, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge.
Vedlegg:
Kirkegaten 21 - 0159/0064 - Oppføring av tilbygg, garasje og eldhus
klage på vedtak datert 09.02.2019
Kirkegaten 21 - 0159/0064 - Oppføring av tilbygg, garasje og eldhus - orientering om fravik

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på avslått søknad om tillatelse til å fravike tekniske krav i
forbindelse med oppføring av tilbygg.
Faktagrunnlag:
Tømrermester Henning Berntsen AS søkte 31.10.2018 på vegne av Svanhild og Trond
Hogner om tillatelse til å oppføre ny garasje, tilbygg til enebolig og eldhus. Eksisterende
garasje, tilbygg og uthus skal rives.

Utvalget fattet 25.01.2019 følgende vedtak - mot 1 stemme (FRP) - i sak 021/19:

Dette vedtaket er påklaget av søker ved brev 03.05.2018 og e-post 20.03.2019. Klagen
gjelder avsnitt 3 i vedtaket, som innebærer at det ikke gis tillatelse til å fravike krav til
ventilasjon (§ 13-2) og til energi (§§ 14-2 og 14-3). I klagen er det gjort gjeldende at:
·
·
·

Tilbygget har i begge etasjer åpen romløsning inn i eksisterende bolig. Det blir derfor
tilnærmet umulig å balansere trykket i denne boligen med balansert ventilasjon.
Totalkonstruksjonen kan bli negativt påvirket av overtrykk, noe som igjen vil gi kondens
i bygget.
Eksisterende bolig har en U-verdi (mål for varmeisolerende evne) på ca. 1, uten
isolasjon. Når det er gitt fravik med hensyn til luftlekkasje, blir det motstridende at
øvrige energikrav gjøres gjeldende i tilbygget.

·
·

Kostnadene ved ventilasjonsanlegg og tilpasning vil utgjøre ca. 125 000 kr, samtidig
som energieffekten blir begrenset.
Kostnadene ved å oppfylle kravene til U-verdi vil samlet beløpe seg til ca. 120 000 kr.

Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningsloven – se www.lovdata.no.
§ 31-2.Tiltak på eksisterende byggverk
[…]
Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og
rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse
byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom
bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre
hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen. Departementet kan gi
forskrifter som nærmere regulerer kommunens adgang til å gi tillatelse etter leddet
her.
[…]
Byggteknisk forskrift (TEK17) – se www.lovdata.no.
Forholdet til kommuneplanen:
Ikke relevant.
Vurderinger:
Vilkår for klagebehandling
Klagen er fremsatt innenfor lovbestemt klagefrist og øvrige vilkår for klagebehandling i
forvaltningsloven kapittel VI er også oppfylt.
Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven § 33
andre ledd. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen
begrunnet.
Vurdering av klagen
Spørsmålet i denne saken er om det skal gis tillatelse til å fravike kravene til ventilasjon
og til energieffektivitet for tilbygget. Tiltaket utløser ikke tekniske krav for eksisterende
bolig. Dette er vurdert slik i utredningen til sak 021/19:
«Hovedregelen i plan- og bygningsloven er at alle byggetiltak skal oppfylle alle tekniske
krav, jf. pbl. § 31-2 første ledd.
Det følger imidlertid av pbl. § 31-2 fjerde ledd at kommunen kan gi tillatelse til nødvendig
ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å
tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader. Det er en
forutsetning at ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre en hensiktsmessig

bruk.
Forarbeidene fastsetter at det er «relevante» krav som gjelder. En naturlig forståelse av
dette er at kravene gjelder den delen og funksjonen tiltaket omfatter, og at det tekniske
kravet skal oppfylle en funksjon og ha en effekt i byggverket.
Fravik fra krav til balansert ventilasjon
Det søkes om fravik fra TEK17 § 13-2 for balansert ventilasjon. Ansvarlig søker begrunner
søknaden med at den eksisterende boligmassen er åpent koblet sammen med det nye
tilbygget, noe som vil forringe effekten av balansert ventilasjon. Det ønskes naturlig
ventilasjon i alle rom, og våtrom og kjøkken vil ha mekanisk avtrekk.
Tilbygget er stort, og vil etter oppføring utgjøre ca. 2/3 av boligens samlede BRA.
Kommunen mener derfor at installering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning er
et tiltak som vil ha merkbar effekt, både når det gjelder bygningens luftkvalitet og
energibruk. Selv om den åpne løsningen mellom den eksisterende boligen og tilbygget vil
forringe effekten av balansert ventilasjon noe, vil effekten av balansert ventilasjon likevel
ha såpass stor effekt for boligen at det ikke anses urimelig å oppfylle kravet. Det utgjør
heller ikke en uforholdsmessig kostnad for tiltakshaver. Kommunen gir derfor ikke fravik
fra TEK17 § 13-2 for balansert ventilasjon.
Fravik fra krav til energieffektivitet med tanke på u-verdi krav Ansvarlig søker har videre
søkt om fravik fra TEK17 § 14 for krav til energieffektivitet med tanke på u-verdi krav.
Søknaden begrunnes med praktiske hensyn i forhold til eksisterende konstruksjon.
Departementet har i en prinsipp- og tolkningsuttalelse 29.09.2011 (sak 10/2102-3) uttalt
følgende:

«Hvorvidt tilbygg og påbygg bør oppfylle alle tekniske krav avhenger av en
rekke forhold, og beslutningen om hvilke krav som skal gjelde vil antagelig
måtte variere. Det virker lite offensivt at et tilbygg/påbygg ikke skal oppfylle
energikrav. Å stille krav til styringssystem for energibruk for små tilbygg virker
imidlertid lite hensiktsmessig. Men minimumskrav til tetthet, kuldebroer,
isolasjon mv. kan være fornuftig. Det bør tas følgende utgangspunkter: - For
større tilbygg kan oppfyllelsen av energikrav ha betydning, og alle krav til
konstruksjonen (isolasjon, tetthet mv) bør gjelde.»
Tilbygget er stort, og kommer til å utgjøre 2/3 av boligen. Kommunen mener derfor at
oppfyllelse av kravene til u-verdi kommer til å gi en energibesparelse, og at det ikke er
urimelig å oppfylle kravene i TEK17. Det at oppfyllelse av kravene vil være upraktisk i
forhold til eksisterende konstruksjon anses ikke som en god nok begrunnelse for å fravike
energikravene i TEK17. Det anses heller ikke å være en uforholdsmessig kostnad for
tiltakshaver. Kommunen gir derfor ikke fravik fra TEK17 § 14 for krav til energieffektivitet
med tanke på u-verdi krav.

Fravik fra krav til luftlekkasje Kommunen gir fravik fra kravet til luftlekkasje i TEK17
§ 14-2 (2) mellom den eksisterende boligen og det nye tilbygget. Årsaken til dette
er at det er åpent mellom den eksisterende boligen og tilbygget, og at det derfor vil
bli vanskelig å gjennomføre trykktesting.»
Som det fremgår av nevnte uttalelse fra Kommunal og moderniseringsdepartementet, er
hovedregelen at alle krav til konstruksjonen vil gjelde ved oppføring av større tilbygg. I
eksempelsamling for tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg – utarbeidet av Norsk
Kommunaltekniske Forening – er det tilsvarende anbefalt at tilbygg som utgjør mer enn
50 % av samlet bruksareal for bygningen, må oppfylle alle energikrav som ved nybygg

(punkt 5.8). Videre er det uttalt at:
«Installering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning er også tiltak som vil
ha merkbar effekt på bygningens energibruk. Innstallering av balansert ventilasjon
med varmegjenvinning vil normalt representere en uforholdsmessig høy kostnad,
med mindre tilbygget utgjør en større del av bygningens samlede BRA. Ved tilbygg
som utgjør 50 % eller mer av samlet BRA, må installeres balansert ventilasjon med
varmegjenvinning som ved nybygg.»
Oppføring av større tilbygg skal med andre ord prosjekteres slik at kravene til
ventilasjon og energieffektivitet oppfylles, om nødvendig med endringer i planløsningen
eller tilpasninger i eksisterende bygg for å oppnå tilstrekkelige ytelser. Det må også
kunne forventes relativt store kostnader for å oppfylle relevante krav ved oppføring av
slike tilbygg.
Rådmannen kan ikke se at det er vist til spesielle forhold ved dette bygget eller tiltaket,
som gir grunnlag for å fravike disse generelle utgangspunktene. Etter rådmannens
vurdering inneholder klagen derfor ikke nye opplysninger eller synspunkter som gir
grunn til å endre eller oppheve vedtaket i sak 021/19.
Alternative løsninger:
Klage fra Tømrermester Henning Berntsen AS på vedtak i UBA-sak 021/19 tas til følge
ved at tredje avsnitt i vedtaket endres til:
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 31-2 gis det fravik fra krav til ventilasjon og
energieffektivitet, jf. TEK17 §§ 13-2, 14-2 og 143. Det gis ikke fravik fra andre krav i
TEK17.»
Dette er et nytt enkeltvedtak som kan påklages innen tre uker.
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som
gir grunn til å endre vedtaket i UBA-sak 021/19, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas
til følge.
Videre behandling:
Hvis utvalget står fast ved vedtaket i UBA-sak 021/19, skal saken oversendes

Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling. Hvis utvalget opphever eller
endrer vedtaket, er det fattet et nytt enkeltvedtak som kan påklages.
Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/33789

Saksbehandler:
Åge Hammervik, telefon: 415 14 564
Kommuneutvikling

Kirkegaten 8 - 159/394 - tilbygg, fasadeendring m.m. - klage på vedtak
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
132/19

Rådmannens innstilling
Klage fra Geir Wiklund og Nøtterøy Bygg AS på vedtak i sak 279/19 tas delvis til følge ved at
det gis tillatelse til innbygging av balkong på ark mot sør. Vedtaket for øvrig opprettholdes.
Dette er et nytt enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold innen tre uker.

Sammendrag:
Saken gjelder klage i sak om diverse byggetiltak på bolig i bevaringsområdet på Husøy. Klagen
gjelder avslag på søknad om innbygging av balkong, oppføring av nye balkonger og heving av
tak m.m., som er avslått fordi det vil gi en utnyttingsgrad og et bygningsvolum på eiendommen
som bryter med omgivelsene.
Rådmannen anbefaler at klagen tas delvis til følge ved at innbygging av balkong på ark mot sør
tillates, fordi dette ikke vil øke bebygd areal eller bygningsvolum, og dessuten tilbakeføre
bygningen til et mer opprinnelig uttrykk. For øvrig kan vi ikke se at klagen inneholder nye
opplysninger eller synspunkter som gir grunn til å oppheve eller endre vedtaket, og vi anbefaler
derfor at øvrige deler av vedtaket opprettholdes.
Vedlegg:
Kirkegaten 8 - 159/394 - klage på vedtak ett-trinnssøknad
Bekreftelse fra tidligere eier vedrørende bruk av anneks
Kirkegaten 8 - 159/394 - søknad om tilbygg/påbygg og fasadeendring - delvis innvilget
Foto og flyfoto - fasade og
Kirkegaten 8 - 0159/0394 - supplerende dokumentasjon til ett-trinns søknad

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på avslått søknad om tillatelse til bruksendring, tilbygg m.m.
Faktagrunnlag:
Nøtterøy Bygg AS søkte den 28.06.2018 om tillatelse til følgende tiltak:
·
·
·
·
·

Balkong i andre etasje mot nord (ca. 10 m2)
Balkong i andre etasje mot øst (ca. 6 m2)
Endring av vindusplassering-/utforming
Heving av eksisterende tak mellom hovedbygning og sidebygning, samt etablering av
varmtrom under denne.
Innbygging av eksisterende overbygd/inntrukket balkong mot sør.

Eiendommen er på ca. 551 m2, og tiltaket gir et bebygd areal på ca. 164 m2.
Utnyttelsesgraden blir da på ca. 30 % BYA.
Det er ikke kommet merknader fra varslede naboer, og det er gitt samtykke til
plasseringen fra eiere av gbnr. 159/19 og 159/387.

Figur 1 - situasjonskart

Figur 2 - tegninger med omsøkte endringer markert med gul farge

Figur 3 - fotografi som viser inntrukket balkong på ark

Figur 4 - skråfoto med omsøkt eiendom markert
Søknaden ble delvis avslått av administrasjonen i vedtak 13.03.2019 (sak 279/19):
1. Balkonger og tak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås søknad om

dispensasjon fra plankrav i punkt 1.3 i bestemmelser til kommunedelplan for
Husøy for nye balkonger, innbygging av eksisterende balkonger og heving av
tak mellom hovedbygning og sidebygning.

Ett-trinns søknad om tillatelse til nye balkonger, innbygging av eksisterende
balkonger og heving av tak mellom hovedbygning og sidebygning, bestående
av dokumentasjon som angitt i søknaden, avslås i samsvar med plan- og
bygningsloven, § 21-4 og bestemmelser gitt i medhold av loven.
2. Vinduer

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra
plankrav i punkt 1.3 i bestemmelser til kommunedelplan for Husøy for endret
vindusplassering og vindusutforming.
Ett-trinns søknad om tillatelse til endret vindusplassering og vindusutforming,
bestående av dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i samsvar med
plan- og bygningsloven, § 21-4 og bestemmelser gitt i medhold av loven.
Dette vedtaket er påklaget av tiltakshaver ved e-post 02.04.2019 og av ansvarlig søker
ved brev mottatt 08.04.2019. Det er her gjort gjeldende at:
·
·
·
·
·
·

Innbygging av eksisterende, inntrukket balkong vil tilbakeføre bygningen til et mer
opprinnelig uttrykk.
Nye balkonger vil ytterligere forbedre inntrykket av eiendommen og gi forenklet
rømning.
Mange av naboeiendommene har lavere utnyttingsgrad fordi de er bebygget med
bygninger i «funkis-stil», som er en mer arealeffektiv byggemåte.
For å oppnå lavere utnyttelsesgrad, kan bod ved garasjen fjernes. Dette vil gi en
utnyttelsesgrad på 28,6 % BYA som er under normal utnyttelsesgrad i kommunen.
Tiltakshaver har en sønn med funksjonsnedsettelse, og dette gir behov for tilknytning
mellom hus og anneks.
Det er innhentet bekreftelse fra tidligere eier om at annekset var innredet og brukt til
boligformål i 1960.

Rettslig grunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 – se www.tonsberg.kommune.no.
Kommunedelplan for Husøy 2002-2011 – se www.tonsberg.kommune.no.
Planbestemmelsene punkt 1.1:
I eksisterende byggeområder, samt fremtidig byggeområde B1, B17 og B18, kan
fradeling og oppføring av ny bebyggelse kun skje etter godkjent reguleringsplan (jfr.
Pbl § 20-4, andre ledd, pkt a). Mindre endringer innen eksisterende byggeområder
kan skje dersom disse ut fra en helhetlig vurdering ikke fører til vesentlig endret eller
utvidet bruk og ikke vil være til hinder for fremtidig regulering av området.

For områdene B2-B16 samt B19 (fremtidige byggeområder) er det ikke krav til
reguleringsplan. Her må det foreligge godkjent situasjonsplan for hele det aktuelle
området før fradeling og/eller bygging av nye boenheter kan godkjennes.
Situasjonsplanen skal vise eiendomsgrenser, bebyggelsens plassering, adkomst og
parkeringsløsning samt eksisterende og fremtidig terreng og vegetasjon (jfr. Pbl §
20-4, annet ledd, pkt b). Se for øvrig pkt 1.4 for øvrige bestemmelser til disse
områdene.
Utsnitt av kommuneplanbestemmelsene punkt 1.3:

Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no.
§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller
i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
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.
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra
planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt
statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.
Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette
tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker, herunder fastsette tidsfrist for andre
myndigheters uttalelse i dispensasjonssaker og gi regler om beregning av frister,
adgang til fristforlengelse og konsekvenser av fristoverskridelse.
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes nedenfor.
Vurderinger:
Generelt om klagen
Klagen er fremsatt innenfor lovbestemt klagefrist og øvrige vilkår for klagebehandling i
forvaltningsloven kapittel VI er også oppfylt.
Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven § 33
andre ledd. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen
begrunnet.
Vurdering av klagen

Kommunedelplanen for Husøy stiller krav om reguleringsplan for oppføring av ny
bebyggelse og tiltak på eksisterende byggverk. Bestemmelsen inneholder ikke unntak
fra plankravet, og alle tiltak i dette området krever derfor dispensasjon fra plankravet.
Videre er det et krav at bygningene bevares eller tilbakeføres til opprinnelig stil.
Avslaget på deler av søknaden er begrunnet med at nytt bebygd areal eller
bygningsvolum vil gjøre at bygningen bryter ytterligere med omgivelsene, og dermed
åpner for en endring av området som i tilfelle bør vurderes i en planprosess. Vi viser i
denne sammenhengen til begrunnelsen i delegasjonssak 279/19:
«Plankravet skal sørge for at nye områder ikke bebygges eller eksisterende
byggeområder fortettes, uten at det på forhånd er gjort en overordnet vurdering av
akseptabel utnyttelse, estetikk, infrastruktur og lignende. De generelle kriteriene i
punkt 1.3.2 i kommuneplanens arealdel er her veiledende. I denne saken er det
særlig relevant å vurdere om tiltaket gjør at bygningen vil avvike fra eksisterende
bygningsmiljø, terreng og landskap.
Med utgangspunkt i kommunens kartdata, har vi beregnet følgende
utnyttelsesgrad på de nærmeste eiendommene langs Kirkegaten:
Eiendom

Tomtestørrelse
(m2)

Bebygd areal
(m2)

Utnyttelse (%
BYA)

159/332
159/359 og
291
159/387
159/382
159/288
159/287
159/286

711
617

171
163

24
26

736
791
1007
1170
1299

190
173
255
232
205

26
22
25
20
16

Vi gjør oppmerksom på at disse opplysningene ikke er nøyaktige, men
gjennomgående er bebygd areal og utnyttelsesgrad trolig noe mindre enn
beregnet her.
Opplysningene viser at eiendommen allerede har en høyere utnyttelsesgrad enn
gjennomsnittet og det typiske for området. Nytt bebygd areal på eiendommen vil
derfor gjøre at eiendommen avviker ytterligere fra eksisterende bygningsmiljø med
hensyn til estetikk, lys og luft mellom bygninger og andre konsekvenser av
fortetting.
Vi mener at disse konsekvensene forsterkes av at bebyggelsen på eiendommen
allerede bryter noe med omgivelsene når det gjelder plassering, bygningsvolum og
utforming. Bebyggelsen består av en hovedbygning med flere underordnede
bygningsdeler, og dessuten to tilliggende uthus med ulike møneretninger. Dette
bryter både med et tradisjonelt, ordnet utbyggingsmønster, og også med
eksisterende bygningsmiljø.
Etter bygningsmyndighetenes vurdering vil en generell transformasjon av området
med tilsvarende utnyttelsesgrad, utbyggingsmønster og utforming som denne

eiendommen, endre bygningsmiljøets karakter betydelig. Dette bør i tilfelle
avklares i en overordnet plan som belyser relevante hensyn for et større område,
også med hensyn til de spesielle vernehensynene som gjør seg gjeldende på
Husøy.
På denne bakgrunn mener vi at vilkårene for å gi dispensasjon fra plankravet ikke
er oppfylt så langt tiltaket gjelder nytt bebygd areal og økt bygningsvolum. Dette
innebærer at det ikke kan gis tillatelse til nye balkonger eller innbygging av
eksisterende balkonger, eller til heving av tak mellom hovedbygning og
sidebygning.»
Rådmannen er enig med klager i at innbygging av inntrukket balkong på ark mot sør,
stemmer bedre med bygningens opprinnelige uttrykk. Dette tiltaket vil gi økt bruksareal,
men ikke nytt bebygd areal eller nytt/endret bygningsvolum. Etter en ny vurdering
anbefaler rådmannen derfor at klagen tas til følge så langt den gjelder innbygging av
inntrukket balkong med innsetting av nye vinduer på arken.
For øvrig kan vi ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir
grunn til å endre vurderingen som ligger til grunn for avslaget. Selv om en mindre bod i
tilknytning til garasjen fjernes, vil eiendommen ha høyere utnyttelsesgrad enn
omgivelsene, og heving av eksisterende tak og nye balkonger vil forsterke de negative
virkningene av den allerede tette bebyggelsen på eiendommen.
Selv om rådmannen har stor forståelse for tiltakshavers behov for utvidet bruksareal og
en funksjonell passasje mellom boligen og annekset, kan slike personlige forhold
normalt ikke tillegges avgjørende vekt i en byggesak. Grunnen til det er at bygninger
oppføres med et langt perspektiv, mens eierforhold og personlige behov kan skifte
raskt.
Alternative løsninger:
Alternativ 1:
Klagen tas ikke til følge, vedtak i UBA sak 279/19 opprettholdes. Klagen oversendes til
Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Alternativ 2:
Klage fra Geir Wiklund og Nøtterøy Bygg AS på vedtak i sak 279/19 tas til følge ved at
hele søknaden innvilges på vilkår.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra plankrav i punkt
1.3 i bestemmelser til kommunedelplan for Husøy for gjennomføring av tiltak beskrevet i
søknad 28.06.2018. Følgende vilkår gjelder for dispensasjonen:
·

Bod ved garasje på ca. 6,5 m2 BRA må rives for å kompensere for den økte
utnyttelsesgraden som følger av tiltakene.

Ett-trinns søknad om tillatelse til innbygging av balkong, oppføring av nye balkonger,
heving av tak og endret vindusplassering/-utforming - bestående av dokumentasjon
som angitt i søknaden - godkjennes i samsvar med plan- og bygningsloven § 21-4 og
bestemmelser gitt i medhold av loven.
Tiltaket kan ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Dette
kan utstedes etter skriftlig anmodning fra ansvarlig søker.

