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Ollebukta 4 - 1002/0356 - Innglassing av to boligbygg - Rammevedtak
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
146/19

Rådmannens innstilling
Søknad om tillatelse til innglassing av balkonger, bestående av dokumentasjon som angitt i
søknaden, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 på følgende betingelser:
1. Tillatelsen gjelder innglassing av alle balkongene på bygningene.
2. Det må sendes inn melding om oppstart av arbeider for hver enkelt balkong som
skal innglasses. Kommunen kan da i hvert enkelte tilfelle vurdere å frita for videre
saksbehandling, jf. pbl. § 20-5 første ledd bokstav g).

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

Sammendrag:
Saken gjelder innglassing av balkongene på leilighetsbyggene i Ollebukta 4 . Det legges opp til
fortløpende innglassing etter den enkelte beboers ønske. Bygningen kan dermed bli stående
med delvis innglassing over lengre tid, og det er derfor viktig at visuelle kvaliteter er ivaretatt
også ved delvis gjennomføring av tiltaket.
Rådmannen anbefaler utvalget å godkjenne tiltaket på de vilkår som fremgår av innstillingen.
Dette er imidlertid et tiltak hvor det er stort rom for skjønn. Det fremlegges derfor en alternativ
løsning med negativ innstilling.
Vedlegg:
E22 A-030 Fasade Nord og Vest Innglassing
E23 A-031 Fasade Sør og Øst Innglassing
E24 A-032 Fasade Øst og Sør Innglassing
E25 A-033 Utsnitt fra 3D modell
E14_A-391

Innledning – hva saken gjelder:
Spir arkitekter AS søker på vegne av tiltakshaver om rammetillatelse for
innglassing/vindskjerming av balkongene I Ollebukta 4.

Faktagrunnlag:
Fasadeendringen medfører at samtlige balkonger blir innglasset, med glassfasade fra
balkonggulv og opp til balkong i ovenforliggende etasje.
Det er her tenkt at det skal benyttes 2 varianter av profilløse(transparent) innglassings
systemer, med innfestning i horisontal skinne i gulv/tak. Den ene er en
skyvededørsløsning og den andre er en foldedørsløsing. Innglassing monteres på inn
siden av rekkverk.
Kart og tegninger

Delvis innglassing

Areal og høyder
Balkongene vil være uisolerte og endrer derfor ikke bruksarealet eller forholdet mellom
boligareal og uteareal.
Bebygd areal og høyder endres heller ikke av tiltaket.

Nabovarsling
Tiltaket er ikke nabovarslet.

Rettslig grunnlag:
Byplan for Tønsberg– se www.tonsberg.kommune.no.
§ 1.15 Estetikk og byggeskikk
Det skal stilles høye krav til estetikk, utforming og materialkvalitet. Bebyggelsen skal
fremme gode gate- og uterom, og ta vare på og utvikle eksisterende bybilde. Tiltakets
estetiske sider, både i forhold til seg selv, til omgivelsene, til gaterom og fjernvirkning
skal vurderes i alle plansaker.
Dokumentasjonskravet vil også gjelde ved søknad om tiltak.
Bebyggelsen, både ved ombygging og nybygg, skal ha en god estetisk utforming i
samsvar med sin funksjon. Bebyggelsen skal ta hensyn til eksisterende tomte- og
bebyggelsesstruktur, terreng, vegetasjon og tilgrensende bebyggelse når det gjelder
plassering, utnyttelsesgrad, volum, utforming og material- og fargevalg.

Reguleringsplan
Eiendommen omfattes av detaljregulering for Ollebukta 4, planID 0704 20150122,
vedtatt 19.4.2017. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av inntil 29
boenheter i blokkbebyggelse med tilhørende uteområder, lekeareal og
parkeringsanlegg. Planen skal ivareta byens profil, samt en visuell og fysisk tilknytning
til kanalpromenaden langs Ollebukta.

Plan- og bygningsloven (pbl) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no.
§ 29-2.Visuelle kvaliteter
Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal 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.