De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.
Dette er et nytt enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold innen tre
uker.
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:
Rådmannen anbefaler at klagen tas delvis til følge ved at innbygging av balkong på ark
mot sør tillates, men at vedtaket for øvrig opprettholdes.
Videre behandling:
Hvis utvalget står fast ved vedtaket i UBA-sak 279/19, skal saken oversendes
Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling. Hvis utvalget opphever eller
endrer vedtaket, er det fattet et nytt enkeltvedtak som kan påklages.

Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/36086

Saksbehandler:
Åge Hammervik, telefon: 415 14 564
Kommuneutvikling

Gauterødveien 113 - 0147/0106 og 0147/0063 - tre eneboliger - klage på gebyr
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
133/19

Rådmannens innstilling
Klage fra Carl Henrik Berg på administrasjonens vedtak datert 17.01.2019 tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.

Sammendrag:
Saken gjelder klage på vedtak om gebyr. Det avgjørende spørsmålet i saken er om gebyret er
bortfalt på grunn av fristoverskridelse.
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir grunn
til å oppheve eller endre vedtaket, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge.
Vedlegg:
Gauterødveien 113 - gbr 14763 - vedtak om borfall av gebyr - avslag
Gauterødveien 113 - 0147/0106 og 0147/0063 - klage på vedtak om bortfall av gebyr

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage i sak om gebyr.
Faktagrunnlag:
Fram Ingeniørkontor AS på vegne av Carl Henrik Berg søkte 01.06.2017 om tillatelse til
oppføring av tre eneboliger.
Administrasjonen innvilget søknaden den 16.11.2018 (sak 830/18). I samsvar med
gebyrregulativet punkt 2.2.1 ble gebyret for søknadsbehandlingen fastsatt til kr 66 750,-.
I e-post 26.11.2018 ga tiltakshaver uttrykk for at hele gebyret var bortfalt fordi
saksbehandlingsfristen var overskredet.
Administrasjonen tok stilling til dette kravet i vedtak 17.01.2019:
«Din søknad om bortfall av gebyr er avslått, jf. plan- og bygningsloven § 21-4 første ledd
jf. § 21-7 første ledd og byggesaksforskriften § 7-6 jf. § 7-2.»

Dette vedtaket er påklaget av tiltakshaver ved brev 25.01.2019. Det er her gjort
gjeldende at:
·

·
·
·
·

Tiltakshaver søker ikke om en skjønnsmessig nedsettelse eller bortfall av gebyr, men
han mener at gebyret allerede er falt bort på grunn av fristoverskridelse, jf. pbl. § 21-7
og saksbehandlingsforskriften § 7-6.
Søknaden er avgjort 18 måneder etter at den er mottatt.
Hvis kommunen mente at søknaden hadde vesentlige mangler, skulle den vært avvist.
Dette ville gitt mulighet til å klage på vedtaket eller anmode om reguleringsendring.
Departementet har presisert at tiden kommunen bruker til å vurdere om søknaden er
klar til behandling, skal regnes med i tidsfristen.
Det gikk over ett år fra søknaden ble mottatt til kommunen fant ut at det var behov for
dispensasjon fra byggegrensen mot fylkesveien.

Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningsloven (pbl.) – www.lovdata.no.
§ 21-7.Tidsfrister med særskilte virkninger

Søknad om tillatelse etter § 20-2 skal avgjøres av kommunene innen tolv uker etter at
fullstendig søknad foreligger, med mindre annet følger av andre eller tredje ledd. For
søknad om rammetillatelse gjelder ikke andre og tredje ledd. Ved overskridelse av fristen
skal kommunen tilbakebetale byggesaksgebyret etter nærmere bestemmelser i forskrift, jf. §
21-8 tredje ledd.
Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-3 der tiltaket er i samsvar med
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra
naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet
ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har
avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt.
[…]

Byggesaksforskriften (SAK10) – www.lovdata.no.
§ 7-2.Beregning av tidsfrister
Frister som følger av § 7-1 og plan- og bygningsloven § 21-7 kan forlenges med den
tid som medgår til feilretting eller supplering av opplysninger.
[…]
§ 7-6.Gebyrbortfall ved kommunens fristoverskridelse
Ved overskridelse av tidsfristene i § 7-4 bokstav a og plan- og bygningsloven § 21-7
første og fjerde ledd skal kommunen tilbakebetale tiltakshaver 25 % av det totale
gebyret for hver påbegynt uke tidsfristen overskrides. Bestemmelsen gjelder ikke
dersom det er avtalt særskilte frister eller kommunen har forlenget fristen etter § 7-3.
I slike tilfeller inntrer virkninger av fristoverskridelse fra det tidspunkt den avtalte eller
forlengede frist overskrides.
Forholdet til kommuneplanen:
Ikke relevant.
Vurderinger:
Vilkår for klagebehandling
Etter rådmannens vurdering er administrasjonens tilbakemelding og avklaring av
gebyret den 17.01.2019 et enkeltvedtak som omfattes av klagereglene i
forvaltningsloven kapittel VI.
Klagen er fremsatt innenfor lovbestemt klagefrist og øvrige vilkår for klagebehandling i
forvaltningsloven kapittel VI er også oppfylt.
Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven § 33
andre ledd. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen
begrunnet.

Vurdering av klagen
Det avgjørende spørsmålet i denne saken er om gebyret er bortfalt fordi kommunen har
overskredet saksbehandlingsfristen i pbl. § 21-7. Siden det forelå nabomerknader og
det var nødvendig med tillatelse fra annen myndighet, gjelder hovedregelen om at
saken skal være avgjort innen 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger.
Spørsmålet blir dermed når det forelå en fullstendig søknad. Saksbehandlingsforskriften
§ 7-2 skiller mellom opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne ta
stilling til søknaden, og mindre feil eller mangler som ikke er til hinder for at kommunen
skal kunne gi tillatelse. Bare i de første tilfellene – når det mangler avgjørende
opplysninger om tiltaket – kan fristen forlenges med tiden som medgår til feilretting eller
supplering av opplysninger, jf. bestemmelsens første ledd.
I veiledningen til saksbehandlingsforskriften § 7-2 er det om dette uttalt at:
«I uttrykket ”fullstendig søknad” ligger det at søknaden må være godt nok dokumentert til
å kunne tas under behandling.
Av pbl. § 21-2 første ledd andre punktum fremgår det at ”søknaden skal gi de
opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket”. Det
er søkers ansvar at alle opplysninger følger med søknaden. Søknaden skal gi de
opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne vurdere om tillatelse kan
gis, slik som tiltakets ”ytre” rammer, opplysninger om ansvarsretter og behovet for kontroll
mv. Dette er blant annet opplysninger om plan, plassering, visuell utforming og
ansvarsretter. Dette er viktige overordnede krav, og om kommunen ut fra den innsendte
dokumentasjon ikke kan ta stilling til dette, kan ikke søknaden anses som fullstendig […]

Dersom dokumentasjonen er nødvendig, men mangler, vil tidsfristen ikke starte før
kommunen har mottatt ”fullstendig” søknad. Slike mangler kan også gi grunnlag for
at søknaden sendes i retur, slik det er beskrevet i rundskriv H-13/04.
Kommunen gjøres altså ikke ansvarlig, og fristen starter ikke å løpe når en søknad
har grunnleggende mangler. Slike mangler er søkers/tiltakshavers ansvar.»
Dette oppstiller en klar og ubetinget regel om at kommunens saksbehandlingsfrist ikke
begynner å løpe før alle nødvendige opplysninger/dokumentasjon er innsendt. Denne
regelen er ikke begrenset av andre krav som gjelder for kommunens saksbehandling,
f.eks. kravene til veiledning i forvaltningsloven § 11 eller eventuell ulovfestet plikt til å
avvise en ufullstendig søknad. Slike feil kan ha andre rettslige konsekvenser, men altså
ikke at saksbehandlingsfristen begynner å løpe.
Det har vært flere mangler ved søknaden i denne saken, som i det vesentlige skyldes at
tomten ikke har hatt en avklart tilknytning til nødvendig infrastruktur. I brev 30.06.2017
ga kommunen tilbakemelding om at plankravet i kommuneplanbestemmelsene punkt
1.3 ville gjelde for tiltaket, og etter at reguleringsplanen ble vedtatt 13.09.2017, har
søknaden blant annet manglet dokumentasjon av privatrettslig adgang til opparbeidelse
av gang- og sykkelvei og atkomst til vei som er åpen for alminnelig ferdsel. Dette er
formidlet i omfattende korrespondanse og møtevirksomhet med tiltakshaver.
Etter rådmannens vurdering var søknaden først fullstendig den 26.10.2018, da det ble
vedtatt en reguleringsendring som åpner for at eiendommen kan ha utkjøring direkte til
Gauterødveien over egen eiendom. Rammetillatelsen er gitt 16.11.2018.
Saksbehandlingstiden etter at alle relevante krav er avklart og dokumentert, var dermed

under én måned.
Rådmannen kan derfor ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter
som gir grunn til å endre administrasjonens vedtak den 17.01.2019.
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Klagen inneholder ikke nye opplysninger eller synspunkter som gir grunn til å endre
administrasjonens vedtak den 17.01.2019, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas til
følge.
Videre behandling:
Hvis utvalget står fast ved vedtaket datert 17.01.2019, skal saken oversendes
Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling. Hvis utvalget opphever eller
endrer vedtaket, er det fattet et nytt enkeltvedtak som kan påklages.

Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/32424

Saksbehandler:
Kristin Hogstad Elvestad, telefon: 33 34 86 06
Kommuneutvikling

Tangenveien 14 - 0157/0195 - Bruksendring av garasje og bolig - Behandling av
klage på avslått søknad om påbygg og tilbygg på garasjen og etablering av
boenhet i garasjen
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
134/19

Rådmannens innstilling
Klagen fra byggmester/takstmann Hans Holt på vegne av Rune Anders Daviknes på deler av
vedtak i delegasjonssak 015/19 tas ikke til følge.
Saken oversendes til Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.

Sammendrag:
Saken gjelder klage på avslått søknad om påbygg og tilbygg på garasjen, og etablering av
boenhet i garasjens loftsetasje. Søknaden ble avslått i medhold av kommuneplanens arealdel
2014-2026 punkt 1.16.3, og plan- og bygningsloven §§ 29-2 og 29-4. I samme vedtak ble det
gitt tillatelse til bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel av eksisterende boligs kjeller. Sistnevnte
tiltak er ikke omfattet av klagen.
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir grunn
til å oppheve eller endre vedtaket, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge.
Vedlegg:
Tangenveien 14 - 0157/0195 - Bruksendring av garasje og bolig - Ett-trinns vedtak (§ 20-3)
Tangenveien 14 - 0157/0195 - bruksendring av garasje og bolig - klage på vedtak om
avslag på søknad
Redegjørelse

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på avslått søknad om påbygg og tilbygg på garasjen, og
bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel og etablering av boenhet i garasjens loftsetasje.
Faktagrunnlag:
Byggmester/takstmann Hans Holt søkte 26.11.2018 på vegne av tiltakshaver Rune
Anders Daviknes om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i boligens underetasje,
påbygg og tilbygg på garasjen, og etablering av boenhet i garasjens loftsetasje. Han
søkte samtidig om dispensasjon for garasjen med boenhet fra kommuneplanens
arealdel punkt 1.16.3.
Administrasjon godkjente søknaden om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i
boligens underetasje i vedtak 04.02.2019 (delegasjonssak 015/19). Søknaden om
påbygg og tilbygg på garasjen, og etablering av boenhet i loftsetasjen på garasjen ble
avslått.
Avslaget ble påklaget av byggmester/takstmann Hans Holt på vegne av Rune Anders
Daviknes 22.02.2019. I klagen er det gjort gjeldende at:
·

Kommunen ga tillatelse til å oppføre en dobbelgarasje i 1992, og garasjen ble oppført i
tråd med vedtaket. I 2000 ble garasjens underetasje, som ligger under terrengnivå,
utvidet mot vest med 7,7 meter. Loftsetasjen ble utvidet mot vest med 2,8 meter, og
det ble bygget to arker og etablert en ny boenhet. BYA ble utvidet med 19,6 m2.
Tiltaket ble ikke søkt om av ansvarlig snekker. Tiltakshaver er klar over sitt ansvar og
ønsker nå å få tiltaket godkjent.

·

Garasjen bør vurderes i sammenheng med det som ble godkjent i 1992. Garasjens
bredde og mønehøyde er i samsvar med det som ble godkjent i 1992. Garasjen ligger i
et skrånende terreng, og mønehøyde i forhold til gjennomsnittlig terreng er 5,4 meter.
Da garasjen ble ombygget var det i kommuneplanens arealdel 1991-2003 ikke noen
retningslinje om at det ikke var tillatt med arker og trapp, eller om begrensning på
garasjens størrelse. En stor del av den utvendige trappen opp til inngangen til
boenheten ligger i terrenget. I 1992 ble garasjen godkjent med en dør inn til
garasjeloftet på vestsiden, der det nå er vindu til soverom. Også i 1992 ville det vært
nødvendig med en trapp opp til nivået på vestsiden for å komme opp til døren.

·

Garasjen underordner seg boligen ved at den ligger i terreng som er sterkt skrånende
og er bygd inn i terrenget. Bygningene på toppen av terrenget har mønehøyder som er

12-15 meter høyere enn garasjens mønehøyde. Garasjen er i tillegg plassert delvis
bak boligen, slik at det bare er en del som er synlig fra veien. Den ene arken som er
synlig fra veien er ikke fremtredende. De to arkene og utvidelsen mot vest har ingen
betydning for i hvilken grad garasjen underordner seg boligen, sett i forhold til
godkjenning i 1992.
·

Garasjen er plassert 1 meter fra nabogrensene i nord. Begge naboer har signert
avstandserklæring med samtykke til tiltaket. Det er mer enn 8 meter til bygningene på
disse eiendommene. Til egen bolig er det 4,5 meter. Det er utført brannprosjektering i
tiltaksklasse 1 for å ivareta alle krav til sikkerhet ved brann. I henhold til
brannprosjekteringen er krav til brannsikkerhet når det gjelder plassering ivaretatt.

·

Tiltaket samsvarer med eiendommens formål, eiendommen har tilstrekkelig
uteoppholdsareal og parkering. Garasjen har vært i bruk slik den er i dag i 18 år. Det
har ikke vært noen merknader eller innsigelser fra naboer eller kommunen i disse
årene. Det i er i tillegg lagt ned et solid arbeid og boenheten fremstår som en god
leilighet der alle krav til rom er ivaretatt på en god måte. Den har et godt skjermet og
solrikt uteområde. Dispensasjon fra BYA over 50 m2, høyde og arker har ingen
negative konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Det er
urimelig å pålegge kostnader med å tilbakeføre tiltaket på grunn av visuelle kvaliteter,
ettersom alle forhold til brannsikkerhet og lys er ivaretatt.

Situasjonskart:

Flyfoto:

Plantegning for garasjen:

Fasadetegninger:

Snitt og bilder:

Tegninger av garasjen som ble godkjent i 1992:

Rettslig grunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 – se www.tonsberg.kommune.no
Relevante bestemmelser og retningslinjer:
1.16 Estetikk og byggeskikk
1.16.3 Garasjer
Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no
Relevante bestemmelser:
§ 29-1. Utforming av tiltak
§ 29-2. Visuelle kvaliteter
§ 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes nedenfor.
Vurderinger:
Vilkår for klagebehandling
Klagen er fremsatt innenfor den lovbestemte klagefristen. De øvrige vilkårene for
klagebehandling i forvaltningsloven kapittel VI er også oppfylt.
Kommunen skal foreta de undersøkelser som klagene gir grunn til, jf. forvaltningsloven
§ 33 andre ledd. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom det mener at klagen
er begrunnet.
Vurdering av klagen
Rettslig grunnlag
Søknaden om påbygg og tilbygg på garasjen, og etablering av hybel i garasjens
loftsetasje er i delegasjonsvedtak 015/19 avslått på grunnlag av at vilkårene for å gi
dispensasjon fra kommuneplanens punkt 1.16.3 ikke er tilstede. Tiltaket er også avslått
med hjemmel i pbl. §§ 29-2 og 29-4.
Kommuneplanens punkt 1.16.3 er en retningslinje, som ikke gir direkte
hjemmelsgrunnlag for vedtak. Et avslag kan derfor ikke begrunnes med at kommunen

ikke ønsker å gi dispensasjon fra kommuneplanens punkt 1.16.3.
Rådmannen er av den oppfatning at dette er en mangel som ikke har vært avgjørende,
både fordi feilen ikke har vært bestemmende for resultatet, og fordi mangelen nå kan
utbedres gjennom utvalgets fornyede vurdering av tiltaket, jf. prinsippet i fvl. § 41.
Tiltaket er i tillegg avslått med hjemmel i pbl. §§ 29-2 og 29-4. Selv om
vurderingstemaet ikke er like strengt ved vurdering av visuelle kvaliteter og plassering
etter pbl. §§ 29-2 og 29-4 som ved en dispensasjonsvurdering etter § 19-2, er det de
samme momentene som ligger til grunn for avgjørelsen. Kommuneplanens punkt 1.16.3
gir i tillegg uttrykk for Tønsberg kommunes praksis i garasjesaker.
Visuelle kvaliteter
Etter pbl. § 29-2 og kommuneplanens punkt 1.16 skal kommunen se til at ethvert arbeid
som omfattes av loven blir planlagt og utført slik at det etter kommunens skjønn har
gode visuelle kvaliteter i samsvar med sin funksjon, i seg selv og i forhold til
omgivelsene.
Ifølge forarbeidene stiller bestemmelsen krav om at bygningen gjennom sin form,
volum, høyde og fasadeuttrykk skal gi uttrykk for sin funksjon. Kravet til god kvalitet skal
tolkes relativt i samsvar med tiltakets størrelse og synlighet. Det er videre stilt krav om
at tiltaket skal ha gode visuelle kvaliteter i forhold til de bygde og naturlige omgivelser
det skal plasseres i. Dette er et selvstendig krav. Selv om et tiltak i seg selv har gode
kvaliteter, er det ikke sikkert det kan plasseres i alle typer omgivelser.
I vurderingen av om tiltaket har gode nok visuelle kvaliteter er det relevant å se hen til
retningslinjen for garasjer i kommuneplanens punkt 1.16.3 og forvaltningspraksis i
kommunen. Retningslinjen fastslår blant annet at ved plassering av garasjer nærmere
nabogrensen enn 4 meter bør følgende være ivaretatt:
·
·
·
·

Maksimalt tillatt bebygd areal er 50 m2
Garasjens høyde skal ikke være høyere enn 5 m målt fra planert terreng
Takløft og arker tillates ikke
Utvendig trapp tillates ikke

Hensikten bak retningslinjen er at garasjen skal underordne seg boligen, og ha en form
og uttrykk som samsvarer med dens funksjon som garasje. Retningslinjen er fulgt opp i
forvaltningspraksis i kommunen. Garasjen strider med retningslinjen på alle de
ovennevnte punktene.
Rådmannen er enig med klager i at garasjen ikke er så synlig fra veien, ettersom den
delvis er skjult bak boligen, samtidig som den er bygd inn i terrenget. Garasjens
synlighet gjør at det ikke stilles like strenge krav til garasjens visuelle kvaliteter.
Rådmannen er også enig i at tiltaket må vurderes med utgangspunkt i det som ble
godkjent i 1992. Utvalget skal ta stilling til søknaden om påbygg og tilbygg på garasjen,
og etablering av boenhet i garasjen. Det vil si de tiltakene som er gjort annerledes enn
det som ble godkjent i 1992.
På tross av garasjens synlighet fra veien, er rådmannen av den oppfatning at tilbygget,
påbygget og etablering av boenheten i garasjen gjør at den ikke underordner seg
boligen. Utvidelsen og arkene gjør at garasjen er vesentlig større enn det som ble
godkjent i 1992. Sett i sammenheng med den utvendige trappen gjør dette at garasjen
fremstår mer som en fullverdig bolig enn som en garasje. Garasjen har ikke visuelle
kvaliteter i samsvar med sin funksjon som garasje.

Klager har vist til at da garasjen ble ombygget var det ingen retningslinje i
kommuneplanens arealdel om at det ikke var tillatt med arker og trapp, eller om
begrensning på garasjens størrelse. Kommunen må imidlertid forholde seg til de
reglene og den praksisen som er gjeldende på vedtakstidspunktet, og ikke på
tidspunktet da garasjen ble ombygget. Det bør ikke lønne seg å bygge uten tillatelse, for
så å søke og få en tillatelse som kommunen ikke ville gitt dersom arbeidene ikke
allerede var gjort.
Etter en samlet helhetsvurdering mener rådmannen at tiltaket gjør at garasjen ikke har
gode nok visuelle kvaliteter i samsvar med sin funksjon, jf. pbl. § 29-2. Avslaget på
søknaden bør derfor opprettholdes.
Plassering
Etter pbl. § 29-4 andre ledd skal byggverk som hovedregel ha en avstand til
nabogrensen på minst 4 meter. Kommunen kan godkjenne en plassering nærmere
nabogrensen enn 4 meter dersom eier av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke,
jf. bestemmelsens tredje ledd bokstav a. Eier av gbnr. 157/171 og 157/183 har begge
gitt skriftlig samtykke til plassering av garasjen med boenhet i en minsteavstand på 1
meter fra eiendomsgrensen. Klager har opplyst at det er mer enn 8 meter til bygningene
på disse to eiendommene. Garasjen omfattes ikke av pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b,
ettersom det er en boenhet i garasjen.
Regelen er skjønnsmessig, og det er opp til kommunens frie skjønn å avgjøre om et
byggverk kan plasseres nærmere nabogrensen enn 4 meter, selv om det foreligger et
samtykke fra eier av naboeiendommene. Hensynet bak avstandskravet er å ivareta
brannsikkerhet, samt hensynet til lys og luft på eiendommene. Det har den siste tiden
blitt en klar praksis i kommunen at vi ikke godkjenner plassering av byggverk som ikke
er i tråd med avstandskravet. Årsaken til dette er blant annet at vi opplever at det
skapes mange konflikter når det ikke er tilstrekkelig med lys og luft mellom bygningene.
Etter en samlet helhetsvurdering mener rådmannen at tiltakets plassering 1 meter fra
nabogrensen ikke bør godkjennes, jf. pbl. § 29-4. Selv om det er mer enn 8 meters
avstand til bygningene på naboeiendommene nå, kan en godkjenning av plasseringen
skape mye konflikter ved fremtidig utnyttelse av naboeiendommene.
Alternative løsninger:
Tiltaket har gode nok visuelle kvaliteter i samsvar med sin funksjon, jf. pbl. § 29-2.
Utvalget godkjenner garasjens plassering 1 meter fra nabogrensen, ettersom det
foreligger nabosamtykker, jf. pbl. § 29-4.
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ferdigstillelse og vurdering av om de andre
vilkårene for å gi tillatelse er oppfylt.
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:
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som
gir grunn til å endre vedtaket i delegasjonssak 015/19, og vi anbefaler derfor at klagen
ikke tas til følge.
Videre behandling:
Utvalget tar stilling til klagen. Hvis utvalget står fast ved vedtaket i delegasjonssak
015/19, skal saken oversendes til Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.
Hvis utvalget opphever eller endrer vedtaket, er det fattet et nytt enkeltvedtak som kan
påklages.

Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/34051

Saksbehandler:
Kristin Hogstad Elvestad, telefon: 33 34 86 06
Kommuneutvikling

Barlindveien 34 - 0148/0154 - Oppføring av frittliggende enebolig
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
135/19

Rådmannens innstilling
Søknad om å føre opp en frittliggende enebolig avslås i medhold av plan- og bygningsloven §
29-2 og kommuneplanens arealdel punkt 2.2.2. Boligens takform og plassering er ikke
tilstrekkelig tilpasset eiendommens bygde omgivelser.
Videre tilfredsstilles ikke krav til unntak for reguleringsplan punkt 1.3.

Sammendrag:
Søknad om å oppføre en enebolig i Barlindveien 34. Det er sendt inn søknad om fradeling av
eiendommen, og sakene bør vurderes i sammenheng med hverandre (arkivsak 19/149).
Rådmannen har innstilt negativt i begge sakene. Dersom utvalget følger rådmannens innstilling
i den andre saken, bør det også følge rådmannens innstilling i denne saken.
Det sentrale spørsmålet i saken er om boligen er tilstrekkelig tilpasset nærområdet.
Rådmannen mener at boligen ikke er tilstrekkelig tilpasset nærområdet. Takformen bryter med
den enhetlige takformen i området, og plasseringen av boligen bryter med byggelinjene,
tomtestørrelsen og bebyggelsesstrukturen. Rådmannen anbefaler derfor at tiltaket avslås.

Vedlegg:
Kommentarer til merknader
Nabomerknader 2
Nabomerknader
Kommentarer til nabomerknader

Innledning – hva saken gjelder:
Oppføring av frittliggende enebolig.
Faktagrunnlag:
Kvartal 19 Arkitektkontor AS har søkt om å føre opp en frittliggende enebolig på vegne
av Steffen Falck-Antonsen. Søknaden må vurderes i sammenheng med søknad om å
opprette ny grunneiendom, ettersom den søkes plassert på den nye eiendommen
(arkivsak 19/149).
Søknaden omfatter:
Situasjonskart:

Flyfoto:

Fasadetegninger:

Snittegninger:

Areal:
Tomteareal: Eksisterende tomt 1600 m2, tomt som søkes opprettet 750 m2.
Bruksareal: Ikke oppgitt
Bebygd areal bolig: 140 m2
Utnyttelsesgrad (BYA): 24,88 %
Etasjeantall: 2
Bruksenheter: 1
Høyde:
Gesimshøyde: 6,9 m
Rettslig grunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 for Tønsberg kommune – se
www.tonsberg.kommune.no. Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til boligområde.
Relevante bestemmelser:
1.3. Plankrav (pbl § 11-9, pkt. 1)
1.16. Estetikk og byggeskikk (pbl §11-9 nr. 6)
2.2.2. Ved reguleringsplan og søknad om tiltak som innebærer fortetting i eksisterende
boligbebyggelse
Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no
Relevante bestemmelser:
§ 29-2. Visuelle kvaliteter

Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes under.
Uttalelse andre myndigheter:
Saken har vært til uttalelse hos veimyndigheten v/Bydrift. Veimyndigheten har ingen
motforestillinger mot fradeling av tomten, så lenge utkjøringen kommer på samme sted
som eksisterende, slik det er vist i situasjonsplanen. Økt trafikk fra én bolig vil ikke
skade Presterødåsen.
Saken har også vært til uttalelse hos vann- og avløpsmyndigheten v/Bydrift, som har
uttalt følgende:

Vurderinger:
Rådmannen presiserer at saken bør vurderes i sammenheng med delingssaken
(arkivsak 19/149).
Plankravet
Kommuneplanens arealdel punkt 1.3 krever at det lages en reguleringsplan for tiltaket.
Rådmannen mener at tiltaket ikke er omfattet av unntaksbestemmelsen fra plankravet i
punkt 1.3.2. Søkeren har ikke søkt om dispensasjon fra plankravet.

Rådmannen mener at tiltaket vesentlig avviker fra eksisterende bygningsmiljø, terreng
og landskap, og at det dermed er krav til reguleringsplan.
Vurderingen av om tiltaket omfattes av unntaksbestemmelsen sammenfaller med
vurderingen av om tiltaket tilfredsstiller kravene til pbl. § 29-2 og kommuneplanens
arealdel punkt 2.2.2. Vurdering følger nedenfor.
De andre vilkårene i unntaksbestemmelsen anses for å være oppfylt.
Visuelle kvaliteter
Kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven blir planlagt og utført slik
at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon, og etter

kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til
omgivelsene, se plan- og bygningsloven §§ 29-1 og 29-2. Kommuneplanens punkt 2.2.2
bokstav a fastsetter at det ved søknad om tiltak som innebærer fortetting i eksisterende
boligbebyggelse, skal gjøres en konkret vurdering på grunnlag av blant annet områdets
dominerende bygningstype, volum, høyde, utforming, byggelinjer, tomtestørrelser,
bebyggelsesstruktur, grønnstruktur, leke- og uteoppholdsarealer og estetikk.
Plan- og bygningsloven § 29-2 stiller krav om at ethvert tiltak har en god utforming både
i seg selv og i forhold til omgivelsene det blir plassert i. Selv om et tiltak i seg selv har
gode kvaliteter, er det ikke sikkert det kan plasseres i alle typer omgivelser.
Rådmannen er av den oppfatning at boligen ikke er godt nok tilpasset eiendommens
bygde omgivelser på grunn av boligens plassering og takform.
I vurderingen av om boligen er tilstrekkelig tilpasset eiendommens omgivelser, må
kommunen ta stilling til hva som anses som eiendommens nærområde. I kommunens
nye retningslinjer om fortetting er «nærområde» definert som et område som omfatter
tilgrensende eiendommer, eiendommer som er gjenboere, samt eiendommer langs
begge sider av tilliggende vei/veier, innenfor en 80-meterssone fra tiltakets
eiendomsgrense. Kommunen kan fastsette et utvidet eller redusert nærområde der det
er naturlig at et større eller mindre område ses i sammenheng. Den reviderte
kommuneplanen med retningslinjer er ikke vedtatt enda, og gjelder derfor ikke direkte
for denne saken. Retningslinjene gir likevel uttrykk for kommunens nye praksis når det
gjelder definisjonen og avgrensningen av nærområde, og har som hovedregel blitt fulgt i
byggesaker i kommunen de siste månedene.
I denne saken mener rådmannen at det er naturlig å avgrense tiltakets nærområde i
tråd med fortettingsstrategien til området vist på bildet under:

Nærområdet til Barlindveien 34 er karakterisert av en enhetlig bebyggelsesstruktur med

en svært tydelig byggelinje. Boligene har samme møne- og lengderetning, og er
plassert på linje med hverandre med lik avstand til veien og til eiendomsgrensen bak
boligen. Tomtene på vestsiden av Barlindveien er ca. like store, og det er mye plenareal
rundt boligene. Tomtene på østsiden av Barlindveien er av litt mer varierende størrelse,
men har likevel en svært tydelig byggelinje ut mot veien.
Boligens plassering på eiendommen vil bryte med nærområdets tydelige byggelinje.
Tiltaket fører til at tomtestørrelsen på begge eiendommene halveres, og de nye tomtene
vil skille seg klart ut fra resten av tomtene i området. Det vil også bli vesentlig mindre
plen- og uteoppholdsareal på tomtene.
Alle boligene i nærområdet har saltak, med unntak av Barlindveien 30, som har et
valmet tak. Nærområdet har dermed en tydelig og ensartet stil når det kommer til
takform. Boligen det er søkt om har pulttak, og skiller seg derfor svært tydelig ut fra de
andre boligene i området.
Etter en helhetsvurdering mener rådmannen at boligens plassering og takform gjør at
den ikke er tilstrekkelig tilpasset eiendommens bygde omgivelser, jf. pbl. § 29-2 og
kommuneplanens arealdel punkt 2.2.2.
Nabomerknader
Det foreligger nabomerknader i saken fra Kjersti og Knut Berg i Barlindveien 32 og
Presterødåsen vel.

Enkelte av nabomerknadene er allerede behandlet i delingssaken (arkivsak 19/149), og
vil derfor ikke gjentas her. Kort oppsummert handler merknadene om følgende
(merknadene ligger vedlagt i sin helhet):
·

·

Ingen av tomtene fra Barlindveien 2 til Barlindveien 46 har fradelte tomter. Det
foreligger et høydeskilleplatå mellom Barlindveien 46 og resterende eiendommer
nordover i Barlindveien. Boligene i Barlindveien 48-62 er derfor ikke sammenlignbare
med denne søknaden.
I og med at tomtene ligger på fjell må det påregnes noe sprengningsarbeid i

·

·

·
·
·

·

forbindelse med oppføring av ny bolig. Grunnmurene på eksisterende bebyggelse i
området er av eldre dato, og naboene frykter setningsskader som en konsekvens av
sprengningsarbeidene.
Det har opp gjennom tidene gått ras fra fjellblokkene i Presterødåsen. Det gikk blant
annet et meget stort ras i Barlindveien 42 i 1973, hvor også Geologisk institutt ble
involvert. Man kan også se tydelige spor etter ras i Barlindveien 32 og 34. Det er en
åpenbar fare for at sprengning i området vil kunne medføre ytterligere uønsket
oppsprekking og utrasing av fjellmasser. Det er bebyggelse under fjellet, og et
eventuelt ras vil kunne få fatale konsekvenser. Naboene forventer at kommunen
sørger for å få utført en ny geologisk kartlegging av forholdene i området, og at
kommunen står ansvarlig for eventuell forandring av terrenget ut mot Slagendalen.
Atkomsten gjør at bilene må ta en 180 graders u-sving i møte med kommunal vei, og
det vil bli for smalt frem til eiendom B. Atkomsten er dårlig lagt opp for biler og
eventuelt utrykningskjøretøy.
Det er utfordringer ved snørydding, ettersom det er få plasser å bli kvitt snøen på.
Bekymringer rundt hvor en eventuell garasje skal plasseres.
Boligen er ikke tilpasset øvrig bebyggelse, hverken når det kommer til byggestil,
takform eller antall etasjer. Tiltaket er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel
punkt 2.2.2.
Ved tillatelse av en slik type fortetting skapes det presedens som kan medføre
problemer med å innfri kommuneplanens arealdel punkt 1.12.3 om krav til felles
lekeplass.

Tiltakshaver har besvart nabomerknadene med følgende:
·

·

Det er ikke en reguleringsplan eller overordnet plan som sier at det ikke er lov til å
fortette i området. Den gamle reguleringsplanen er opphevet, noe som er i tråd med
målsettingen i kommuneplanen om at det kan fortettes også i Presterødåsen.
Fortettingen med ny eneboligtomt i annen bygningsrekke fra Barlindveien vil ikke være
i konflikt med hensynene til gode bomiljøer. Tomta faller slakt mot vest, slik at en
enebolig med to etasjer kan legges et par meter lavere enn den eksisterende boligen.
Sett fra gata vil ikke den nye boligen påvirke områdets preg av lav bebyggelse
negativt. Barlindveien 32 har to etasjer, hvor boligens andre etasje har et større volum
og ligger høyere enn det som er søkt om i Barlindveien 34.
Illustrasjon:

·

·

·

·

·

Barlindveien 48 til 62 ligger mindre enn to hundre meter nord for 34. Her er det foretatt
fortetting med seks nye boliger på sammen måte som det er søkt om her. Det er ikke
vesensforskjell i arrondering og topografi mellom Barlindveien 48-62 og 34.
Naboeiendommene til nr. 34 kan oppnå tilsvarende fortetting uten at det går på
bekostning av vitale bokvaliteter.
Det er ikke forutsatt sprengningsarbeider ut over eventuelle behov for VA-ledninger.
Eventuell rasfare i fjellskråningen vil bli vurdert ved igangsettingssøknaden, og
nødvendige tiltak vil iverksettes.
Atkomsten vil være felles med eksisterende bolig. Det er god plass til biloppstilling, og
fremkommeligheten til den nye tomta er ivaretatt. Eventuell garasje for eiendom B vil
bli der hvor bilene er tegnet inn på situasjonskartet.
Boligen er godt tilpasset omgivelsene og strøket. Tomta er romslig, solrik og skjermet
mot vind. Det er ingen støyplager, og bebyggelsen vil få en beskjeden fjernvirkning
pga vegetasjon og terreng. Boligen ligger lavere i terrenget, og påvirker ikke gatebildet
i særlig grad. Det er lekeplasser i nærheten og gode, trafikksikre gang- og
sykkelforbindelser ut i naturområdet.
Det er riktig at en tillatelse av tiltaket skaper presedens. Denne presedensen er
allerede skapet og ønsket. Presterødåsen vil bli et enda bedre sted gjennom de nye
husstandene som til en viss grad kompenserer for at den gjennomsnittlige
husstandsstørrelsen blir stadig mindre.

Rådmannens kommentarer til nabomerknadene:
·
·
·
·
·
·

Eventuell rasfare i fjellskråningen vil bli vurdert i forbindelse med
igangsettingssøknaden.
Rådmannen vurderer atkomsten til å være i tråd med pbl. §§ 27-4 og 28-7.
Snørydding kan foretas på egen eiendom.
Det er ikke søkt om oppføring av garasje. Kommunen tar ikke stilling til plassering av
en eventuell fremtidig garasje.
Boligens tilpasning til området og avgrensning av eiendommens nærområde er tatt
stilling til over.
En tillatelse til tiltaket vil skape presedens. Presedensvirkningen er et moment som
utvalget bør ta hensyn til i helhetsvurderingen av om tiltaket er tilstrekkelig tilpasset
området.

Alternative løsninger:
Utvalget mener at fradelingen ikke utløser plankrav fordi det ikke vesentlig avviker fra
eksisterende bygningsmiljø, terreng og landskap, jf. kommuneplanens arealdel punkt 1.3.2.

Utvalget mener at boligen er tilstrekkelig tilpasset nærområdet, jf. pbl. § 29-2 og
kommuneplanens arealdel punkt 2.2.2. Tiltaket godkjennes.
Saken returneres til administrasjonen for ferdigstillelse.

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:
Rådmannen anbefaler at tiltaket avslås.
Videre behandling:
UBA avgjør saken.
Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune
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Saksbehandler:
Kristin Hogstad Elvestad, telefon: 33 34 86 06
Kommuneutvikling

Barlindveien 34 - 0148/0154 - Oppretting av ny grunneiendom
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
136/19

Rådmannens innstilling
Søknad om å opprette ny grunneiendom fra gbnr. 148/154 avslås i medhold av plan- og
bygningsloven § 26-1 og kommuneplanens arealdel punkt 2.2.2 fortetting i eksisterende
boligbebyggelse. Eiendommen er uegnet til bebyggelse på grunn av sin plassering og
manglende tilpasning til nærområdet.

19/33692

Sammendrag:
Søknad om oppretting av ny grunneiendom i Barlindveien 34 for å oppføre enebolig. Det er
sendt inn søknad om oppføring av enebolig på eiendommen som søkes opprettet, og sakene
bør vurderes i sammenheng med hverandre (arkivsak 19/4233). Rådmannen har innstilt
negativt i begge sakene. Dersom utvalget følger rådmannens innstilling i den andre saken, bør
det også følge rådmannens innstilling i denne saken.
Det sentrale spørsmålet i saken er om eiendommen er tilstrekkelig tilpasset nærområdet.
Rådmannen mener at eiendommen ikke er tilstrekkelig tilpasset nærområdet, ettersom den
bryter med byggelinjene, tomtestørrelsen og bebyggelsesstrukturen. Rådmannen anbefaler
derfor at tiltaket avslås.
Vedlegg:
Redegjørelse
Barlindveien 34 - 0148/0154 - oppretting av ny grunneiendom - merknader
Barlindveien 34 - 0148/0154 - supplerende dokumentasjon til søknad om oppretting av ny
grunneiendom - situasjonsplan
Barlindveien 34 - 0148/0154 - deling av grunneiendom - merknader til nabovarsel

Innledning – hva saken gjelder:
Oppretting av ny grunneiendom for å oppføre enebolig.
Faktagrunnlag:
Steffen Falck-Antonsen har søkt om oppretting av ny grunneiendom i Barlindveien 34
for å oppføre en frittliggende enebolig. Den eksisterende eiendommen på ca. 1 600 m2
søkes delt inn i to eiendommen på henholdsvis 850 m2 (tomt A) og 750 m2 (tomt B).
Det er opplyst i søknaden at atkomst til den nye eiendommen vil bli via eksisterende
atkomst, med tinglyst rett over gbnr. 148/154. Veiretten vil bli tinglyst dersom
fradelingen blir godkjent.
Situasjonskart:

Flyfoto:

Kart:

Rettslig grunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 for Tønsberg kommune – se
www.tonsberg.kommune.no. Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til boligområde.
Relevante bestemmelser:
2.2.2 Ved reguleringsplan og søknad om tiltak som innebærer fortetting i eksisterende
boligbebyggelse
Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no
Relevante bestemmelser:
§ 26-1. Opprettelse og endring av eiendom
§ 29-2. Visuelle kvaliteter
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes under.

Uttalelse andre myndigheter:
Saken har vært til uttalelse hos veimyndigheten v/Bydrift. Veimyndigheten har ingen
motforestillinger mot fradeling av tomten, så lenge utkjøringen kommer på samme sted
som eksisterende, slik det er vist i situasjonsplanen. Økt trafikk fra én bolig vil ikke
skade Presterødåsen.
Saken har også vært til uttalelse hos vann- og avløpsmyndigheten v/Bydrift, som har
uttalt følgende:

Vurderinger:
Rådmannen presiserer at saken bør vurderes i sammenheng med byggesaken
(arkivsak 19/4233).
Plankravet
Kommuneplanens arealdel punkt 1.3 krever at det lages en reguleringsplan for tiltaket.
Rådmannen mener at tiltaket ikke er omfattet av unntaksbestemmelsen fra plankravet i
punkt 1.3.2. Søkeren har ikke søkt om dispensasjon fra plankravet.