Vurderinger:
Generelt om søknaden
Etter rådmannens vurdering berører tiltaket i liten grad naboers interesser, og
nabovarsling kan derfor unnlates, jf. pbl. § 21-3 andre ledd.
Det legges opp til fortløpende innglassing av balkongene etter den enkelte beboers
ønske. Hvis alle velger samme typeløsning og ansvarlig foretak, er det ikke nødvendig
med saksbehandling i tilknytning til hver enkelt innglassing. Det kan da være
tilstrekkelig med en melding til kommunen om den løsningen som er valgt. Dette må
imidlertid avklares i hvert enkelt tilfelle, jf. pbl. § 20-5 første ledd bokstav g).
Dette forutsetter likevel at det enkelte tiltak holder seg innenfor rammene i tillatelsen.
Visuelle kvaliteter
Både pbl. § 29-2 og byplanbestemmelsene § 1.15 krever at innglassingen prosjekteres
med gode visuelle kvaliteter.
Det er rådmannens vurdering at innglassingen fremstår som relativt omfatende,men at
den ikke endrer bygningenes visuelle kvaliteter vesentlig, samt at hensynet til
beboernes behov for skjerming tilsier at omsøkte innglassing bør kunne tillates.
Dette gjelder selv om bare enkelte balkonger innglasses i et vilkårlig mønster.

Tekniske krav
Vi legger til grunn at tiltaket prosjekteres og utføres i samsvar med de tekniske kravene
gitt i medhold av plan- og bygningsloven. Vi minner om de ansvarlige foretakenes
ansvar for at disse kravene blir oppfylt, jf. pbl. § 23-1 første ledd.
Ansvar
Det er levert erklæring om ansvarsrett for følgende fagområder:
·
·
·
·

Søkerfunksjonen (tiltaksklasse 3)
Arkitektur (tiltaksklasse 3)
Prosjektering av innglassing (tiltaksklasse 1)
Utførelse av innglassing (tiltaksklasse 1)
Kontroll brannkonsept (tiltaksklasse 3)

Etter rådmannens vurdering er det bare nødvendig med uavhengig kontroll av de
monteringene som innebærer bæring med snølast, det vil si på de balkongene som
eventuelt skal ha nytt tett tak.
Uavhengig kontroll kan ikke gjennomføres av samme foretak som utfører arbeidene
som kontrolleres, jf. saksbehandlingsforskriften § 14-1. Det må derfor sendes inn ny
ansvarserklæring fra uavhengig foretak før arbeidene kan starte på balkongene som får
nye tak.
Etter rådmannens vurdering er tiltaket for øvrig tilstrekkelig belagt med ansvar.

Alternative løsninger:

Søknad om innglassing avslås. Tiltaket er i strid med pbl. § 29-2 og byplanbestemmelse
§ 1.15.
Det anbefales at det innsendes revidert søknad, som er bedre tilpasset byggenes
egenart.
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 mener at søknaden kan innvilges på de vilkår som fremgår av innstillingen.
Videre behandling:
UBA avgjør saken.
Saksbehandlingsgebyr: Kr 8005,- (fasadeendring – gebyrreg. pkt. 2.4.6 – varenummer
1522).

Tønsberg, 21.05.19
Jan R. Eide
kommunaldirektør
Anne B. Hekland
virksomhetsleder
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Ringshaugveien 129 - 0139/0286 - endring av arealer - delingsvedtak
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
147/19

Rådmannens innstilling
Søknad om tillatelse til overføring av 40 m² og deling av eiendom, 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 vilkår:
·
·

Riving av eksisterende bolig må være igangsatt før oppmålingsforretning kan
avsluttes.
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 til fradeling bort, jf. plan- og
bygningsloven § 21-9 (4).

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

Sammendrag:
Saken gjelder opprettelse av ny grunneiendom/deling av eiendom og overføring av areal.
Rådmannen mener at tomtene er egnet til bebyggelse og tilstrekkelig tilpasset nærområdets
byggelinjer og bebyggelsesstruktur, og anbefaler derfor at søknaden godkjennes.
Vedlegg:
Tinglyst avtale inkl. veirett
Ringshaugveien 129 - 0139/0286 - klage i forbindelse med varsel om tiltak på eiendommen
Redegjørelse-Rev. A- Vedlegg F1
TEGNINGER - VEDLEGG E13 - E25

Innledning – hva saken gjelder:
Horisont Bygg AS søker på vegne av Helge Toft om endring av arealer på eiendom i
Ringshaugveien 129.
Det søkes om følgende endringer i arealer:
·
·

arealoverføring/grensejustering på 40 m² (geodata tar endelig stilling til om overføring
av arealer kvalifiserer til en grensejustering)
deling av eiendommen

Søknad om oppføring av en enebolig på hver av eiendommene behandles i egne
byggesaker, og vil bli behandlet parallelt i dette UBA møtet. Rådmannen har en positiv
innstilling i byggesaken.
Eksisterende enebolig på eiendommen er godkjent revet den 07.05.2019 ved delegert
vedtak.