Rådmannen mener at tiltaket vesentlig avviker fra eksisterende bygningsmiljø, terreng
og landskap, og at det dermed er krav til reguleringsplan.
Vurderingen av om tiltaket omfattes av unntaksbestemmelsen sammenfaller med
vurderingen av om tiltaket tilfredsstiller kravene til pbl. § 26-1 og kommuneplanens
arealdel punkt 2.2.2. Vurdering følger nedenfor.
De andre vilkårene i unntaksbestemmelsen anses for å være oppfylt.
Tomtens egnethet
Etter pbl. § 26-1 skal kommunen sørge for at det ikke dannes tomter som er uegnet til
bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering. Kommuneplanens punkt 2.2.2
bokstav a fastsetter at det ved søknad om tiltak som innebærer fortetting i eksisterende
boligbebyggelse, skal gjøres en konkret vurdering på grunnlag av blant annet områdets

dominerende bygningstype, volum, høyde, utforming, byggelinjer, tomtestørrelser,
bebyggelsesstruktur, grønnstruktur, leke- og uteoppholdsarealer og estetikk.
Eiendommen som søkes opprettet oppfyller kommuneplanens retningslinje som anbefaler et
minimumsareal for boligtomter på 500 m2. Tiltakshaver har i tillegg sendt inn dokumentasjon
som viser at eiendommen kan bebygges med en enebolig, samtidig som kommuneplanens og
plan- og bygningslovens krav til parkering, avstand til nabogrenser, størrelse og kvalitet på
uteoppholdsareal, kan ivaretas på eiendommen.
Rådmannen mener imidlertid at den nye grunneiendommen ikke er egnet til bebyggelse på
grunn av sin plassering, fordi den bryter med nærområdets dominerende byggelinjer,
tomtestørrelse og bebyggelsesstruktur. I kommunens nye retningslinjer om fortetting er
«nærområde» definert som et område som omfatter tilgrensende eiendommer, eiendommer
som er gjenboere, samt eiendommer langs begge sider av tilliggende vei/veier, innenfor en 80meterssone fra tiltakets eiendomsgrense. Den reviderte kommuneplanen med retningslinjer er
ikke vedtatt enda, og gjelder derfor ikke direkte for denne saken. Retningslinjene gir likevel
uttrykk for kommunens nye praksis når det gjelder definisjonen og avgrensningen av
nærområdet, og har som hovedregel blitt fulgt i byggesaker i kommunen de siste månedene.
I denne saken mener rådmannen at det er naturlig å avgrense tiltakets nærområde i tråd med
fortettingsstrategien til området vist på bildet under:

Nærområdet til Barlindveien 34 er karakterisert av en enhetlig bebyggelsesstruktur med en
svært tydelig byggelinje. Boligene har samme møne- og lengderetning, og er plassert på linje

med hverandre med lik avstand til veien og til eiendomsgrensen bak boligen. Tomtene på
vestsiden av Barlindveien er ca. like store, og det er mye plenareal rundt boligene. Tomtene på
østsiden av Barlindveien er av litt mer varierende størrelse, men har likevel en svært tydelig
byggelinje ut mot veien.
Eiendommen som søkes opprettet og boligens plassering på eiendommen vil bryte med
nærområdets tydelige byggelinje. Tiltaket fører til at tomtestørrelsen på begge eiendommene
halveres, og de nye tomtene vil skille seg klart ut fra resten av tomtene i området. Det vil også
bli vesentlig mindre plen- og uteoppholdsareal på tomtene.
Søker har gjort gjeldende at det, mindre enn 200 meter nord for Barlindveien 34, er tillatt slik
fortetting som er søkt om her:

Rådmannen viser til at disse eiendommene ligger utenfor det som anses som nærområdet til
Barlindveien 34. Befolkningsprognoser viser i tillegg at Tønsberg per i dag ikke må fortette i
eksisterende boligområder for å imøtekomme befolkningsveksten. Politikerne har holdt en
relativt klar linje på at fortetting kun skal skje dersom tiltaket kan vise gode kvaliteter og er godt
tilpasset eksisterende bebyggelse og bebyggelsesstruktur. Administrasjonen har fulgt opp dette,
både ved vurdering av nye byggesaker, men også i forslag til reviderte bestemmelser til
kommuneplanen. Kommunens praksis har dermed endret seg i etterkant av at tillatelsene nord i
Barlindveien ble gitt, og tillatelsene er derfor uansett ikke retningsgivende for
fortettingsprosjekter i området.
Søker har videre argumentert med at den nye boligen ikke påvirker gatebildet i særlig grad,
ettersom den kommer til å ligge bak eksisterende bolig. Fradelingen vil dermed ikke bryte med
byggelinjen ut mot veien. Samtidig vil ikke den nye boligen være så synlig fra veien, på grunn
av det skrånende terrenget på eiendommen:

Rådmannen er enig med søker i at plasseringen av eiendommen og det nye huset gjør at
tiltaket ikke bryter med den klare byggelinjen ut mot veien. Tiltaket bryter imidlertid med
byggelinjen mot nabogrensen på baksiden av huset. Tiltaket skiller seg i tillegg klart ut fra
nærområdet når det gjelder tomtestørrelse og bebyggelsesstruktur ellers.
Etter en helhetlig vurdering mener rådmannen at eiendommen som søkes opprettet er uegnet til
bebyggelse på grunn av sin plassering og manglende tilpasning til nærområdet, jf. pbl. § 26-1
og kommuneplanens arealdel punkt 2.2.2.

Nabomerknader:
Det foreligger nabomerknader i saken fra Kjersti og Knut Berg i Barlindveien 32 og
Presterødåsen vel.

Kort oppsummert handler merknadene om følgende (merknadene ligger vedlagt i sin
helhet):
·
·

·

·

·

·
·

Barlindveien er i revisjon av kommuneplanen foreslått med fremtidig bevaringsstatus.
I 2017 vedtok kommunen å oppheve en gammel reguleringsplan for området.
Reguleringsplanen ga begrenset mulighet for påbygging og utvidelse av eksisterende
boliger, ikke utvidelse for flere boliger eller fradeling av tomter.
En slik type fortetting vil oppleves som et stygt inngrep og være ødeleggende på et
harmonisk og eksisterende bomiljø. Barlindveien har etablerte byggelinjer, som vil bli
sterkt forringet dersom man tillater fradeling av tomter. En tillatelse vil skape
presedens for andre.
De fleste tomtene i Barlindveien er av rektangulær karakter, med en lengderetning
vest-øst. Ved fradeling vil boligene ligge bakenfor hverandre, noe som skaper en
følelse av blokkbeboelse.
Ny bolig på eiendommen som søkes opprettet vil få direkte innsyn i naboens
hoveduteplasser mot vest, og naboene vil tape utsikt mot nord. Eiendomsverdien vil
trolig forringes.
Foreslått atkomst ligger helt inntil nabogrensen. Dette oppleves smalt og med liten
grad av luftighet. I tillegg skal frisiktsoner innfris.
Naboene har vist til tre saker som de mener er sammenlignbare med denne saken.

Tiltakshaver har besvart nabomerknadene med følgende:
·
·

·

Søknaden om fradeling er i tråd med dagens arealplan. Det foreligger ikke bygg- og
deleforbud på eiendommen.
Tønsberg kommune har i lengre tid opphevet flere reguleringsplaner som er utdatert i
forhold til dagens krav og byggeskikk. At en reguleringsplan er opphevet skal ikke
være til hinder for fradeling eller fortetting.
Det er godkjent flere fradelinger og oppføringer av boliger i likhet med tiltaket der er
søkt om, se Barlindveien 40 til 62.

·

Det er planlagt å benytte eksisterende atkomst slik at beskjæring av hekk osv. ikke vil
påvirke naboens eiendom.

Rådmannens kommentarer til nabomerknadene:
·
·
·

·

·

Reguleringsplanen er opphevet, og kan dermed ikke lenger legges til grunn i byggeeller delingssaker i planens tidligere virkeområde.
Kulepunkt 3 – se vurderinger gjort under «tomtens egnethet».
Barlindveien er ikke lenger foreslått med fremtidig bevaringsstatus i den reviderte
kommuneplanen – men planen er i skrivende stund ikke endelig godkjent, så hva
sluttresultatet blir, er ikke sikkert.
Rådmannen har forståelse for at innsyn og tap av utsikt har negative konsekvenser for
naboen. Dette er imidlertid kvaliteter som man må påregne reduksjon av når man bor i
et tettbebygd strøk.
De tre sakene som vises til i nabomerknadene er av ulike grunner ikke direkte
relevante for denne saken. Enkelte av vurderingene er likevel de samme som her, se
vurderingen over.

Alternative løsninger:
Utvalget mener at fradelingen ikke utløser plankrav fordi det ikke vesentlig avviker fra
eksisterende bygningsmiljø, terreng og landskap, jf. kommuneplanens arealdel punkt 1.3.2.
Eiendommen som søkes opprettet er ikke uegnet til bebyggelse, jf. pbl. § 26-1 og
kommuneplanens arealdel punkt 2.2.2. Utvalget mener at eiendommen er tilstrekkelig tilpasset
nærområdet.
Søknad om oppretting av ny grunneiendom fra gbnr. 148/154 godkjennes i medhold av plan- og
bygningsloven §§ 20-1 og 26-1.
Følgende vilkår ligger til grunn for tillatelsen:
· Nødvendige rettigheter til anlegg og vedlikehold av vei og vann- og avløpsanlegg over
privat grunn må tinglyses. Oppmålingsforretning/matrikkulering av ny grunneiendom kan
ikke fullføres før dette er innfridd.
· Hvis oppmålingsforretning ikke er rekvirert etter lov om eigedomsregistrering innen 3 år
etter at tillatelsen til fradeling ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov
om eigedomsregistrering, faller tillatelsen bort, jf. plan- og bygningsloven § 21-9 (4).
· De godkjente beskrivelsene og situasjonsplanen må ikke fravikes uten skriftlig samtykke
fra kommunen.

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:
Rådmannen anbefaler at tiltaket avslås.
Videre behandling:
UBA avgjør saken.
Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune
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Saksbehandler:
Eirik Waage, telefon: 934 52 705
Kommuneutvikling

Grev Wedels gate 1 og 3 - 1002/0360, 0432 - oppføring av kontorbygg
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
137/19

Rådmannens innstilling

Opprinnelig utforming og materialvalg og farge (illustrasjoner) sendt inn sammen med
rammesøknad for kontorbygg I grev Wedels gate 1, bestående av illustrasjoner og
materialbeskrivelse, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4.

Sammendrag:
Saken gjelder endelig material- og fargevalg i forbindelse oppføring av nytt kontorbygg I Grev
Wedels gate 1.
UBA godkjente i UBA møte 1.mars.2019 søknad om tillatelse til oppføring av nytt kontorbygg i
Grev Wedels gate 1 med følgende tilleggspunkt.
·

Endelig valg av materialvalg og farge avgjøres av UBA før IG

I rammesøknaden var det foreslått å kle fasaden med mørke kobberplater. Fargen på
kobberplatene ligger i den mørke enden av fargepaletten på Farmandstredet.
KB Arkitekter AS har sendt inn nye illustrasjoner som viser ønsket utforming av bygget.
Rådmannen mener at det vertikale bruddet i fasaden var en forutsetning for at det skulle kunne
gis dispensasjon fra kravet i reguleringsbestemmelse om forskjellig materialbruk mellom feltene.
Med bakgrunn i dette anbefaler Rådmannen at de opprinnelige illustrasjonene legges til grunn
for endelig utforming av bygget..

Innledning – hva saken gjelder
Saken gjelder endelig material- og fargevalg i forbindelse oppføring av nytt kontorbygg I
Grev Wedels gate 1
UBA godkjente i UBA møte 1.mars.2019 søknad om tillatelse til oppføring av nytt
kontorbygg i Grev Wedels gate 1. Fasadeutformingen, herunder material- og fargevalg
ble derimot ikke endelig godkjent. Det ble stilt som vilkår om at material- og fargevalg
skal behandles politisk før igangsettelsestillatelse til bygget gis.

Det ble i rammetillatelse gitt dispensasjon fra krav til visuell utforming i § 3.1 andre ledd
i
reguleringsbestemmelsene innenfor kvartalet skal hvert felt framstå som en del av
helheten, men med en materialbruk som skiller de fra hverandre.
Faktagrunnlag
KB Arkitekter har sendt inn nye illustrasjoner som viser utforming av bygget. Under
følger materialbeskrivelsen fra arkitekt.
Ansvarlig søker sin redegjørelse av arkitektur materialer og farger.
Hovedform
Ny bebyggelse innordner seg i kvartalsstrukturen.
Ny bebyggelse vil fremstå som en del av helheten i kvartalet. Første etasje vil fremstå
som et åpent areal henvendt mot gaten. Bygningen er på 8 etasjer over terreng. Ny
bebyggelse vil få et bruksareal på ca. 8 200m2.
Arealbruk er kontor med publikumsrettete og utadvendte funksjoner i første etasje.
Mot Tollbodgaten vil bygningen krage ut 0,1 til 3,1 meter i en skrå flate, fra 3. til
7.etasje,

utover 1 etasjes fasadeliv.
Mot Grev Wedels gate etableres det et vertikalt brudd i fasaden i form av et glassfelt
med et
balkongmotiv som krager inntil 1 meter utover bygningskroppen / formålsgrensen
(innenfor det som reguleringsplanen tillater).
I hjørnet Grev Wedels gate / Jernbanegaten åpnes et glassparti som understreker
kvartalets hjørne og danner vertikalitet i den samlete komposisjon.
Arkitektur Materialer
Etasje 1, 2 og tilbaketrukket 8. vil domineres av glassfasadesystemer mot parken, Grev
Wedels gate og Tollbodgaten.
Fasadene mot indre gårdsrom består av et glassfasadesystem knyttet til trapp, heis og
bygningens
glassgård. De to øvrige fasader mot indre gårdsrom, vil kles med behandlet trepanel.
Materialbruken i fasadene fra 3 til 7 etg består av kobberelokserte aluminiumplater i
varierende valør, patina og glans. Platene vil være stabile i farge og uttrykk. De
monteres med horisontale falser og med varierende overflate, glans og valør vil
helheten gi et spill og en rytme som vil berike fasaden.
Aluminium er en ressurs som er gjenvinnbar og tilgjengelig.
Nye illustrasjoner

Illustrasjon sendt inn i forbindelse med rammesøknad.

Reguleringsplan:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for «område avgrenset av Grev Wedels gate,
Halfdan Wilhelmsens allé og Jernbanegaten», planID 20160131, vedtatt 15.3.2017.
Kommunedelplan for sentrum (Byplan):
Eiendommen omfattes av kommunedelplan for sentrum (byplan).
Forholdet til kommuneplanen
Vurdert i opprinnelig rammetillatelse av 1.mars 2019.
Vurderinger
Visuell utforming
I reguleringsbestemmelsene § 3.1 er det et overordnet krav at bebyggelsen sikres en
helhetlig tilpasning til bygde og naturgitte omgivelser.
Fra reguleringsplanen:
Eksisterende og ny bebyggelse skal innordne seg i kvartalsstrukturen og 1.etasje
skal fremstå som åpen og henvende seg mot gaten.
Innenfor kvartalet skal hvert felt framstå som en del av helheten, men med en
materialbruk som skiller de fra hverandre.
Minimum 60 % av fasader på gateplan, innenfor hvert felt, skal være transparente.
Bebyggelsen skal ha flate tak og inntrukken toppetasje.
Bebyggelse og utomhusanlegg skal planlegges og utføres med høy estetisk
kvalitet i utforming, detaljering og materialbruk.
Bebyggelsen skal ha bymessig utforming i volumer, overflater, materialer og
farger.
Holdbare og robuste løsninger skal benyttes.

De opprinnelige illustrasjonene viser at bygget er utformet med en vertikal utkraging mot
Grev Wedelsgate for å bryte opp fasaden. Rådmannen anser dette som et viktig vilkår
for å kunne fravike og gi dispensasjon fra bestemmelse om at man skal ha en
materialbruk som skiller de opprinnelige eiendommene fra hverandre.
Rådmannen anbefaler at de opprinnelige illustrasjonene legges til grunn for endelig
utforming av bygget.

Alternative løsninger
UBA godkjenner material og fargevalg som omsøkt.
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
Rådmannen anbefaler UBA at opprinnelig utforming, materialvalg og farger legges til
grunn for videre behandling.
Videre behandling
UBA avgjør saken
Tønsberg, 24.5.2019
Jan R Eide
Kommunaldirektør
Anne B. Hekland
virksomhetsleder
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Saksbehandler:
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Kommuneutvikling

Grevesvingen 1 - 1011/0166 - Ulovlig oppført bod - Pålegg om retting og ileggelse
av tvangsmulkt
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
138/19

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i pbl § 32-3 pålegger bygningsmyndigheten eier av ovennevnte eiendom å
rette ulovlig oppført bod ved å rive boden, alternativt ved å omsøke tiltaket etter plan og
bygningsloven ( pbl ) § 20-1 ( 1 ) bokstav a. Rettingsarbeidet skal være gjennomført innen
01.07.19. Bygningsmyndigheten må underrettes skriftlig ved bildedokumentasjon, når
forholdet er rettet.
Med hjemmel i pbl § 32-5 ilegges en løpende dagmulkt på kr 800,- fra og med 02.07.19.
Dagmulkten løper frem til den ansvarlige har dokumentert for bygningsmyndigheten at
pålegget er oppfylt.

Sammendrag:
Den 07.11.16 ga bygningsmyndigheten forhåndsvarsel om at det var aktuelt å komme med
pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt. Bakgrunnen for forhåndsvarselet var at
kommunen mottok henvendelse om at det på ovennevnte eiendom var oppført bod og utvidelse
av terrasse uten forutgående søknad og tillatelse. Ved befaring på eiendommen og ved
opplysninger gitt av tiltakshaver/ eier, ble det fastslått at opplysningene var riktige.
Boden og utvidelsen av terrassen ble ansett søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven
og i strid med reguleringsplanen. Reguleringsplanens § 1 bestemte at bebyggelsen skulle
plasseres i samsvar med planen. Tiltaket var således avhengig av dispensasjon.
Under utarbeidelse av pålegget endrer bygningsmyndigheten synet på enkelte av tiltakene.
Dette pålegget omfatter derfor kun tiltaket om oppført bod i strid med pbl, det vises bla til
avstandskravet i pbl. § 29-4.

Plb § 29-4 har følgende ordlyd om byggverkets plassering, høyde og avstand fra
nabogrense:
Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes
av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt
blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare
føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.
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

I forhåndsvarselet ble det opplyst at det ville bli vurdert fattet vedtak om retting og ileggelse av
tvangsmulkt, hvis ikke retting var foretatt eller søknad om oppføring av bod var innsendt innen
31.12.16.
Det ble også opplyst at før vedtaket ble fattet, hadde den ansvarlige rett til å uttale seg, jfr. pbl §
32-2 første ledd.
Bygningsmyndigheten kan ikke se å ha mottatt skriftlig tilbakemelding fra mottaker av
forhåndsvarselet etter utsendelsen. Forhåndsvarselet er heller ikke kommet i retur fra posten.
Det legges derfor til grunn at brevet er kommet frem.
Siden verken søknad eller dokumentasjon på tilbakeføring er mottatt hos kommunen, og boden
fortsatt står på eiendommen, anses det nødvendig å utstede pålegg om retting. Det anses
videre nødvendig å ilegge tvangsmulkt som virkemiddel for oppfyllelse av pålegget.
Bygningsmyndigheten fatter derfor vedtak om pålegg om retting og vedtak om ileggelse av
tvangsmulkt, begge deler med sikte på å få brakt forholdet i samsvar med plan- og
bygningslovgivningen.

Vedlegg:
Grevesvingen 1 - 1011/0166 - bygge bod og utvide terrasse - Forhåndsvarsel om pålegg
om retting og ileggelse av tvangsmulkt

_ Ad_ SV_ Grevesvingen 1 - 1011_0166 - bygge bod og utvide terr
Referat fra forhåndskonferanse (L)(789311)
Grevesvingen 1 - 1011/0166 - bygge bod og utvide terrasse - nabobrev
Grevesvingen 1 - 1011/0166 - bygge bod og utvide terrasse - Redegjørelse
Grevesvingen 1 - 1011/0166 - bygge bod og utvide terrasse - vedrørenende tilbygg
bilder
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Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder oppføring av bygning ( bod ) inntil eksisterende bygning uten å følge pbls
krav om søknad og godkjennelse før boden oppføres.
Bygningsmyndighetene ble kjent med at slik bod var oppført ved henvendelser fra
naboer og ved tilsyn på eiendommen.
Det er sendt forhåndsvarsel om pålegg og retting samt om tvangsmulkt til eier/
tiltakshaver uten av kommunen har fått noen respons på dette forhåndsvarslet.
Boden er ikke fjernet.

Faktagrunnlag:
Oppføring av den type tiltak som beskrevet er søknadspliktig etter pbl 20 – 2 jfr. § 20 –
1 ( 1 ) bokstav a og c. Søknad, prosjektering og utførelse av tiltaket kan forestås av
tiltakshaver etter samme lovs § 20 – 4.
Tiltaket omfattes ikke av noen unntaksbestemmelser i lovverket som gjør det mulig å
bygge dette uten søknad og godkjennelse fra kommunen.
Det er ikke søkt om tiltaket, og tiltaket ( bod ) er oppført uten tillatelse. Boden er ikke
fjernet.
Eier/ tiltakshaver har ved flere henvendelser fra kommunen blitt gjort oppmerksom på
sine plikter etter pbl, senest ved forhåndsvarsel av 07.11.2016.
Det opplyses for øvrig at kommunen har mottatt skriv fra de to mest berørte naboer,
som begge stiller seg negative til tiltaket slik det fremstår.
Videre opplyses at kommunen ved brev av 29.09.2016 fra eier Bustgaard fikk en kort
redegjørelse for hans syn i saken. Det han beskriver endrer ikke på noen måte
kommunens syn i saken. Bustgaard bekrefter i dette brevet å ha satt opp en bod slik
beskrevet i saken.

Rettslig grunnlag:
Det vises videre til ovenstående henvisninger til pbl § 20 - 2 jfr § 20 - 1, § 20- 4 og § 29
– 4, samt gjengivelse av siste bestemmelse.
Pålegg om retting:

Plan- og bygningsloven § 32-3 første ledd, sier følgende om ulovlige forhold:
Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan
plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige
forhold, opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid.
Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse.
Samtidig med utferdigelsen av pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt. Ved
utferdigelse av pålegg gis opplysning om at pålegget vil kunne følges opp med
forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.
Endelig pålegg kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendom.

Vedtak om tvangsmulkt:
Som et av virkemidlene i pbl for å få gjennomført gitte pålegg, er det i § 32-5 gitt
hjemmel for ileggelse av tvangsmulkt. Pbl § 32-5 første ledd, første setning har
følgende ordlyd:
Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven kan
plan- og bygningsmyndighetene fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte
pålegg, herunder forbud, innen en særskilt angitt frist.
Tvangsmulkten fastsettes samtidig med pålegg om retting og løper fra
fristoverskridelsen for retting. Der tvangsmulkt ikke fastsettes samtidig med
pålegg, skal det gis eget forhåndsvarsel om tvangsmulkt.
Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, som
et engangsbeløp eller som en kombinasjon av løpende mulkt og engangsbeløp.
Tvangsmulkten ilegges den ansvarlige for overtredelsen, og tilfaller kommunen.
Når det ulovlige forhold er rettet, kan kommunen nedsette eller frafalle ilagt
tvangsmulkt.

Vurderinger:
Vurdering av pålegget:
Bygningsmyndigheten befarte tiltaket 12.10.16. Det ble da konstatert at det var oppført
en bod på eiendommen inntil eksisterende fasade på bolighuset. Boden står fortsatt på
samme sted.
Bygging av denne type boder er søknadspliktig i henhold til pbl § 20-1.
Bygningsmyndigheten kan ikke se ut ifra vårt saksarkiv at det er gitt tillatelse til tiltaket.
Bygging av denne boden er dermed i strid med plan- og bygningslovgivningen.
Tiltakshaver/ eier har ikke fulgt pbls krav i saken til tross for gjentatt kontakt med
kommunen, herunder har han fått innspill og informasjon fra kommunen, eller varsel
om pålegg. Det anses følgelig nødvendig å fatte vedtak om pålegg for å få gjennomført
nødvendige handlinger fra tiltakshaver/ eiers side.
Nedenfor ses en skisse av den aktuelle boden innsendt av tiltakshaver.