Faktagrunnlag:
Søker er av den oppfatning at tiltaket er unntatt plankrav. Søker har skrevet en
utfyllende redegjørelse for tiltaket som ligger som vedlegg til saksfremlegget.
Søker opplyser at ved fradeling og overføring av areal vil de to eiendommene gir
følgende tomtestørrelse:
·
·

Tomt A 455,5 m²
Tomt B 455,5 m²

Videre opplyser søker at hver enebolig har mer enn 150 m² mua og at stille del av
utomhusareal er sikret med støyskjerm. Støyskjermens plassering er godkjent av
statens vegvesen. Bilparkering og sykkelparkering er også ivaretatt.

Situasjonskart

Utomhusplan:

Flyfoto:

Nabomerknader:
Det er sendt inn en samlet nabomerknad fra følgende tre naboeiendommer:
139/535 Ringshaugveien 131A – Gry Hansen og Morten Auen
139/534 Ringshaugveien 131B – Øystein og Else beathe Disch Olsrød
139/149 Ringshaugveien 124 – Nina Cecilie Jonstang Snekkestad

Merknadene går både på søknad om endring av areal og de to byggesøknader (hus A
og B). Merknaden er vedlagt i sin helhet. Dette er hovedtrekkene i merknadene:
·
·
·
·
·
·
·

Veirett og avkjøring foreligger bare for en boenhet og en forutsetning for veirett er at
det blir foretatt en grensejustering i henhold til tinglyst avtale
Tap av sol og skygge
Støyskjerm på 1,8 meter vil være sjenerende for naboer og forbipasserende langs
gaten og den vil hindre sikt mot sjøen
Naboene anser utvidelsen til to boenheter som vesentlig og ønsker en vurdering om
tiltaket omfattes av unntaksbestemmelsen fra plankravet i kommuneplanen
Tomtestørrelse er under kommunes minimumskrav og fortetting i området er uønsket
Tap av utsikt mot sjøen for de aller fleste boligene i nabolaget
I de første samtalene med utbygger ble det opplyst at hus B skulle brukes som
fritidsbolig. Det vises til kommuneplanens arealdel 2.1.4 og at det er forbud mot
oppføring og fradeling av tomt til nye fritidsboliger

Tilsvar fra søker:
·

·

Vedørende utvidet avkjøring så er det nødvendig å se på historien bak denne.
Opprinnelig er 139/534 og 535 skilt ut av 139/59. En forutsetning for at de boligene på
139/534 og 535 skulle kunne bygges var at omsøkte eiendom 139/286 ga fra seg sin
egen avkjøring til Ringshaugveien rett vestover. Ansvarlig søker har ved prosjektering
forsøkt å fornye denne avkjørselen, dette fikk avslag og Statens vegvesen opplyste at
eksisterende felles avkjørsel ved 138/534 og 535 skal benyttes ved en ekstra enhet.
Videre ble prosjektering utført med dette som grunnlag; avkjøring over 139/534 og
535. Utvidet avkjøringsrettighet for to enheter fra 139/286 ble ved ny søknad godkjent
av Statens vegvesen. Privatrettslig foreligger en avtale/servitutt, som tiltakshavere har
fått juridisk vurdert. I tillegg er det hentet inn uttalelse fra den av avtalepartene som
fortsatt er i live som styrker rettigheten til at felles avkjørsel skal kunne benyttes av
139/286 uten begrensninger - herunder tidligere eier av 139/59 som også var utbygger
av 139/534 og 535. Ut fra dette anser vi at etaten skal behandle saken med tanke på
at PBL § 27-4 er ivaretatt og at 139/286 entydig har en rettighet til avkjørsel over
139/534 og 535.
Vi konkluderer med at solforhold er ivaretatt for alle naboer. PBL sine krav til avstander
til nabogrenser på 4,0 m og høyder i PBL med på å regulere lovlige høyder og hensyn
til naboers utsikt. Med tanke på utsikt er det også slik at endringer i nabobebyggelse
som er i henhold til lovverket i etablerte boligområder må påregnes. Utsikt over annen
manns eiendom er ingen rettighet. Vedlagte sol og skyggestudie viser
skyggeforholdene til ulike tider.