.

Vurdering av ileggelsen av tvangsmulkten:
Når det gjelder tvangsmulkten, er den fastsatt som dagmulkt da dette anses for å være
den mest hensiktsmessige måten å legge press på eier/ tiltakshaver for å sikre at
pålegget oppfylles.
Tvangsmulktens størrelse er fastsatt ut fra overtredelsens grovhet, tiltakets omfang og
eiers fordel/ nytte av dette. Det er tatt hensyn til at tiltaket påvirker naboene i negativ
forstand, samt at tiltaket medfører at avstanden mellom bygninger blir kort og kan
medføre fare for spredning av brann.
Det er også tatt hensyn til at det vil koste betydelig å rette tiltaket og at eier ved retting
vil miste en utnyttelse av eiendommen som for han må antas å være viktig. Eier har
følgelig relativt stor interesse i å ikke følge et pålegg. For at det skal være mer
hensiktsmessig for eier å følge pålegget enn å betale en tvangsmulkt må denne derfor
settes relativt høyt.
Tvangsmulkten som er vedtatt anses etter dette å stå i rimelig forhold til ulovligheten, jf.
§ 32-10.
Dagmulkten løper inntil kommunen har mottatt fullstendig søknad, alternativt skriftlig
dokumentasjon på at tiltakene er fjernet.

Forelegg og andre opplysninger:
Det er eiers/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningslovgivningens krav, herunder
tidligere gitte tillatelser, overholdes.
Et pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med forelegg
som kan få samme virkning som rettskraftig dom, jfr. pbl §§ 32-6 og 32-7. Det orienteres
om at ”Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet kan
plan- og bygningsmyndighetene la de nødvendige arbeider utføre for regning av den
som dommen eller forelegget er rettet mot”, jf. § 32-7 første ledd.

Pålegg kan etter pbl § 32-3 fjerde ledd tinglyses som heftelse på eiendommen dersom
pålegget ikke gjennomføres.
Videre opplyses det at ansvarlig for det ulovlige forhold vil kunne bli fakturert for
kommunens arbeid i forbindelse med videre oppfølging av ulovlighetsforholdet i henhold
til Tønsberg kommunes gebyrregulativ.

Alternative løsninger:
UBA avgjør saken. Gebyrets størrelse og frister for oppfyllelse kan endres etter en
konkret begrunnelse.
Økonomiske konsekvenser:
Ikke vurdert i saken
Konsekvenser for næringsutvikling:
Ikke vurdert i saken
Helse- og miljøkonsekvenser:
Ikke vurdert i saken
Konsekvenser for folkehelse:
Ikke vurdert i saken
Konsekvenser for barn og unge:
Ikke vurdert i saken
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ikke vurdert i saken
Konklusjon:
Det gis pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt som virkemiddel for å få
innlemmet tiltakene i lovlige forhold.
Videre behandling
Dersom UBA opprettholder rådmannens innstilling, kan vedtaket påklages etter
forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang. Klagefristen er på 3 uker, og
klagerettsopplysninger blir vedlagt oversendelsen av vedtaket.

Tønsberg,

Jan R. Eide
Kommunaldirektør
Anne B. Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune
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Saksbehandler:
Kine Rypdal, telefon: 33 34 81 00
Kommuneutvikling

Huldreveien 5 - 0083/0069 - oppføring av to tomannsboliger og riving av
eksisterende bolig
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
139/19

Rådmannens innstilling
Etter forvaltningsloven § 33 oppheves vedtak om avvisning som ble fattet den 03.12.2018. Det
fremstår nå som åpenbart at tiltakshaver har de privatrettslige rettigheter som søknaden
forutsetter og vi tar dermed søknaden til realitetsbehandling.
Ett-trinns søknad om tillatelse til oppføring av to tomannsboliger og riving av eksisterende bolig,
bestående av dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i samsvar med plan- og
bygningsloven, § 21-4 og bestemmelser gitt i medhold av loven på følgende betingelser:
1. Før rivearbeider igangsettes, må vann – og avløpsledninger
være frakoblet etter anvisning fra Tønsberg kommune v/Bydrift.
Eventuelle vannmålere skal leveres kommunens driftsavdeling
på Kilen. Eventuelle panthavere må samtykke i rivingen.
2. Hvis plassering av garasjer er nærmere enn 4 fra kommunalt
ledningsnett, må dette avklares nærmere med Bydrift som
ledningseiere.
3. Uavhengig tverrfaglig brannvernkontroll utskilles som eget
fagområde. Dette med hjemmel i forskrift til plan- og
bygningsloven SAK, § 14-3.
4. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning.

Arbeidet må ikke igangsettes i marken før:
· Pkt. 1 og 2 ovenfor må være innfridd.
· Tilknytningsavgifter må være betalt.
· Gravetillatelse må foreligge. Denne kan innhentes ved henvendelse til Gravemeldingstjenesten
på tlf. 09146 eller www.gravemeldingen.no .
· Melding om dato for igangsetting må være gitt til kommunens byggesaksavdeling
Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
· Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra ansvarlig søker.
· Det skal innsendes opplysninger av bygningens plassering på sosi-format ved å koordinatfeste
dens fasade-/veggliv, i tillegg skal det vedlegges utplott av tiltakets plassering i forhold til
eiendomsgrenser. Koordinatene skal være i EUREF89/UTM32 og skal i tillegg angi høyde på

·

ferdig gulv innvendig i henhold til NN 2000 (kote o.k ferdig gulv 1 etasje).
Husnummerskilt må være oppsatt på husvegg slik at det er godt synlig fra veien.
· Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det
samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelser gjelder
tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges.

De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig samtykke
fra bygningsmyndigheten.

Sammendrag:
Eksisterende bolig på eiendommen ønskes revet for å oppføre to nye tomannsboliger.
Tomannsboligene er identiske.
Det avgjørende i saken er hvorvidt tomannsboligene er tilstrekkelig tilpasset nærområdet etter
kravene i plan- og bygningsloven § 29-2.
Etter en helhetsvurdering mener rådmannen at tiltaket både er i tråd med den aktuelle
reguleringsplanerne for området, samt plan- og bygningsloven § 29-2 og kommuneplanens
arealdel. Rådmannen anbefaler derfor at tiltaket godkjennes.

Innledning – hva saken gjelder:
Ingeniør Tore Vestland søker på vegne av Marella Eiendom AS om oppføring av to
tomannsboliger samt riving av eksisterende enebolig.
Eksisterende bebyggelse på eiendommen ønskes revet.
Det er ikke søkt om deling av eiendommen.
Det avgjørende i saken er hvorvidt tomannsboligene er tilstrekkelig tilpasset
nærområdet etter kravene i plan- og bygningsloven § 29-2.
Faktagrunnlag:
Historikk:
Det er tidligere søkt om en firemannsbolig på eiendommen, men denne søknaden ble
avslått da den ikke var i trå med reguleringsplanen.
Det ble så søkt om oppføring av tomannsbolig. Denne søknaden ble den 03.12.18
avvist etter plan- og bygningsloven § 21-6 på grunn av manglende privatrettslige
rettigheter til vei. Vedtaket ble påklaget og det er i etterkant av vedtaket fremskaffet
dokumentasjon som viser at det nå foreligger rettigheter til vei. Rådmannen mener nå
saken har de privatrettslige rettigheter som søknaden forutsetter og vi tar med dette
søknaden til realitetsbehandling.

Informasjon om eiendommen:
Eiendommen er regulert: Reguleringsplan nr. 3105 for sentrumsområdet til idrett og
kulturelle/sosiale aktiviteter på Eik. Planen fastsetter utnyttelsesgraden til 30 % BYA.

Søker opplyser om følgende areal:
Tomteareal: 1570 m²
Areal som skal rives: 295 m²
Bruksareal: 384 m²
Bebygd areal: 435 m²
Utnyttelsesgrad (BYA): 28 %
Etasjeantall: 2

Bruksenheter: 4

Høyde:
Mønehøyde: 7,1 meter (gj.snitt terreng)
Gesimshøyde: 5,605 meter

Tegninger:

Utomhusplan:

Situasjonskart

Flyfoto:
Merket med rød ring er eneboligen som ønskes revet.

Nabomerknader:
Nabo gbnr. 84/62, Arne Enholm, har følgende merknad:
«Denne søknaden er en finurlig måte for å omgå avslaget på søknaden om bygging av
en 4 manns bolig. 2 manns boligene(delt 4 manns bolig) vil fremstå som like
dominerende. De passer ikke inn i den etablerte bebyggelsen. Setter spørsmål ved om
dette er ifølge reguleringsbestemmelsene.»
Det ble den 26.11.2018 sendt inn reviderte tegninger der møneretning på

tomannsboligen ble endret. Det ser ikke ut til at søker har varslet naboer om denne
endringen og rådmannen legger derfor til grunn at søker har vurdert at endringen kan
unntas etter plan- og bygningsloven § 21-3. Rådmannen mener også endringen bedrer
den visuelle kvaliteten til tomannsboligene.

Rettigheter til vei:
Innkjøring til eiendommen er privat og søker har sendt inn dokumentasjon på at det
foreligger veirett/atkomstrettighet inn til eiendommen for de to tomannsboligene. På
bakgrunn av dokumentasjonen som er sendt inn vurderer rådmannen at det er sikret
lovlig atkomst til byggetomta etter plan- og bygningsloven § 27-4.
Rettslig grunnlag:
Kommuneplanen
Pkt. 1.16 Estetikk og byggeskikk (pbl § 11-9 nr. 6)
Pkt. 1.12 Uteoppholds- og lekeareal til boligbebyggelse (pbl. § 11-9 nr 5 og 6)

Regulering:
Eiendommen omfattes av følgende reguleringsplan: Endring av
reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan 3105 for sentrumsområdet til
idrett og kulturelle/sosiale aktiviteter på eik.
Den aktuelle eiendommen er avsatt til boligformål:

I Planens § 4 går det frem at det i boligfeltene kan bygges frittliggende
småhusbebyggelse på inntil 2 etasjer med utnyttelsesgrad inntil 0,3.

Plan- og bygningsloven:
§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene
§ 29-2 Visuelle kvaliteter
§ 29-4 byggverkets plassering, høyde og avstand til nabogrense

Uttalelse andre myndigheter:
Bydrift:

Ut fra situasjonskartet kan det se ut som om garasjer er tenkt plassert nærmere enn 4
meter til det kommunale ledningsnettet. Hvis dette er tilfellet, må plassering eller
kompenserende tiltak avklares med bydrift som ledningsnett eier.
Vurderinger:
Tiltaket i forhold til gjeldende arealplan:
Omsøkte tomannsboliger og plasseringen av dem gjør at rådmannen anser dette som
«frittliggende småhusbebyggelse». Videre holder tiltaket seg innenfor fastsatt
utnyttelsesgrad. Tiltaket er dermed i trå med reguleringsplanen for området.
Reguleringsplanen setter ingen bestemte krav til visuelle kvaliteter annet enn at;
garasjer adkomster, vindusplasseringer, avskjermende uteplasser, tørkeplasser og
plasser for avfallsstativer og lignende skal gis en hensiktsmessig plassering med
hensyn til naboskap.
Vurderingen av om tiltaket har tilfredsstillende visuelle kvaliteter må derfor gjøres etter
plan- og bygningsloven § 29-2. Vurderingen følger under neste avsnitt.

Visuell utforming:
Plan- og bygningsloven § § 29-1 og 29-2 stiller krav til den arkitektoniske utformingen – og
til den visuelle kvaliteten til det omsøkte tiltaket. Etter § 29-2 skal et hvert tiltak etter kapittel
20 prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle

kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser
og plassering. Dette innebærer at et tiltak i seg selv kan ha gode kvaliteter, men det er ikke
sikkert at det kan plasseres i alle typer omgivelser. Det er altså et selvstendig krav at tiltaket
skal ha gode visuelle kvaliteter i forhold til de bebygde og naturlige omgivelser det skal
plasseres i. Vurderingen er overlatt til kommunens skjønn.

Rådmannen mener tomannsboligene i seg selv fremstår med gode visuelle kvaliteter.
Videre er spørsmålet om boligene passer inn i omgivelsene. Nærområdet preges av
frittliggende småhusbebyggelse, med noe variasjon når det gjelder utforming. Det er
også variasjon når det gjelder høyde på boligene i området. Et fellestrekk er at de fleste
av boligene er klassiske trehus med saltak. Rådmannen vurderer at de omsøkte
tomannsboliger har visuelle kvaliteter som passer inn i den de bebygde omgivelsene.
Tiltaket medfører en endring fra én bygning midt på eiendommen, til to bygninger på
eiendommen. Det er viktig at nye bygninger tilpasser seg den etablerte
bebyggelsesstrukturen i et område. I dette området er det imidlertid ingen tydelig
bebyggelsesstruktur, og det er stor variasjon når det gjelder både tomtestørrelse og
form på tomtene. Den aktuelle eiendommen har et areal på ca 1570 m². Den er relativt
stor men har en noe utfordrende form. Søker har imidlertid klart å plassere de to
tomannsboligene og garasjene på en god måte på eiendommen. Kravet til
uteoppholdsareal og parkering er også oppfylt. Da det ikke er noen tydelig
bebyggelsesstruktur i området synes tomannsboligene etter rådmannen mening å
passe inn i omgivelsene plasseringsmessig.
Plassering/høyde:
Tiltakets plassering og høyde er i tråd med reglene i pbl. § 29-4.
Ansvar:
Uavhengig tverrfaglig kontroll av brannverntiltak utskilles som eget fagområde, dette
med hjemmel i saksbehandlingsforskriften SAK10, § 14-3.
Konklusjon:
Tiltaket godkjennes.
Alternative løsninger:
Tiltaket er ikke tilstrekkelig tilpasset området og er i strid med plan- og bygningsloven §
29-2. Søknaden avslås.
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

Videre behandling: UBA avgjør saken

Tønsberg,
Jan Eide
kommunaldirektør
Anne Hekland
virksomhetsleder
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Husvikveien 25 - 0154/0101 - oppføring av boliger samt riving av deler av
eksisterende bebyggelse - rammevedtak
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
140/19

Rådmannens innstilling
Dispensasjon
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra § 8 –
rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan for Husvikveien 25 planid 0704 20160138.
Dispensasjonen gjelder kravet til å opparbeide byggeplan for G-/S-vei, kravet til byggeplan for
øvrige arealer videreføres.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra kravet i plan- og
bygningsloven § 18-1 om at offentlig veg skal være opparbeidet og godkjent så langt den er vist
i planen på betingelse av at arealformålet beholdes slik at det ikke er til hinder for fremtidig
utnyttelse av arealet. Dispensasjonen omfatter kun:
· Offentlig G-/S-vei langs Husvikveien

Rammetillatelse
I medhold av Plan- og bygningslovens (pbl) § 21-4 godkjennes utomhusplan som omsøkt samt
oppføring av 8 boligbygg med til sammen 14 boenheter og riving av to bygg, på følgende vilkår:
1. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning
2. Plan for KV (kjøreadkomst) må godkjennes av Statens vegvesen før igangsetting.

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 Strand/Løken Arkitekter AS på vegne tiltakshaver.
Søknaden omfatter oppføring av 8 boligbygg med til sammen 14 boenheter samt riving av deler
av bebyggelsen. Eksisterende bolig har to boenheter og skal ikke rives.
Reguleringsplan for Husvikveien 25 planid 0704 20160138 er til klagebehandling hos
Fylkesmannen i Vestfold. Planen er stadfestet av Bystyret og det er ikke gitt oppsettende
virkning i forbindelse med klagebehandlingen.
Det er innkommet nabomerknader til søknaden – alle nabomerknader og hustegninger er
vedlagt.
Når tiltakshaver innretter seg etter plan- og bygningslovens og reguleringsplanen mener
kommunen at ulempehensynet til naboer i de fleste tilfeller er ivaretatt.

Dispensasjon
Saken er betinget av dispensasjon fra reguleringsplan § 8 –rekkefølgebestemmelser og fra
plan- og bygningslovens § 18-1
Rekkefølgebestemmelse og ekstrakt av lovtekst:
Ved søknad om rammetillatelse skal følgende dokumentasjon være vedlagt:
· byggeplan for g/s- vei GS1-GS2 og kjøreadkomst innenfor KV iht § 3-10
· I regulert strøk kan grunn bare bebygges dersom offentlig veg er opparbeidet og
godkjent så langt den er vist i planen.
Med veg forstås kjørebane med fortau og snuplasser, busslomme, gangveg, sykkelsti,
turveg, gatetun og offentlig plass.

Det var i den opprinnelige planen stilt krav til en byggeplan (underforstått situasjonsplan og
snitt-tegninger for godkjenning) til opparbeidelse av G-/S-vei langs Husvikveien. Ut over det var
det ingen rekkefølgekrav i reguleringsplanen.
Da følger det direkte av plan- og bygningsloven § 18-1 at G-/S-veg skal være opparbeidet og
godkjent så langt den er vist i planen, til og langs Husvikveien fram til og langs den side av
tomta hvor den har sin atkomst.
Statens vegvesen har på vegne av Vestfold fylkeskommune gitt klart uttrykk for at de ikke er
klare til å planlegge G-/S-veg langs Husvikveien. Det er ikke en gang avgjort på hvilken side av
Husvikveien G-/S-veien skal føres. De anbefaler at vi ikke stiller krav til G-/S-vei i dette tilfellet.
Dersom UBA gir dispensasjon er resultatet at utbygger slipper å lage plan og slipper å bekoste
en mindre strekning G-/S-vei. Strekningen ville utgjort ca halve tomtas lengde mot Husvikveien.
For å sikre mulig bygging av G-/S-vei beholdes arealformålet uendret, slik at arealet senere kan
benyttes til G-/S-vei uten for store kostnader for samfunnet. Kravet opprettholdes for den
offentlige kjøreveien inn og ut av området som i realiteten omfatter avkjøring inn og ut på
Husvikveien.
UBA anbefales å godkjenne søknaden på nærmere gitte betingelser.
Vedlegg:
A40-A-1 Fasade Nord - Hus A
A40-A-2 Fasade Øst - Hus A
A40-A-3 Fasade Sør - Hus A
A40-A-4 Fasade Vest - Hus A

Svar på nabovarsel - 0154/0026
Svar på nabovarsel - 0154/0014
Svar på nabovarsel - 0154/0026
Svar på nabovarsel - 0154/0126
Svar på nabovarsel - 0154/0126
Svar på nabovarsel - 0154/0014 signert 071218
Svar på nabovarsel - 0154/0105
Svar på nabovarsel - 0154/0104 signert 101218
Svar på nabovarsel - 0154/0117
Svar på nabovarsel - 0154/0126 signert 101218
A40-B-1 Fasade Nord - Hus B
A40-B-2 Fasade Øst - Hus B
A40-B-3 Fasade Sør - Hus B
A40-B-4 Fasade Vest - Hus B
A40-C-1 Fasade Nord - Hus C
A40-C-2 Fasade Øst - Hus C
A40-C-3 Fasade Sør - Hus C
A40-C-4 Fasade Vest - Hus C
A40-D-1 Fasade Nord - Hus D
A40-D-2 Fasade Øst - Hus D
A40-D-4 Fasade Vest - Hus D
A40-D-3 Fasade Sør - Hus D
A40-E-1 Fasade Nord - Hus E
A40-E-2 Fasade Øst - Hus E
A40-E-3 Fasade Sør - Hus E
A40-E-4 Fasade Vest - Hus E
A40-F-1 Fasade Nord - Hus F
A40-F-2 Fasade Øst - Hus F
A40-F-3 Fasade Sør - Hus F
A40-F-4 Fasade Vest - Hus F
A40-G-4 Fasade Vest - Hus G
A40-G-3 Fasade Sør - Hus G
A40-G-2 Fasade Øst - Hus G
A40-G-1 Fasade Nord - Hus G
A40-H-4 Fasade Vest - Hus H
A40-H-3 Fasade Sør- Hus H
A40-H-2 Fasade Øst - Hus H
A10-02 Utomhusplan
A10-03 Avkjørselsplan
A10-01 Situasjonsplan
A10-05 Støyskjerm

Innledning – hva saken gjelder:
Til behandling foreligger rammesøknad fra Strand/Løken Arkitekter AS på vegne
tiltakshaver. Søknaden omfatter oppføring av 4 eneboliger, tre tomannsboliger,
rekkehus med fire boenheter samt riving av deler av eksisterende bebyggelse. Saken er
betinget av dispensasjon fra reguleringsplan §8 –rekkefølgebestemmelser og fra planog bygningsloven sine bestemmelser om opparbeidelse av offentlig vei .
Ansvarlig søker: Strand/Løken Arkitekter AS
Tiltakshaver: Husvikveien 25 AS

Arealer:
Bygg A – fire boenheter

BRA:602 m2
BYA: 293,2 m2
Utnyttelsesgrad:39,99 %
Gesimshøyde: 5,36 meter
Mønehøyde: 8,26 meter
Bygg B – tomannsbolig
BRA: 338 m2
BYA: 226,8 m2
Utnyttelsesgrad:34,14 %
Gesimshøyde: 4,74 meter
Mønehøyde: 7,74 meter
Bygg C og Bygg D- 2 tomannsboliger
BRA: 602 m2
BYA: 296,21 m2
Utnyttelsesgrad:37,05 %
Bygg C - Gesimshøyde: 5,09 meter
Bygg C - Mønehøyde: 7,92 meter
Bygg D - Gesimshøyde: 5,16 meter
Bygg D - Mønehøyde: 7,99 meter

Bygg E og Bygg F – to eneboliger
BRA: 369,6 m2
BYA: 284,2 m2
Utnyttelsesgrad:31,58 %
Bygg E - Gesimshøyde: 4,27 meter
Bygg E - Mønehøyde: 7,48 meter
Bygg F - Gesimshøyde: 4,27 meter
Bygg F - Mønehøyde: 7,48 meter

Bygg G og Bygg H – to eneboliger
BRA: 369,6 m2
BYA: 284,2 m2
Utnyttelsesgrad:32,47 %
Bygg G - Gesimshøyde: 4,44meter
Bygg G - Mønehøyde: 7,65meter
Bygg H - Gesimshøyde: 4,44 meter
Bygg H - Mønehøyde: 7,65 meter

Areal eksisterende bygg:
BRA: 287 m2
Eksisterende bygg rives:
BRA:283,1 m2

Utdrag fra søknad:
Vedlagt oversendes søknad om rammetillatelse for oppføring av fire eneboliger, tre

tomannsboliger, rekkehus med fire boenheter, samt riving av deler av eksisterende
bygningsmasse.
Vedrørende eiendommen:
Eiendommen består i dag av to eneboliger og en garasje. Detaljreguleringsplan for
Husvikveien 25 - PLAN ID 0704 20160138, er nylig behandlet og godkjent av
Tønsberg kommune. Den vedtatte reguleringsplanen er påklaget til Fylkesmannen,
men det er ikke gitt oppsettende virkning på klagen. Følgelig kan det omsøkes nye
byggetiltak på eiendommen, i tråd med den vedtatte reguleringsplanen.
Dette prosjektet er prosjektert etter TEK 17.
Områdets karakter:
Eiendommen ligger i et etablert boligområde på Husvik. Eiendommen ligger i et
grønt og skjermet boligområde med diverse småhus.