Kommunens vurdering av nabomerknadene:
·

·

·

·

·

·

Det går av den tinglyste avtalen frem at det foreligger en uinnskrenket rett til å kjøre
over den andre parts eiendom. Dette vil si at veiretten ikke er begrenset til en boenhet.
Videre går det frem i den tinglyste avtalen at en forutsetning for veiretten er at det blant
annet blir foretatt en grensejustering. Denne grensejusteringen er ikke blitt utført, men
sendt over til geodata for behandling. Kommunen har ingen innvendinger til
grensejusteringen så lenge avstand til ny bolig blir fire meter. Rådmannen anbefaler
noen vilkår i tillatelsen som sikrer dette.
Når det gjelder tap av sol og skygge, er det naturlig å legge til grunn hovedreglene om
plassering og høyde i plan- og bygningsloven og at disse ivaretar ulempene for
naboer. Tiltaket holder seg innenfor plan- og bygningsloven bestemmelser om dette.
Omsøkt støyskjermen (se bilde under) er plassert nokså lavt terrenget, og rådmannen
mener det er akseptabelt i forhold til eksisterende gjerder og hekker.

Når det gjelder vesentlig utvidelse har kommuneplanen angitt at fire boenheter er
vesentlig. Dermed anses ikke tiltaket for å være en vesentlig utvidelse. Selve
oppføringen av bygningene behandles i en egen sak i samme møte slik at kommunen
har adgang til å tilpasse boligenes størrelse til tomtenes størrelse. Bebyggelsen i
nærområdet er ikke ensartet, og varierer fra mindre eiendommer med små bygg på ca
290m2 og til større eiendommer med store kvadratiske bygg med flere
sekundærvolum. De bygningene som er søkt om i dette tilfellet føyer seg inn i rekken
av mindre boliger og rådmannen mener disse kan aksepteres på små eiendommer.
Bygningene avviker ikke vesentlig i høyde fra bygde omgivelser. Rådmannen mener
tiltaket er unntatt plankrav.
Når det gjelder tap av sol og skygge, er det naturlig å legge til grunn hovedreglene om
plassering og høyde i plan- og bygningsloven og at disse ivaretar ulempene for
naboer. Tiltaket holder seg innenfor plan- og bygningsloven bestemmelser om dette.
Av sol og skyggediagrammene fremstår det ikke som en kvalifisert ulempe.
Det er riktig at kommuneplanen har forbud mot oppføring og fradeling av tomt til nye
fritidsboliger. Det er i dette tilfellet søkt om en enebolig. Kommunen legger seg ikke
opp i bruken av eneboligen da det ikke er boplikt i Tønsberg kommune og dette kan
derfor ikke tillegges vekt.

Etter dette mener rådmannen at tiltakene ikke utgjør en kvalifisert ulempe for naboer, og
anbefaler derfor at det ikke legges avgjørende vekt på nabomerknadene.

Uttalelse andre myndigheter:
Bydrift ga følgende uttalelse 04.04.2019:

Statens vegvesen ga den 19.03.2019 følgende uttalelse:

Rettslig grunnlag:
Kommuneplan/kommunedelplan:
Eiendommen er ikke regulert, og omfattes av kommuneplanens arealdel 2014-2026.
Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse.
Bebyggelse på eiendommen vil ikke komme i strid med fastsatt byggegrense mot sjø (se
stiplet linje):

Relevante bestemmelser i kommuneplanen:
1.3.
Plankrav (pbl § 11-9, pkt. 1)
1.12.1. Krav om uteoppholdsareal (privat og felles)
1.12.2. Kvalitetskrav for privat og felles uteoppholdsareal
1.14. Parkering (pbl § 11-9 nr. 5)
2.2.2 Fortetting:

Som vi ser har kommuneplanens arealdel følgende retningslinje i punkt 2.2.2:
Minimumsareal for fradeling av enkelttomter er 500 m².

Plan- og bygningsloven:
§ 26-1.Opprettelse og endring av eiendom
Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller
opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, jf.

matrikkellova, eller endring av eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres på en slik
måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Opprettelse
eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke gjøres slik at det dannes tomter
som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter
reglene i denne lov.

Vurderinger:
Tiltaket i forhold til kommuneplanen:
Kommuneplanens punkt 1.3 krever som hovedregel at det lages en reguleringsplan for
tiltaket, med mindre tiltaket omfattes av unntaksbestemmelsen i 1.3.2.

Det avgjørende i saken er om deling av eiendommen vesentlig avviker fra eksisterende
bygningsmiljø, terreng og landskap. De andre punktene anses som oppfylt.
Det er samsvar mellom kommuneplanens krav til tilpasning og plan- og bygningsloven § 261. Vurderingen av om tiltaket omfattes av unntaksbestemmelsene i plankravet
sammenfaller dermed med vurderingen om tiltaket tilfredsstiller kravene til plan- og
bygningsloven § 26-1. Vurderinger følger under neste overskrift.

Kommuneplanen angir også en retningslinje i punkt 2.2.2 som sier at minimumsareal for
fradeling av enkelttomter er 500 m². Retningslinjen er ingen avslagshjemmel i seg selv
men er et forutsigbart tolkningsmoment i forhold til kommunens helhetsvurdering av om
vilkårene for fradeling etter pbl. § 26-1 er tilstede. Vurderingen av om kommunen kan
tillate en tomtestørrelse på under 500 m² sammenfaller også dermed med vurderingen
etter pbl. § 26-1.
Tomtenes egnethet og tilpasning til omgivelsene jf. pbl. § 26-1
Kommunen skal vurdere om tomtene som søkes fradelt er egnet til bebyggelse på grunn av

sin størrelse, form eller plassering, jf. pbl. § 26-1. I vurderingen skal det blant annet gjøres
en konkret vurdering på grunnlag av områdets dominerende bygningstype, volum, høyde,
utforming, byggelinjer, tomtestørrelser, bebyggelsesstruktur, grønnstruktur, og estetikk som
grunnlag for fastsettelse av utbyggingstetthet, jf. kommuneplanens arealdel punkt 2.2.2. Det
skal i tillegg vurderes om tiltaket etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter i
seg selv, og i forhold til dets funksjon og bygde og naturlige omgivelser, jf. pbl. § 29-2.
Eiendommen som ønskes delt er på ca 952. Etter deling vil hver av eiendommene ha en
tomtestørrelse på ca 455 m² hver. Det er varierende størrelser på tomtene i området, slik at
det er ingen ensartet størrelse på tomtene. En størrelse på 455 m² vil imidlertid være av de
minste i området.
Eiendommen er relativt flat, og hver eiendom får en form som er lett å bebygge.
Innkjøring til eiendommen er også ideell i og med at man ikke må bruke uforholdsmessig
del av eiendommen til innkjøring/vei.
Selv om det er variasjon i tomtestørrelsen i området er bebyggelsen relativt tett og sentrert.
Det er i dag etablert en struktur i området med bebyggelse i to rekker. Som vi ser av
illustrasjonen nedenfor er det to rekker med boliger (rødt og oransje). De nye tiltakene er
vist med ulike grønnfarger:

Strukturmessig mener rådmannen det harmonerer med to eneboliger på eiendommen (en
enebolig på hver av de nye eiendommene) Tiltaket vil medføre en fortetting, men ikke bryte
med den etablerte bebyggelsesstrukturen og byggetettheten i nærområdet.
Eksisterende tomt skiller seg ut i området med en rektangulær og avlang form. En deling av
eiendommen vil i større grad føye seg inn i områdets bebyggelsesstruktur.
I byggesaken ser vi også at omsøkte eneboliger tilfredsstiller krav til både
uteoppholdsareal, utnyttelsesgrad, parkering og plan- og bygningslovens regler om
byggverks avstand til nabogrensene. Eneboligene som ønskes oppført er også visuelt
tilpasset området.
Rådmannen mener etter dette at eiendommen er egnet til deling, både på grunn av
bebyggelsen i området, tomtens form og plassering og er i samsvar med både
kommuneplanen og plan- og bygningsloven § 26-1.