Disponering av eiendommen:
Eiendommen ligger med adkomst fra Husvikveien i øst. Det legges til rette for en
ny bebyggelse, plassert på best mulig måte i terrenget. Det etableres parkering for
boenhetene i garasjer på terreng integrert i de nye boligene, samt i frittliggende på
terreng. Det legges opp til gode uteoppholdsarealer, hvor hver enhet får en privat
uteplass med gode solforhold.
Arkitektur/ bebyggelsesstruktur:
Vi har valgt å designe åtte moderne volumer med saltak og presis form. De nye
husene åpnes opp mot syd og vest for å ivareta lysinnslipp og utsyn. Intensjonen
er å uttrykke vår tids arkitektur. Utformingen av den nye bebyggelsen samspiller
med den omkringliggende bebyggelsen, ved at volumer, fasadeutforming,
materialbruk og farger er i tråd med omkringliggende bebyggelse. Dette vil sikre et
helhetlig preg samtidig som bygningene fremstår som variasjoner over samme
tema. Fasader på ny bebyggelse skal ha dempede jordfarger, videre planlegges
den nye bebyggelsen med røde saltak. Den omsøkte bebyggelsen er plassert i
tråd med gjeldende byggegrenser.

Søknad om dispensasjon:
Vedlagt oversendes søknad om dispensasjon fra PBL § 18-1, samt rekkefølgekrav
i gjeldende reguleringsplan i forbindelse med opparbeidelse av gang/ sykkelvei –
GS1/GS2.
Etter å ha vært i dialog med Statens vegvesen og Tønsberg kommune vedrørende
gang/sykkelvei – GS1/GS2, viser det seg at man mener krav om bygging av gang/
sykkelvei kan frafalles. Bakgrunnen for dette er at gang/ sykkelvei som er regulert
inn langs eiendommen Husvikveien 25, strekker seg over en kort avstand.
Videre påpekes det at gjeldende reguleringsplan legger opp til en detaljeringsgrad/
utforming, som det ikke er avsatt midler til, hverken prosjektering eller utførelse fra
kommunens side i rimelig framtid. Det foreligger ingen utbyggingsplaner for
gang/sykkelvei, fra hverken Statens vegvesens side eller Tønsberg kommune for
områdene på hver side av Husvikveien 25. Det vil derfor være lite hensiktsmessig
med en opparbeidelse av gang/ sykkelvei over en kort strekning, som ender i grøft/

nabohager på hver side av eiendommen.
På eiendommen sør for Husvikveien 25, er det regulert inn gang/ sykkelvei. Denne
har aldri blitt opparbeidet, og det foreligger heller ikke planer for dette, hverken fra
kommunal eller privat side. Dette medfører at gang/sykkelvei langs Husvikveien
25, ikke får videre adkomst til busstopp, og hensikten med gang/sykkelveien faller
bort.
På bakgrunn av dette søkes det om dispensasjon fra opparbeidelseskravet i PBL §
18-1, samt rekkefølgekrav i gjeldende reguleringsplan for gangs/ sykkelvei –
GS1/GS2.
Utomhusplan:

Situasjonskart

Oversikt over to bygg som skal rives ligger vedlagt:
Tegninger se vedlegg
Bygg A
Bygg B
Bygg C
Bygg D
Bygg E
Bygg F
Bygg G
Bygg H
Nabomerknader:
Det foreligger merknader fra varslede naboer. Merknader ligger vedlagt i sin helhet.
·
·
·
·
·
·

Mari Christoffersen, Husvikveien 27A, 3113 TØNSBERG
Vestsol borettslag, Vestsolveien 35, 3113 Tønsberg
Helene Nesse og Audun Bjørkøy, Jupiterveien 1, 3113 Tønsberg
Heidi T. Olsen, Husvikveien 23, 3113 Tønsberg
Espen I. L. Lunde, Saturnveien 2, 3113 Tønsberg
Anita E. Myhrvold, Husvikveien 27A, 3113 Tønsberg

Nabomerknader dreier seg i hovedsak om:
·
·
·
·
·
·

Reguleringsplanen er ikke ferdigbehandlet
Total høyde
Avstand mellom boligene
Høyde på husene
Støy fra eneboliger i nedre rekke
Tap av utsikt

·

Plassering av støttemur

Kommentar til merknader fra ansvarlig søker:
Naboer mener at tiltaket ikke kan rammesøkes, da det ikke er ferdigbehandlet hos
Fylkesmannen. Tønsberg kommune har ikke gitt innkomne klager oppsettende
virkning, og følgelig har man anledning til å rammesøke nytt tiltak på eiendommen
i tråd med vedtattreguleringsplan. Det omsøkte tiltaket er i tråd med vedtatt
reguleringsplan og ikke avhengig av dispensasjon.
Nabo mener at total høyde på tiltaket kan være 8m. Dette er feil. I vedtatt
reguleringsplan er det avsatt gesims og mønehøyde for de ulike planområdene.
Disse varierer mellom en gesimshøyde på 6,5 m og en mønehøyde på 8,0m og
8,5m. Dette er ikke totalhøyder. I TEK17 er det fastsatt hvordan høyder på et tiltak
skal måles. Dette er redegjort for tidligere i redegjørelsen, og tiltaket er i tråd med
gjeldende reguleringsplan.
Videre mener nabo at det skal være 8,0m mellom boligene i det omsøkte tiltaket.
Dette er feil. Det er fastsatt byggegrenser i vedtatt reguleringsplan, og disse er
fulgt i det omsøkte tiltaket. Vedtatt reguleringsplan sier ingenting om at det skal
være 8,0m mellom boligene.
Nabo mener at nederste rekke blir for høye, og ikke bør tillates. Eneboligene i
nederste rekke er i tråd med gjeldende reguleringsplan, og kunne faktisk vært noe
høyere.
Konklusjon:
Søknaden anses å være komplett jf. PBL§21-2 og SAK kap.5. Tiltaket medfører
ikke vesentlig ulemper for naboer utover det som må påregnes ved etablering av
ny bebyggelse i tråd med regulert formål. Tiltaket er etter vår oppfatning i tråd med
den samlede plan- og bygningsloven, med tilhørende reguleringsbestemmelser og
forskrifter, og kan tillates, jf. PBL §21-4.
Det har kommet tre nabomerknader til søknad om dispensasjon. Disse omhandler
ikke selve dispensasjonssøknaden, men andre forhold som tidligere er
nabovarslet.
Rettslig grunnlag:
Reguleringsplan:
Reguleringsplan av HUSVIKVEIEN 25 PLAN ID 0704 20160138.

Plan- og bygningsloven:
§ 18-1 - Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann
§ 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.
Uttalelse andre myndigheter:
Statens vegvesen:
Det er positivt at kommunen og utbygger på eget initiativ legger inn krav til GS-vei.
Men nå som det er lett å være etterpåklok, så ser vi at det er mismatch mellom
våre planer om etablering av GS og når utbygger er klar til å bygge.
Det blir en unødvendig investering på dette tidspunktet siden den ikke vil kunne
koples på eksisterende anlegg, og fylkeskommunen ikke er beredt til å etablere
resten.
I vår behandling av byggeplanen så forutsetter vi at rekkefølgekravet om etablering
av GSvei faller ut, og godkjenner resten av tiltakene slik at han kan komme videre
med anleggsgjennomføringen sin.
Vurderinger:
Generelt om dispensasjonsadgangen
Dispensasjon i medhold av plan- og bygningsloven kan gis dersom bestemmelsen det
skal dispenseres fra ikke i vesentlig grad blir tilsidesatt. Av uttrykket framgår det at
ingen har krav på dispensasjon. Dette beror på kommunens skjønn. Uttrykket må likevel
ikke forstås slik at det må foreligge ekstraordinære omstendigheter for at dispensasjon
skal kunne gis. Det må ses i sammenheng med de interesser og hensyn som loven og
planen er ment å ivareta. Foreligger det en kvalifisert overvekt av hensyn som taler for
dispensasjon vil lovens andre vilkår være ivaretatt.
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan § 8 – rekkefølgebestemmelser –
dispensasjonen omfatter også dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 18-1
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan § 8 – rekkefølgebestemmelser.
Intensjonen bak bestemmelsen er at Statens vegvesen skal godkjenne en plan for
sykkelsti langs eiendommen før tillatelse til oppføring av boligbygg kan tillates. Dette for
å sikre at god tilgjengelighet for myke trafikanter langs Husvikveien blir gjennomført.
Statens vegvesen – på vegne av Vestfold fylkeskommune - har ikke på nåværende
tidspunkt en plan klar for g/s-vei langs fylkesvei 505. En gjennomføring av g/s-vei langs
Husvikveien 25 blir da liggende uten forbindelse i begge ender. Iht. Statens vegvesen
sin uttalelse skal det en gang i framtiden bygges g/s-vei langs fv. 505 Husvikveien, men
plan for dette er ikke prioritert inneværende handlingsprogram for fylkesvei for
Husvikveien.

Begrunnelsen er at reguleringsplanen i for stor grad detaljerer et prosjekt det ikke er satt
av midler hverken til å planlegge eller gjennomføre helhetlig i rimelig fremtid.
Etter anbefaling fra Statens vegvesen beholdes arealet tiltenkt g/s-vei gjennom
planområdet.
Da er vilkårene for å gi dispensasjon fra kravene til å planlegge G-/S-vei og
opparbeidelseskravene i plan- og bygningsloven § 18-1, til stede da regionale
myndigheter gjennom Statens vegvesen har signalisert at de skal ta kostnadene.
Rådmannen vurderer at hensynet bak bestemmelsen ikke vesentlig tilsidesettes og det
foreligger tilstrekkelig kvalifisert overvekt av forhold som taler for å kunne gi
dispensasjon på vilkår etter plan- og bygningslovens § 19-2. Ved utvisning av
administrasjonens skjønn har vi lagt vekt på at det er avsatt areal til en eventuell
fremtidig g/s-vei på eiendommen samt at planen i for stor grad detaljerer et prosjekt det
ikke er satt av midler hverken til å planlegge eller gjennomføre helhetlig i rimelig fremtid.
Utsnitt av reguleringsplan

Estetikk.
Det er i redegjørelsen redegjort for estetikk og tilpasning til omgivelser i tillegg til det
som framgår av plan- og fasadetegninger. Administrasjonen mener at tiltaket
tilfredsstiller krav til estetikk og tilpasning, kfr. plan- og bygningslovens § 29-1 og § 29-2.
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.
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:
Alle grave- og fyllingsarbeider innenfor området må utføres iht. anbefalinger fra
geoteknisk sakkyndig Utbygging av området skal prosjekteres i samråd med geoteknisk
sakkyndig. Det vises til geoteknisk rapport 09.01.18 (Grunnteknikk AS). Rapporten skal
brukes som grunnlag for all detaljprosjektering. Det stilles krav om geoteknisk
oppfølging og kontroll i bygge- og anleggsfasen. Dette omfatter også fagområdene
konstruksjonsteknikk og grunnarbeider.
Kommunalteknisk plan:
Det foreligger kommunalteknisk plan som viser vann- og avløpsanlegg.
Ansvars- og kontroll
Gjennomføringsplanen viser ikke en fullstendig tiltaksprofil, men inneholder så vidt nok
informasjon til å kunne gi rammetillatelse.
Av de forhold vi mener burde vært angitt i tiltaksprofilen på dette stadiet, er
tiltaksklasser for prosjektering av geoteknikk og grunnarbeider. Geoteknisk notat datert
09 januar 2018 gir ganske mye informasjon.
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 og brannsikkerhet.
De øvrige fagområdene som er vist i den innsendte gjennomføringsplanen, viser trolig
områder med både prosjektering og utførelse.
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
Brannkonsept- omfattes av pro arkitektur
Geoteknikk – tiltaksklasse 2
Konstruksjonssikkerhet - uavklart
Bygningsfysikk- omfattes av pro arkitektur
Sanitærinstallasjoner - uavklart
Varme- og kuldeinstallasjoner - uavklart
Slukkeinstallasjoner - uavklart
Ventilasjon- og klimainstallasjoner - uavklart
Vannforsynings- og avløpsanlegg - – tiltaksklasse 2
Lydforhold og vibrasjoner –omfattes av pro arkitektur
Miljøsanering - uavklart

·

Brannalarmanlegg - uavklart

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
Taktekkingsarbeider
Installasjon av brannalarmanlegg
Sanitærinstallasjoner
Varme- og kuldeinstallasjoner
Ventilasjon og klimainstallasjoner
Riving og miljøsanering

Kontroll
·
·
·
·

Lufttetthet
Fuktsikring
Geoteknikk
Konstruksjonssikkerhet?

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.
Forholdet til gjeldende reguleringsplan:
Tiltaket er betinget av dispensasjon fra reguleringsplan § 8- rekkefølgebestemmelser
som stiller krav til å legge frem en byggeplan for G-/S-vei og kjøreatkomst. I tillegg
omfattes tiltaket kjørevei, G_/S-vei og fortau av opparbeidelseskravene i plan- og
bygningsloven § 18-1. I og med at tiltakshaver søker om dispensasjon fra kravet til
byggeplan i og med at G-/S-veien etter regionale myndigheters vurdering ikke kan eller
skal føres opp nå, følger det et behov for å dispensere fra opparbeidelseskravet.
Rådmannen mener det er tilstrekkelig å kreve en byggeplan for kjørevei (KV) på
tidspunktet for igangsettingstillatelse, men minner om at denne skal være godkjent av
Statens vegvesen. Tiden for godkjenning kommer i tillegg til behandlingen av søknad
om igangsettingstillatelse.
Administrasjonen vurderer at omsøkte tiltak for øvrig er i samsvar med gjeldende
reguleringsplan.
Rådmannens vurdering av nabomerknader:
Reguleringsplan for Husvikveien 25 PLAN ID 0704 20160138 er til klagebehandling hos
Fylkesmannen i Vestfold. Planen er stadfestet av Bystyret og det er ikke gitt
oppsettende virkning i forbindelse med klagebehandlingen. Planen er derfor gyldig til
bygningsmyndighetens lovlighetskontroll av byggetiltakene.

Kommunen vurderer naboulemper knyttet til tiltakets plassering, høyde og
høydeplassering i terrenget. Formålet bak plan- og bygningsloven § 29-4 er bl.a.
brannvernhensyn og behovet for å sikre lys og luft mellom bygg og en viss avstand
mellom nabobebyggelse, samt hensyn til terreng og omgivelsestilpasning.
Når tiltakshaver innretter seg etter hovedregelen i plan- og bygningslovens § 29-4,
mener kommunen at ulempehensynet til naboer i de fleste tilfeller er ivaretatt.
Med avgjørende grunner sikter en særlig til plassering og høyde som medfører
betydelig ulempe for naboeiendommer og/eller omkringliggende miljø. Det skal
forholdsvis mye til for at naboer i tettbygd strøk blir hørt med protest eller klage over tap
av utsikt eller økt innsyn. Er tiltaket i tråd med loven og vedtatt reguleringsplan sine krav
til høyde og avstand, må nabo derfor, etter departementets oppfatning, kunne vise til
kvalifiserte ulemper for at kommunen skal fravike tiltakshavers ønske om plassering.
Naboer mener i denne sammenheng at plasseringen av omsøkte boliger mot vest, vil gi
økt trafikkstøy, innsyn til naboers uteplasser og medføre tap av utsikt, og at dette vil
innebære en kvalifisert ulempe for dem. Avstand til naboer er på minimum 8 meter og
plassering av omsøkte boliger er for øvrig i henhold til reguleringsplan.
Nabo i nord mener støttemur er anlagt i nabogrense. Mot boligeiendommer i nord skal
det etableres tett hekk. Det skal etableres en støyskjerm mellom hekken og
parkeringsplass. Av innsendte utomhusplan fremgår det at støttemur har en avstand til
nabo på minimum 1,0 meter i forhold til en oppmålt grense.

I tillatelsen er det lagt til grunn at reguleringsplanen legger vesentlige føringer for de
visuelle konsekvensene av utbygging på eiendommen. Reguleringsplanen har
uttrykkelig åpnet for de ulike bygningstypene og den tillater plassering av bebyggelsen
som vist på plankartet, og som gir tiltakshaver en rett til utbygging innenfor rammene i
planen.
Bygningene oppfyller de bestemte kravene til plassering og høyde i plan- og
bygningsloven og reguleringsplanen.
Rådmannen har vurdert denne saken slik at de sentrale hensynene er avklart i
reguleringsplanen, og at det derfor er et begrenset skjønn i tilknytning til forholdene tatt
opp i nabomerknadene.

Selv om rådmannen har forståelse for at klagerne blir påført enkelte ulemper både ved
bygningenes høyde og plassering, kan vi ikke se at det gjør seg gjeldende spesielle
forhold som gir grunn til å fravike lovens hovedregel og føringene i reguleringsplanen.
På bakgrunn i vurderingene ovenfor mener rådmannen at dette er en utbygging som må
anses påregnelig for naboene.
Plankart og bestemmelser inneholder feil. Bestemmelsene åpner for byggehøyder opp i
mot 8,5m i forhold til eksisterende terreng, men det er feilaktig gitt en maks totalhøyde
på 8,0m. Av vedtaksteksten for planvedtaket fremgår riktig totalhøyde på 8,5m. I tillegg
er de for tomtene i felt BF4 vist en angitt avstand på 8,0m, mellom byggegrensene.
Avstandene mellom byggegrensene er mindre enn dette. Byggegrensene skal, i følge
planmyndigheten, tillegges vekt og de angitte avstandene skal fjernes i plankartet.

Rådmannen har med dette kommet frem til at ingen av naboene påføres noen betydelig
ulempe som følge av omsøkte boliger sin høyde og plassering. Avgjørende grunner mot
å imøtekomme tiltakshavers ønsker foreligger dermed ikke

Naturmangfoldloven:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Husvikveien 25 planid 0704 20160138.
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.
Av reguleringsplanen fremgår at et tre som er vernet i planen ligger tett på
atkomstveien. Det understrekes at særlige forholdsregler må iverksettes for å ivareta at
det ikke skjer skader på treet, herunder rotsonen, under anleggsarbeidene.

Alternative løsninger:
Dersom UBA finner at vilkårene for dispensasjon ikke er til stede, må det begrunnes.
Økonomiske konsekvenser:
Vedtaket om dispensasjon fører noen kostnader for prosjektering og etablering av G-/Svei over på regionale myndigheter.
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, 21.05.19
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.
Gebyrregulativet finner du på nettsiden til kommunen.

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/32771

Saksbehandler:
Nils Petter Johansen, telefon: 952 09 053
Kommuneutvikling

Jens Mullersgate - 1002/0584 - Skilt - Pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
141/19

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i pbl § 32 – 3 pålegger bygningsmyndighetene virksomheten Burger King Avd
5045 Tønsberg å rette forholdet rundt oppsatte skilt på eiendommen gnr 1002 bnr 150 og gnr
1002 bnr 455. Rettingen kan skje ved enten å ta ned de oppsatte skilt eller ved å søke om
tillatelse til å sette opp slike skilt.
Retting, dvs fjerning av skilt eller innsendelse av søknad om tillatelse til å sette opp skilt, skal
være gjennomført innen 4 uker etter utsendelse av dette vedtak.
En eventuell fullstendig søknad vil gi utsettende virkning på påleggsfristen tilsvarende
behandlingstiden i kommunen. Bygningsmyndigheten må underrettes skriftlig ved
billeddokumentasjon, når forholdet er rettet

Med hjemmel i pbl § 32 – 5 ilegges en løpende dagmulkt på kr. 600,00 løpende fra 4 uker etter
utsendelse av dette vedtak.
Dagmulkten løper frem til den ansvarlige har dokumentert for bygningsmyndigheten at pålegget
er oppfylt.

Sammendrag:
Ved befaring i området mellom Farmandstredet og Hvalenkrysset ble det fastslått at det er satt
opp skilt med reklame for Burger King på to fasader i området.
Videre er det plassert flere løsfotreklamer, herunder bannere på bakken, med reklame for
samme virksomhet.
Det fremkommer ingen dokumentasjon som viser at de omtalte skilt er lovlig godkjent av plan
og bygningsmyndigheten.
Det ble 20.03.19 gitt forhåndsvarsel om retting og varslet tvangsmulkt.
Bygningsmyndigheten har ikke mottatt noe svar på varslene. Skiltene er fortsatt i bruk på
samme måte.
Det vurderes derfor nødvendig å fatte vedtak om pålegg om retting, det vil i denne saken
innebære enten at skiltene fjernes eller at det søkes om tillatelse til å sette opp slike skilt.
Det vurderes også hensiktsmessig å ilegge tvangsmulkt som virkemiddel for å få oppfylt
pålegget innen fastsatt frist.
Vedlegg:
Burger king
IMG_1782
ATT00001
IMG_1783
ATT00002
IMG_1775
ATT00003
IMG_1774
ATT00004
Jens Müllersgate 3 - 1002/0584 - Skilt - Forhåndsvarsel med tvangsmulkt

Innledning – hva saken gjelder:
Krav om fjerning av ulovlig oppsatte skilt med reklamering for Burger King. Skilt er satt
opp på to fasader på bygninger i området samt som løsfotreklame/ bannere rundt
virksomhetens lokaler.
Det fattes vedtak om at de aktuelle skilt må fjernes.
Det fattes vedtak om ilegging av tvangsmulkt.
Faktagrunnlag:
Det er satt opp et fasadeskilt på fasaden til eiendommen Halvdan Wilhelmsens alle 1B (
1002/ 0150 ) med størrelse ca. 2 ggr 3 meter og et tilsvarende skilt på fasaden til
eiendommen Stoltenbergs gate 6 ( 1002/ 0455 ) med tilnærmet samme størrelse.
Videre er det satt opp løsfotreklame utenfor Burger King lokaler i Jens Mullersgate 3.
Løsfotreklamen består av flere «bukker» og flere høye bannere.
Ingen av de omtalte skilt er lovlig oppsatt.
Rettslig grunnlag:
Plan og bygningsloven § 32-3 sier følgende om ulovlige forhold:

Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og
bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold, opphør
av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid.
Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse.
Samtidig med utferdigelsen av pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt. Ved utferdigelse av
pålegg gis opplysning om at pålegget vil kunne følges opp med forelegg som kan få
virkning som rettskraftig dom.
Endelig pålegg kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendom.
Som et virkemiddel i plan og bygningsloven for å få gjennomført gitte pålegg, er det i pbl §
32 – 5 gott hjemmel for ileggelse av tvangsmulkt. Pbl § 32-5 har følgende ordlyd:
Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og
bygningsmyndighetene fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg innen en
særskilt angitt frist. Tvangsmulkten fastsettes samtidig med pålegg om retting og løper fra
fristoverskridelsen for retting. Der tvangsmulkt ikke fastsettes samtidig med pålegg, skal det
gis eget forhåndsvarsel om tvangsmulkt.
Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, som et
engangsbeløp eller som en kombinasjon av løpende mulkt og engangsbeløp.
Tvangsmulkten ilegges den ansvarlige for overtredelsen, og tilfaller kommunen. Når det
ulovlige forhold er rettet, kan kommunen nedsette eller frafalle ilagt tvangsmulkt.

Forholdet til kommuneplanen:
Det er i byplanens arealdel fastsatt krav om at oppsetting av slike skilt skal omsøkes.
Vurderinger:
Vurdering av pålegget.
Oppsett av skiltene og / eller plassering av løsfotreklame er ikke lovlig godkjent etter
plan og bygningsloven.
Det er gitt forhåndsvarsel med mulighet for virksomheten til å uttale seg og eventuelt
søke om tillatelse til skiltene. Virksomheten har ikke respondert på dette.
Det er nødvendig å gi pålegg om retting ved at skiltene, herunder løsfotreklamen og
bannerne, fjernes eller ved at det søkes om tillatelse til slike skilt.
Vurdering av tvangsmulkten:
Tvangsmulkten er fastsatt som dagmulkt for å gi et løpende økonomisk initiativ til å
oppfylle pålegget.
Tvangsmulktens størrelse er fastsatt ut fra en vurdering av hvilken størrelse som er
nødvendig for at det skal lønne seg å oppfylle pålegget. En tvangsmulkt av en viss
størrelse anses nødvendig for å gi denne effekten, hensyntatt reklameeffekten skiltene
har for virksomheten.
Forelegg og andre opplysninger.

Det er eiers/ tiltakshavers ansvar at plan og bygningslovens krav, herunder tidligere
gitte tillatelser, overholdes.
Et pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt tid, vil kunne følges opp med forelegg
som kan få samme virkning som rettskraftig dom, jvf. pbl §§ 32 – 6 og 32 – 7. Det
orienteres om at «Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke
etterkommet, kan plan og bygningsmyndigheten la de nødvendige arbeider utføre for
regning av den som dommen eller forelegget er rettet mot», jvf. § 32 – 7 første ledd.
Pålegg kan etter pbl. § 32 – 3 fjerde ledd tinglyses som heftelse på eiendommen
dersom pålegg ikke gjennomføres.
Alternative løsninger:
Ikke aktuelle.
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:
Det fattes vedtak om å gi pålegg om at skilt som reklamerer for Burger King på
eiendommene gnr 1002 bnr 150 og gnr 1002 bnr 455 samt løsfotreklame og bannere
oppsatt utenfor virksomhetens lokaler i Jens Mullersgate fjernes. Det gis videre i
pålegget mulighet for virksomheten til å søke om tillatelse til denne type reklame innen
en fastsatt frist.
Det ilegges tvangsmulkt som vil begynne å løper dersom ikke pålegget er utført innen 4
uker etter dato for utsendelse av pålegget. Tvangsmulkten fastsettes som en
dagsmulkt.
Videre behandling:
Dersom UBA opprettholder rådmannens innstilling, kan vedtaket påklages etter
forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang. Klagefristen er 3 uker, og
klagerettsopplysninger blir vedlagt oversendelsen av vedtaket.

Tønsberg,

Jan R. Eide

Kommunaldirektør

Anne B. Hekland
virksomhetsleder
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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.

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 OIsrødDøsserød, 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 HCplasser. 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 naturog 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
plan- og 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.

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/35130

Saksbehandler:
Kristin Hogstad Elvestad, telefon: 33 34 86 06
Kommuneutvikling

Meierigaten 6 - 1007/0186 - Riving av bolig og oppføring av nytt boligbygg med 3
boenheter - Saksfremlegg til UBA
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
143/19

Rådmannens innstilling
Søknaden om å føre opp et nytt boligbygg med 3 boenheter avslås i medhold av plan- og
bygningsloven §§ 29-2 og 29-4 og kommuneplanens arealdel punkt 1.3 og 1.16.
Søknad om riving av bolig godkjennes på følgende betingelse:
1. Før rivearbeider igangsettes, må vann – og avløpsledninger være frakoblet etter anvisning fra
Tønsberg kommune v/Bydrift. Eventuelle vannmålere skal leveres kommunens driftsavdeling
på
Kilen.
Eventuelle
panthavere
må
samtykke
i
rivingen.

Sammendrag:
Søknad om å rive enebolig og oppføre et nytt boligbygg med 3 boenheter. Det er i tillegg søkt
om dispensasjon fra plankravet for byggverk med mønehøyde over 9 meter, ettersom boligen
har en mønehøyde på 9,947 meter.
Det sentrale spørsmålet i saken er om vilkårene for å gi dispensasjon fra plankravet for
bygninger med mønehøyde over 9 meter, og om boligens visuelle kvaliteter er tilstrekkelig
tilpasset eiendommen og nærområdet.
Rådmannen mener at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon fra plankravet for bygninger
med mønehøyde over 9 meter. Rådmannen mener videre at boligen har et volum og en
størrelse som ikke er tilstrekkelig tilpasset eiendommen, samt materialer og en farge som ikke
er tilstrekkelig tilpasset nærområdet. Rådmannen anbefaler derfor at boligbygget avslås.
Rådmannen anbefaler at søknaden om å rive eneboligen godkjennes.

Vedlegg:
B1 Følgebrev
Følgemail
D1,2, E1,2,3,4,5,6,7 Q1 tegninger

Innledning – hva saken gjelder:
Søknad om å rive enebolig og å føre opp et boligbygg med 3 boenheter. Søknad om
dispensasjon fra plankravet for bygninger med mønehøyde over 9 meter.
Faktagrunnlag:
Ola Roald AS har søkt om rammetillatelse til å rive bolig og oppføre et nytt boligbygg
med tre boenheter på vegne av Bao Quynh Thi Nguyen. Søker har opplyst følgende:

Det er i tillegg søkt om dispensasjon fra høydekravet i pbl. § 29-4 fordi mønehøyden er
9,947 meter. Søker har begrunnet dispensasjonssøknaden slik:

Situasjonsplan:

Flyfoto:

Fasade- og perspektivtegninger:

Snittegninger:

Plantegning første etasje:

Areal:

Tomteareal: 384,30 m2
Bruksareal: H0101: 33,5 m2, H0102: 36,9 m2, H0201: 204,2 m2
Bebygd areal: Areal som skal rives: 98 m2. Ny bebyggelse: 115 m2
Utnyttelsesgrad (BYA): 29,92 %
Etasjeantall: 3
Bruksenheter: 3
Høyde:
Gesimshøyde: 7,216 m. Mønehøyde: 9,947 m.
Nabomerknader:
Kommunen er ikke kjent med merknader fra varslede naboer.
Rettslig grunnlag:
Kommuneplan/kommunedelplan:
Eiendommen er uregulert. Den er omfattet av kommuneplanens arealdel 2014-2026 og
er avsatt til boligbebyggelse.
Relevante bestemmelser:
1.3.Plankrav (pbl § 11-9, pkt. 1)
1.12.1. Krav om uteoppholdsareal (privat og felles)
1.14. Parkering (pbl § 11-9 nr. 5)1.16. Estetikk og byggeskikk (pbl §11-9 nr. 6)
Plan- og bygningsloven:
§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket
§ 29-2. Visuelle kvaliteter
§ 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense
Uttalelse andre myndigheter:
Bydrift:
Søknaden er sendt til Bydrift for vurdering av vann og avløp. Bydrift har uttalt følgende:
Vann kan tilknyttes kommunal hovedledning i St.Olavs gate. Spillvann og evt.
drensvann tilknyttes kommunal AF-ledning i Meierigaten.
Alt takvann og overflatevann skal håndteres lokalt, i ht. vedtatt sanitærreglement;
Standard Abonnementsvilkår, Tekniske bestemmelser, pkt. 3.1.2. Drensvann kan ledes
til kommunalt nett hvis behov.
Søknaden er også sendt til Bydrift som veimyndighet. Bydrift har fattet følgende vedtak:
Etter en samlet vurdering av sakens fakta finner Bydrift, som kommunal veimyndighet,
at det kan gis dispensasjon fra avstandskravet satt i Veglovens § 29. Utformingen må
være som vist på situasjonsplanen.

Det godkjennes også økt bruk av adkomsten.
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes under.
Vurderinger:
Plankravet
Kommuneplanens arealdel punkt 1.3 krever at det lages en reguleringsplan for tiltaket.
Rådmannen mener at tiltaket ikke er omfattet av unntaksbestemmelsen fra plankravet i
punkt 1.3.2. Søkeren har ikke søkt om dispensasjon fra plankravet.

Rådmannen mener at tiltaket vesentlig avviker fra eksisterende bygningsmiljø, og at det
dermed er krav til reguleringsplan.
Vurderingen av om tiltaket omfattes av unntaksbestemmelsen sammenfaller med
vurderingen av om tiltaket tilfredsstiller kravene til pbl. § 29-2 og kommuneplanens
arealdel punkt 1.16. Vurdering følger nedenfor.
De andre vilkårene i unntaksbestemmelsen anses for å være oppfylt.
Høyde:
Etter pbl. § 29-4 første ledd skal byggverkets høydeplassering godkjennes av
kommunen. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan
bare føres opp hvis den har hjemmel i kommuneplan eller reguleringsplan.
Det er søkt om dispensasjon fra høydekravet for oppføring av boligen som har en
mønehøyde på 9,947 m.
Etter pbl. § 19-2 andre ledd kan det bare gis dispensasjon hvis hensynene bak
plankravet for bygninger med mønehøyde over 9 meter og de generelle hensynene bak
loven ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Ordlyden gir anvisning på at det
ikke skal være en kurant sak å gi dispensasjon, og at det ikke er anledning til å gi
dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør
seg gjeldende med styrke.
Blir hensynene bak plankravet for bygninger med mønehøyde over 9 meter vesentlig
tilsidesatt?
Hensynet bak bestemmelsen er å sørge for at vurderingen av særlig høye bygninger
gjøres gjennom et planarbeid, og ikke i den enkelte byggesak. En reguleringsplan blir til
etter en omfattende prosess, som involverer offentlige etater, naboer, velforeninger og

berørte grunneiere. Det er en rekke hensyn som blir vurdert, og den endelige
avveiningen av de ulike hensynene foretas av bystyret. Hensikten med kravet om
reguleringsplan er å gi helhetlige planløsninger for et område og unngå at enkelttiltak
skal skape presedens, som kan føre til en uønsket utvikling av området. Nabohensyn
som lys og luft på eiendommene er også hensyn som ivaretas av bestemmelsen.
Rådmannen mener at hensynet bak plankravet blir vesentlig tilsidesatt ved en
dispensasjon. Tiltaket er i et tettbebygd område, og husene i området har en varierende
mønehøyde. Rådmannen er av den oppfatning at vurderingen av om området tåler flere
boliger med mønehøyde over 9 meter, bør tas i forbindelse med en reguleringsplan og
ikke i den enkelte byggesak. Tiltakets plassering og høyde gjør også at det ikke blir
tilstrekkelig med lys og luft på eiendommen.
Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene etter en samlet vurdering?
Søker har vist til at høyden på boligen er i samsvar med proporsjonene på husene i
området og takvinkelen på de tilgrensende bygningene, og at en mønehøyde på 10
meter vil være litt høyere enn noen av de tilliggende boligene, men lavere enn flere av
de omkringliggende saltakshusene. Rådmannen er enig i at en mønehøyde på 9 meter
ikke bryter vesentlig med høyden på omkringliggende bebyggelse.
En dispensasjon i denne saken vil likevel kunne ha en uheldig presedensvirkning på
området. Eiendommen er plassert i et tettbebygd strøk, og er relativt liten (ca. 385 m2).
Tiltaket medfører at eiendommen blir tettere bebygd enn den er i dag, og får en
utnyttelsesgrad på ca. 30 %. Avstanden til nabogrensene er 4 meter på hver side. Den
høye utnyttelsesgraden og avstanden til nabogrensene gjør at uteoppholdsarealene blir
relativt smale. Den korte avstanden til de nærmeste bygningene (henholdsvis 6,943 m,
4,258 m og 8,06 m) gjør også at det blir lite lys og luft på eiendommen. Avstanden til
nabogrensene og de nærmeste bygningene og den høye utnyttelsesgraden sett i
sammenheng med høyden på boligen, gjør at både denne eiendommen og
omkringliggende eiendommer får dårligere uteoppholdsarealer og mindre lys og luft.
Etter en samlet vurdering mener rådmannen at hensynet bak plankravet for bygninger
med mønehøyde over 9 meter vil vesentlig tilsidesettes dersom høyden godkjennes, og
at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Rådmannen
anbefaler at det ikke gis dispensasjon fra pbl. § 29-4 etter pbl. § 19-2.
Visuell utforming:
Kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven blir planlagt og utført slik
at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon, og etter
kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til
omgivelsene, se plan- og bygningsloven §§ 29-1 og 29-2. Etter kommuneplanens punkt
1.16.1 skal tiltak 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.
Vurderingen av boligens visuelle kvaliteter og tilpasning til omgivelsene er i stor grad
overlatt til kommunens frie skjønn, og utvalget har en relativt stor frihet til å utøve et
hensiktsmessig skjønn i denne vurderingen.
Nærområdet
I vurderingen av om boligen er tilstrekkelig tilpasset eiendommens omgivelser, må
kommunen ta stilling til hva som anses som eiendommens nærområde. I kommunens
nye retningslinjer om fortetting er «nærområde» definert som et område som omfatter

tilgrensende eiendommer, eiendommer som er gjenboere, samt eiendommer langs
begge sider av tilliggende vei/veier, innenfor en 80-meterssone fra tiltakets
eiendomsgrense. Kommunen kan fastsette et utvidet eller redusert nærområde der det
er naturlig at et større eller mindre område ses i sammenheng. Den reviderte
kommuneplanen med retningslinjer er ikke endelig vedtatt enda, og gjelder derfor ikke
direkte for denne saken. Retningslinjene gir likevel uttrykk for kommunens nye praksis
når det gjelder definisjonen og avgrensningen av nærområde, og har som hovedregel
blitt fulgt i byggesaker i kommunen de siste månedene.
I denne saken mener rådmannen at det er naturlig å avgrense tiltakets nærområde i
tråd med fortettingsstrategien til området vist på bildet under:

Nærområdet til Meierigaten 6 består av villabebyggelse og byboliger, i tillegg til et stort
bygg tvers over gaten og et samlet forretnings- og boligbygg mot nordvest. Det fremstår
som mest nærliggende å sammenligne tiltaket med de andre mindre boligene i
nærområdet, ikke boligblokken.
Bevaringsområdet Kaptein Hoffs allé (# 12)
Eiendommen grenser mot et bevaringsområde i gjeldende kommuneplan. I den
reviderte kommuneplanen er bevaringsområdet foreslått utvidet, slik at de fleste
boligene i tiltakets nærområde potensielt kan bli bevaringsverdige:

Ifølge kommuneplanens punkt 4.1.7 skal volumer og høyder tilpasses den
bevaringsverdige bebyggelsen ved utforming av ny bebyggelse som grenser inntil
bevaringsområdene.
Kommunen må derfor ta hensyn til den bevaringsverdige bebyggelsen i vurderingen av
boligens visuelle kvaliteter og tilpasning til nærområdet.
Boligens visuelle kvaliteter
Rådmannen er av den oppfatning at boligen har gode visuelle kvaliteter i seg selv.
Boligen er imidlertid ikke tilstrekkelig tilpasset omgivelsene, hverken når det gjelder
dens tilpasning til eiendommen eller sammenlignet med omkringliggende bebyggelse.
Minstekravene til avstand, maks utnyttelsesgrad og størrelse og kvalitet på
uteoppholdsarealer er oppfylt, men bare så vidt. Dette gjør at boligen fremstår som
svært stor og massiv på en liten eiendom. Boligens høyde, som ikke er i tråd med
lovens krav, understreker dette, og gjør i tillegg at uteoppholdsarealene og avkjørselen
blir smale og trange og av dårligere kvalitet.
Sett i sammenheng med den omkringliggende villabebyggelsen i tre, som hovedsakelig
består av hvite trehus, vil en bolig med en fasade i svart tegl med overdekt uteareal i tre
skille seg klart ut. Farge- og materialbruken gjør at boligen fremstår som svært
moderne, sammenlignet med den gamle og bevaringsverdige trehusbebyggelsen i
området.
Oppsummert
Etter en helhetsvurdering mener rådmannen at boligen ikke er tilstrekkelig tilpasset
omgivelsene, jf. pbl. § 29-2 og kommuneplanens 1.16.
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 naturog miljøforhold.
Det er ikke registrert kvikkleire på eiendommen i kommunens kartløsning. Kommunen
har ikke opplysninger om at det finnes kvikkleire eller andre naturfarer på eiendommen.
Biologisk naturmangfold:
Ved søk i relevante naturdatabaser fremkommer det ikke kjente forekomster som er
underlagt særskilt vern.
Riving av eksisterende bygninger:
Det er ikke grunnlag for å avslå søknaden om riving av eksisterende enebolig og
garasje. Rådmannen anbefaler at tiltaket godkjennes.
Alternative løsninger:
Utvalget mener at det er grunnlag for å gi dispensasjon fra plankravet i § 29-4 første
ledd for byggverk med mønehøyde over 9 meter. Hensynet bak plankravet blir ikke
vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
Utvalget mener i tillegg at boligen er tilstrekkelig tilpasset omgivelsene, jf. pbl. § 29-2 og
kommuneplanens arealdel punkt 1.16. Boligen er tilpasset nærområdets høyder, volum,
takvinkler og bebyggelsesstruktur, men har samtidig materialer og farger som
representerer dagens arkitektur. Tiltaket beriker på denne måten områdets karakter.
Tiltaket tilfredsstiller unntaksbestemmelsene fra plankravet i kommuneplanens punkt
1.3.2.
Saken returneres til administrasjonen for ferdigstillelse. Det vil blant annet bli stilt krav til
oppmåling av de usikre grensene og brannsikring av boligen.
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:
Rådmannen anbefaler at tiltaket avslås.
Videre behandling:
UBA avgjør saken.

Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder
Gebyr i henhold til gebyrregulativet.
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Kommuneutvikling

Mistelteinen 48 - 0090/0169 - påbygg på eksisterende enebolig
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
10.05.2019
07.06.2019

Saksnummer
103/19
144/19

Rådmannens innstilling
Søknad om oppføring av påbygg godkjennes.
Det gis ingen toleranse i forhold til maksimal høyde på møne og gesims i forhold til eksisterende
terreng på nordsiden. De angitte høydene søknaden er absolutte maksimale høyder.
10.05.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Reidar Smidsrød (Krf) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til neste møte.
Smidsrøds forslag ble enstemmig vedtatt
Etter dette har Utvalg for bygge- og arealsaker fattet følgende vedtak:
UBA- 103/19 Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

Sammendrag:
Det søkes om tillatelse til oppføring av påbygg på eksisterende enebolig. Påbygget medfører at
boligen får en oppgitt mønehøyde på 8,968 meter på den høyeste siden. Dette tilsvarer en
økning på 0,457 meter fra eksisterende bolig. Gesimshøyden øker imidlertid med hele 2,050
meter.
Eneboligen ligger oppå en kolle, og eksisterende bolig ligger i dag allerede noe høyere enn flere
av naboeiendommene. Omsøkt påbygg medfører at høydeforskjellen øker ytterligere.
Det foreligger merknader fra tre naboer.
Reguleringsplanen tillater boliger inntil en høyde på 9 meter. Det avgjørende i saken er om man
skal legge reguleringsplanens høydebestemmelse til grunn, eller om dette medfører for stor
ulempe for naboer og derfor anses å være i strid med pbl. § 29-2.
Etter en samlet vurdering mener Rådmannen at søknad om påbygg godkjennes.
Vedlegg:
Nabomerknader
Nabomerknader
Kommentarer_til_nabomerknader
Nabomerknader
Nabovarsel Hagfors Greve - merkander fra Hegrenæs

Innledning – hva saken gjelder:
Bits Arkitekt og Ingeniør AS søker på vegne av Ingvild og Jan Hagfors Greve om
tillatelse til påbygg på eksisterende enebolig.
Søkers beskrivelse av tiltaket:
Det omsøkte tiltaket er påbygg av ny etasje over eksisterende bolig som er i en etasje.
Eksisterende bolig har et forholdsvis høyt valmet tak med store utstikk og overbygg i
hele byggets lengde på vestsiden. Ved å redusere bredden på taket så vil ikke den
totale mønehøyden øke mer enn ca. 0,5 meter i forhold til dagens situasjon. Ved å gjøre
det på denne måten får vi en fullverdig 2. etasje uten å øke mønehøyden vesentlig.

Faktagrunnlag:
Situasjonskart

Tegninger
Eksisterende:

Nytt:

Illustrasjonsbilde:

Høydeprofil sendt inn av søker:

Flyfoto:
Boligen er markert med gul ring, mens gul stjerne viser nabomerknader.

Areal:
Tomteareal: 805,40 m²
Bruksareal: eksisterende 192 m², nytt 143,30 m², totalt 336 m²
Bebygd areal: tiltaket er oppgitt med BYA 178,60 m², som er en reduksjon fra dagens
205,5 m².
Utnyttelsesgrad (BYA): 22,18 %
Etasjeantall: 2
Bruksenheter: 1

Høyde:
Mønehøyde på høyeste punkt: 8,968 meter, oppgitt av søker til en økning på 0,457
Gesimshøyde 7,8 meter, oppgitt av søker til en økning på 2,050 meter

Nabomerknader:
Nabomerknadene er vedlagt i sin helhet. Nedenfor er gjengitt utdrag
Nabomerknad fra William og Arve Dag Hanssen gbnr. 90/168

·
·
·
·

For høy mønehøyde i forhold til bestemmelsene
Økt skygge vil forringe kvaliteter og verdi på vår tomt/bolig
Huset vil lage ubalanse i boligområdet mht. eksisterende boligstørrelser
Uttrykket på foreslått hus vil ikke innby til godt naboskap med et monumentalt bygg

Nabomerknad fra Ann Kristin Berg- Olsen, nr. 44, gbnr. 90/171
·
·

Påbygget fremstår som voldsomt stort og dette blir forsterket av at det ligger på en
fjelltopp ca. 4-5 meter høyere enn flere av naboeiendommene.
Ethvert inngrep på taket vil ha negativ virkning på solforholdene på min tomt. Tiltaket
som er foreslått vil fjerne all ettermiddagssol fra min terrasse.

Nabomerknad fra Øyvind Hegrenæs gbnr. 90/70
·

·
·

·

Ønsket økning i boligmasse tilsvarer en hel enebolig. Tiltaket fremstår ute av
proporsjoner. Spesielt grunnet sin høye plassering, så oppleves tiltaket som svært lite
tilpasset bebygde og naturlige omgivelser.
Foreslåtte tiltak oppleves som vesentlig mer dominerende en dagens situasjon
Inkludert terrengforskjell på ca. 5 m, så vil nytt bygg (med hele langsiden mot
undertegnede) oppleves som en «vegg» på 12x18 m. Påtenkt veranda i sør kommer i
tillegg.
Gjennomføring av tiltaket vil ha en direkte påvirkning på trivsel. Det vil medføre sterk
følelse av innelukkethet mot vest, samt at det vil medføre sterk følelse av innsyn (fra
stor høyde) merk spesielt at utendørs oppholdsrom i Mistelteinen 46 på ettermiddagen
og kveld er mot vest.

Felles tilsvar på nabomerknadene:
·

·

·

For å imøtekomme ønske fra naboer er omsøkt tiltak allerede senket med 50 cm. i
forhold til første varsel og gesimsen er senket noe som reduserer høydevirkninger på
vegger, spesielt mot øst.
Vedr. sol/skygge så vil selvsagt enhver utbygging påvirke dette, men etter vår
oppfatning så vil ikke dette være mer enn man kan forvente i et forholdsvis tettbebygd
strøk.
Det understrekes at boligen etter ombygging vil være godt innenfor
reguleringsbestemmelsen for området.

Kommunens vurdering av nabomerknadene:
Kommunen har forståelse for at tiltaket i stor grad medfører noe ulempe for flere av
naboene. Samtidig er tiltaket i samsvar med gjeldende reguleringsbestemmelse for
området. Det skal svært mye til for at reguleringsbestemmelsene skal bli satt til side
som følge av at tiltaket medfører ulempe for naboer. Rådmannen vil gå nærmere inn på
dette under avsnittet om vurdering nedenfor.
Rettslig grunnlag:
Kommuneplan/kommunedelplan:

Området er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse.
Regulering:
Reguleringsbestemmelser til Reguleringsplan for Basbergrønningen syd, PlanID 0704
56005.
Eiendommen er en av fire eiendommer som ligger i området B4. Området er avsatt til
frittliggende boligbebyggelse med flere leiligheter tilhørende anlegg med inntil 9 meter
mønehøyde.

Plan- og bygningsloven:
§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene
§ 29-2 Visuelle kvaliteter
§ 29-4 byggverkets plassering, høyde og avstand til nabogrense

Forholdet til kommuneplanen:
Tiltaket anses å være i tråd med kommuneplanens arealdel.
Vurderinger:

Tiltaket i forhold til gjeldende arealplan:
Påbygget er i samsvar med reguleringsplanens bestemmelser. Reguleringsplanen
tillater en mønehøyde på inntil 9 meter. Når ikke annet er oppgitt skal høyden måles i
forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Omsøkt påbygg er vist
med en mønehøyde på 8,968 meter på absolutt høyeste punkt. Gjennomsnittlig planert
høyde er ikke oppgitt. Reguleringsplanen har ingen bestemmelser om gesimshøyde
eller takform.
Visuell utforming:
Kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven blir planlagt og utført slik
at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon, og etter
kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til
omgivelsene, se plan- og bygningsloven §§ 29-1 og 29-2.
I seg selv fremstår påbygget og boligen som tilfredsstillende visuelt utformet. Det skal
imidlertid også passe inn i de bebygde omgivelsene.
Den aktuelle eiendommen ligger oppå en kolle. Også i dag er det stor nivåforskjell
mellom eiendommen og flere av de andre naboeiendommene i området, og boligen
oppleves som dominerende. Tiltaket medfører en økning i mønehøyde på 0,457 meter.
Dette er en relativt beskjeden økning. Gesimshøyden øker imidlertid med hele 2,050
meter, noe som medfører at tiltaket vil virke ytterligere dominerende.

Det avgjørende i saken er om man skal legge reguleringsplanens høydebestemmelse til
grunn, eller om dette medfører for stor ulempe for naboer og derfor anses å være i strid
med pbl. § 29-2 og tilpasning til omgivelsene.
Rådmannen legger i denne vurderingen stor vekt på at det kun er fire eiendommer i felt
B4 og at man ved utarbeidelse av reguleringsplanen i sin tid derfor hadde stor mulighet
til å tilpasse høydebestemmelsen spesifikt for akkurat disse boligene. Etter søk i
forarbeidene til reguleringsplanen ser vi at det blir konstatert at det er noen koller i
området, men dette blir ikke ytterligere diskutert. Høydebegrensningen i
reguleringsplanen har heller ikke på noen måte vært omstridt i forbindelse med
utarbeidelse av reguleringsplanen. Rådmannen legger derfor til grunn at
reguleringsplanen har tatt høyde for at den ene eiendommen i felt B4 ligger oppå en
kolle og at dette medfører store nivåforskjellene i forhold til de andre eiendommene.
Konsekvensen av dette er at reguleringsplanen åpner for en høyt plassert bygning på
denne eiendommen.
Det faktum at reguleringsplanen for felt B4 også åpner for boliger med flere leiligheter
tilsier at det er naturlig med en bestemmelse om en relativt høy mønehøyde.
En reguleringsplan er et offentlig og pålitelig informasjonsdokument som redegjør for
bl.a. den utvikling, utbygging og prioritering som kommunen har lagt til grunn for det
aktuelle området. Den sjenanse som naboer påføres er således vurdert i forbindelse
med reguleringen. Berørte parter forventer derfor at en bindende plan blir gjennomført i
henhold til de muligheter og begrensninger som følger av denne.
Ettersom byggets maksimale mønehøyde er vurdert i reguleringsplanen, skal det etter
Rådmannens oppfatning relativt mye til før kommunen kan fastsette en lavere høyde.

Det må i så fall påvises konkrete og betydelige ulemper for naboene. Naboene viser
blant annet til tap av solforhold og at bygningen vil bli svært dominerende og ruvende.
Dette er helt klart en ulempe for naboene, men Rådmannen kan vanskelig se at det
utgjør en betydelig ulempe. Tap av slike kvaliteter må man regne med i tettbebygde
strøk, og særlig der hvor reguleringsplanen åpner for bebyggelse på inntil 9 meter, og
det det er nivåforskjeller på eiendommene.
Rådmannen kan etter en samlet vurdering, dog under noe tvil, ikke se at det omsøkte
påbygget vil være til betydelig ulempe for naboene.
Når det gjelder verandaen i sør er denne etter kommunens vurdering, innenfor hva man
må forvente i tettbebygde strøk.
Plassering/høyde:
Tiltaket medfører ingen endret plassering, kun en økning i høyde. Tiltaket er i tråd med
reguleringsplanens høydebegrensning.
Fravik fra TEK 17
Det er søkt om fravik fra TEK 17 når det gjelder energi og tetthet TEK 17 § 14-2.
Det er sendt inn et grovt kostnadsoverslag på hva en oppfyllelse av forskriftskrav vil
koste.
På bakgrunn av innsendt redegjørelse og dokumentasjon finner Bygningsmyndigheten
at omsøkte fravik kan tillates. Det forutsettes at øvrige tekniske krav oppfylles i henhold
til TEK 17.
Ansvar og kontroll:
[Bits Arkitekt og Ingeniør – org.nr. 913079205] – [25.01.2019]
Rolle

Fagområde

Ansvarsområde

Tiltaksklasse

SØK,
PRO

Søker
Tegninger

Hele tiltaket
Hele tiltaket

1
1

[Tønsberghus AS – org.nr. 997965442] – [25.01.2019]
Rolle

Fagområde

Ansvarsområde

Tiltaksklasse

PRO

Konstruksjon
og
bygningsfysikk
Utførelse av
tømrer og
murerarbeider

Hele tiltaket

1

Hele tiltaket

1

UTF

[Olaf B Terjesen – org.nr. 936016081] – [29.01.2019]
Rolle

Fagområde

Ansvarsområde

Tiltaksklasse

PRO

Konstruksjon

Hele tiltaket

1

UTF

og
bygningsfysikk
Utførelse av
tømrer og
murerarbeider

Hele tiltaket

1

Konklusjon: tiltaket anbefales godkjent.
Alternative løsninger:
Påbygget anses på grunn av sin gesimshøyde å medføre en så stor betydelig ulempe
for naboer at kravet til tilpasning til omgivelsene etter pbl. § 29-2 ikke anses for oppfylt.
Av ulemper som vektlegges anfører kommunen:
·
·

Sol og skyggeforhold påvirkes mer enn det som kan forventes i tettbebygde
strøk
Gesimsens høyde gir et bygningsvolum som ikke er i tråd med øvrig
omkringliggende bebyggelse

Gesimshøyden kreves redusert til XX meter på det høyeste punktet. Det gis ingen
toleranse i forhold til maksimal høyde på møne og gesims i forhold til eksisterende
terreng på nordsiden. De angitte høydene søknaden er absolutte maksimale høyder.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Ingen.
Helse- og miljøkonsekvenser:
Ingen.
Konsekvenser for folkehelse:
Ingen.
Konsekvenser for barn og unge:
Ingen.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ingen.
Videre behandling:
UBA tar stilling til søknaden.
Tønsberg,
Jan Eide
kommunaldirektør
Anne Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/36153

Saksbehandler:
Eirik Waage, telefon: 934 52 705
Kommuneutvikling

Nyleneveien 51 - 0159/0050 - gjenoppføring av badebrygge
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
145/19

Rådmannens innstilling
Hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra vurderes til å bli vesentlig tilsidesatt
dersom det gis dispensasjon. Videre så er ikke fordelene ved at det gis dispensasjon større enn
ulempene.
Søknad om dispensasjon for å oppføre brygge i strandsonen avslås med hjemmel i plan- og
bygningslovens § 1-8 - Forbud mot tiltak mv. langs sjø sml. byggegrense med sjø fastsatt i
kommuneplanens arealdel 2014-2026.
Ett-trinns søknad om tillatelse til oppføring av brygge, bestående av dokumentasjon som angitt i
søknaden, avslås i med hjemmel kommuneplanens § 1.3 plankrav.

Sammendrag:
Saken gjelder søknad om gjennomføring av badebrygge i Nyleneveien 51 på Husøy.
Rådmannen anbefalte i opprinnelig saksfremlegg UBA å avslå søknad om dispensasjon og
tillatelse til tiltak, men UBA stilte seg positiv til å gi tillatelse til tiltaket.
Som følge av vedtaket ble saken sendt til uttalelse til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:
Fylkesmannens vurdering er at tiltaket må sees på som et nytt tiltak og ikke en gjenoppføring av
tidligere bryggeanlegg og de er negative til tiltaket.
I og med at sentrale myndigheter (Fylkesmannen) har stilt seg negative til tiltaket, finner
rådmannen grunn til å fremme sin opprinnelige innstilling.
Hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra vurderes til å bli vesentlig tilsidesatt
dersom det gis dispensasjon. Videre så er ikke fordelene ved at det gis dispensasjon større enn
ulempene.
Rådmannen anbefaler UBA å avslå tiltaket.

Innledning – hva saken gjelder
Saken gjelder søknad om gjennomføring av badebrygge i Nyleneveien 51 på Husøy.

Faktagrunnlag
Rådmannen anbefalte UBA å avslå søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak, men
etter alternativt forslag til rådmannens innstilling fattet UBA følgende vedtak.
Vedtak I UBA 1.mars 2019
Representanten Sakshaug (H) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens
innstilling:
UBA vurderer å være positiv til søknad om dispensasjon fra byggegrense mot sjø,
for reetablering av brygge, jf. Pbl § 19-2.
Begrunnelse og vilkår:
Bryggen anses som en gjennoppføring/rehabilitering, og hensynet blir derved ikke

vesentlig tilsidesatt
Fordeler ved ny plassering er at kyststien blir lettere tilgjengelig for allmenheten
Bryggen må gis et natursteinpreg og gamle betongfundamenter må fjernes
Før realitetsbehandling må saken til uttalelse hos berørte myndigheter.
Er det vesentlige merknader fra overordnede myndigheter, sendes saken til
behandling hos UBA for realitetsbehandling. Hvis ikke, delegeres administrasjonen
myndighet til ferdigbehandling av saken.

Uttalelse fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Som følge av vedtaket ble saken sendt til uttalelse til Fylkesmannen i Vestfold og
Telemark:
Kort oppsummert slutter Fylkesmannen seg til rådmannens vurdering om at tiltaket må
sees på som et nytt tiltak og ikke en gjenoppføring av tidligere bryggeanlegg.

Under følger Fylkesmannens sin konkrete vurdering av det omsøkte tiltaket,
uttalelsen i sin helhet ligger som vedlegg i saken.
Konkret vurdering av det omsøkte tiltaket
Det aktuelle området ligger i sørøstre ende av sundet mellom Husøy og Føynland.
Sjøområdet er grunt og sjøbunnen er i Miljødirektoratets Naturbase registrert som
bløtbunnsområde i strandsonen med svært viktig verdi. Innenfor noen hundre meters
avstand finnes det flere bryggeanlegg, men det er ingen tilsvarende bryggeanlegg i
umiddelbar nærhet av det omsøkte anlegget. Området har mye fritidsbåttrafikk og det er
etablert en kyststi. Vi legger til grunn at området har stor verdi for de allmenne interesser.

I de oversendte saksdokumentene er det drøftet og vurdert om oppføringen av
bryggeanlegget skal anses som en nyoppføring eller gjenoppføring/rehabilitering.
Vi slutter oss til kommuneadministrasjonens vurdering om at dette tiltaket må
anses som et nytt tiltak. Det har gått altfor lang tid siden de tidligere
bryggeanleggene har vært funksjonsdyktige til at tiltaket kan anses som
gjenoppføring/rehabilitering. Det opplyses om at det sørøstlige tidligere
bryggeanlegget ble tatt av storm på 1990-tallet, og det som omtales som
steinbrygga vises bare som en enkel steinutfylling på historiske flyfoto, tidligste tatt
12. mai 1960.
Det omsøkte tiltaket innebærer etablering av et nytt bryggeanlegg på omtrent 45 meters
lengde. Det ikke vist til fordeler for allmennheten med tiltaket. Allmenhetens ferdsel i
området blir ikke bedre, omsøkte bryggeanlegg er av betydelig størrelse og plassert i et
område hvor sjøbunnen er kartlagt med svært viktig naturverdi. Tiltaket vil etter vår
vurdering virke privatiserende i strandsonen, påvirke landskapsbildet negativt og forringe
de svært viktige naturverdiene i området.
Slik vi ser det kommer tiltaket i alvorlig konflikt med nasjonale interesser i 100metersbeltet langs sjøen. Tiltaket er godt synlig for allmennheten og fører til en ytterligere
nedbygging og fortetting i strandsonen. En innvilgelse av dispensasjonssøknaden er egnet
til å skape presedens og slik svekke byggeforbudet.

På denne bakgrunn fraråder vi at kommunen innvilger dispensasjon som omsøkt,
og vi vil vurdere å påklage et eventuelt vedtak som fattes i favør av søker.

Rettslig grunnlag
Plan- og bygningsloven:
§ 1-6.
Tiltak
§ 1-8.
Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag
§ 11-6.
Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel
§ 19-2.
Dispensasjonsvedtaket
§ 20-1.
Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven):
§ 7 Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8-til 12
For fullstendig lovtekst, se www.lovdata.no
Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel:
Punkt 1.3. Plankrav (PBL § 11-9, pkt. 1).
Punkt 2.10. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (PBL § 11-11).
Utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel; kommunedelplan for Husøy:
2002-2011:
1.7 Lekeplasser- og friområder
Forholdet til kommuneplanen
Se vurderinger:
Vurderinger
Det vises til opprinnelig saksfremlegg, behandlet i UBA 1.mars 2019 for rådmannen sin
vurdering av saken. I og med at sentrale myndigheter (Fylkesmannen) har stilt seg
negativ til tiltaket og vurderer det som en nyoppføring, ikke en gjenoppføring av
bryggeanlegg, og som følge av det er negative til tiltaket, finner ikke rådmannen grunn
til å endre sin opprinnelige innstilling.

Alternative løsninger
Hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra vurderes ikke å bli
vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon.
Bryggen anses som en gjenoppføring/rehabilitering, og hensynet blir derved ikke
vesentlig tilsidesatt.

Videre så er fordelene ved at det gis dispensasjon vesentlig større enn ulempene.
·

Fordeler ved ny plassering er at kyststien blir lettere tilgjengelig for allmenheten

Søknad om dispensasjon for å oppføre brygge i strandsonen godkjennes med hjemmel
i plan- og bygningslovens § 1-8 - Forbud mot tiltak mv. langs sjø sml. byggegrense med
sjø fastsatt i kommuneplanens arealdel 2014-2026.
Ett-trinns søknad om tillatelse til oppføring av brygge, bestående av dokumentasjon
som angitt i søknaden, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 på
følgende betingelser:
·

Bryggen må gis et natursteinpreg og gamle betongfundamenter må fjernes

Økonomiske konsekvenser
Ikke vurdert i byggesaken.
Konsekvenser for næringsutvikling
Ikke vurdert i byggesaken.
Helse- og miljøkonsekvenser
Ikke vurdert i byggesaken.
Konsekvenser for folkehelse
Ikke vurdert i byggesaken.
Konsekvenser for barn og unge
Ikke vurdert i byggesaken.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg
Ikke vurdert i byggesaken.
Konklusjon
Hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra vurderes til å bli vesentlig
tilsidesatt dersom det gis dispensasjon. Videre så er ikke fordelene ved at det gis
dispensasjon større enn ulempene.
Søknad om tillatelse til å godkjenne oppføring av brygge i strandsonen avslås med
hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-8 – Forbud mot tiltak mv. langs sjø sml.
byggegrense mot sjø fastsatt i kommuneplanens arealdel 2014-2026.
Videre behandling
UBA avgjør saken.

Tønsberg, 24.5.2019
Jan R. Eide
kommunaldirektør
Anne B. Hekland
virksomhetsleder

Gebyr:
2.4.6 – Øvrige tiltak etter plan- og bygningsloven – bryggeanlegg.
(2143)
2.6.1 - Dispensasjonsvurdering etter plan- og bygningsloven kap 19.
(2144)
Sum
455

kr 7 785, kr 6 670,kr 14