Konklusjon:
Rådmannen mener at eiendommen er egnet til deling og i samsvar med plan- og
bygningsloven § 26-1. Videre kan tiltaket unntas fra plankrav. Rådmannen anbefaler
derfor at søknaden godkjennes.
Alternative løsninger:
Deling av eiendommen medfører tomter som er uegnet til bebyggelse jfr. pbl. § 26-1 og
delingssøknaden avslås.
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:

Tønsberg,
Jan Eide
kommunaldirektør
Anne Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/31685

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

Ringshaugveien 129 - 0139/0286 - oppføring av enebolig med garasje - hus A rammevedtak
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
148/19

Rådmannens innstilling
Søknad om oppføring av enebolig (hus A) godkjennes i samsvar med plan- og bygningsloven §
21-4 på følgende vilkår:
·
·

Endring av arealer i henhold til situasjonsplanen må bli godkjent i egen delingssak som
behandles parallelt i dette UBA møtet.
Før det kan gis igangsettingstillatelse må rettigheter til ledningsnett og vei over
naboeiendommen (hus B) være ferdig tinglyst.

Sammendrag:
Det søkes om oppføring av enebolig (hus A) i Ringshaugveien 129.
Det avgjørende i saken er hvorvidt tiltaket er tilstrekkelig tilpasset nærområdet.
Etter en helhetsvurdering mener rådmannen at tiltaket kan anbefales.
Vedlegg:
TEGNINGER - VEDLEGG E13 - E25
Redegjørelse-Rev. A- Vedlegg F1
Ringshaugveien 129 - 0139/0286 - klage i forbindelse med varsel om tiltak på eiendommen
Tinglyst avtale inkl. veirett
TEGNINGER-BOLIG A-VEDLEGG EA1 - EA10

Innledning – hva saken gjelder:
Horisont Bygg AS søker på vegne av Helge Toft om oppføring av to eneboliger i
Ringshaugveien 129. Vi har delt søknad om oppføring av to eneboliger i to, og dette
saksfremlegget omhandler hus A. Hus B blir behandlet i egen sak i samme UBA møte.
I samme UBA-møte vil også søknad om endring av arealer og deling av eiendommen
bli behandlet. Rådmannen har en positiv innstilling til deling og arealoverføring.
Eksisterende enebolig på eiendommen er godkjent revet den 07.05.2019 ved delegert
vedtak.

Faktagrunnlag:
Søker er av den oppfatning at tiltaket er unntatt plankrav. Søker har skrevet en
utfyllende redegjørelse for tiltaket som ligger som vedlegg til saksfremlegget.
Søker har opplyst om følgende arealer:
Tomteareal: 455,55 m²
Bruksareal: totalt 171,2 m²
Bebygd areal: 100,6 m² + 18 m² parkering, totalt 118,6 m²
Utnyttelsesgrad (BYA): 26,03 %
Etasjeantall: 2
Bruksenheter: 1
Høyde:
Mønehøyde på eksisterende hus ligger på kote +12,13.
Mønehøyde på bolig A vil ligge på kote +13,80 (+13,36 for garasjedel).
Mønehøyde: 7,77 m
Det er ikke opplyst om gesimshøyde, men ut i fra tegningene ser det ut som at

gesimshøyden er på ca 5,2 m.
Situasjonskart:

Utomhusplan:

Flyfoto:

Tegninger:

Støyskjerm:

Illustrasjoner:

Nabomerknader:
Det er sendt inn en samlet nabomerknad fra følgende tre naboeiendommer:
139/535 Ringshaugveien 131A – Gry Hansen og Morten Auen
139/534 Ringshaugveien 131B – Øystein og Else Beathe Disch Olsrød
139/149 Ringshaugveien 124 – Nina Cecilie Jonstang Snekkestad
Merknadene går både på søknad om endring av areal og de to byggesøknader (hus A
og B). Merknaden er vedlagt i sin helhet. Dette er hovedtrekkene i merknadene:
·
·
·
·
·

Veirett og avkjøring foreligger bare for en boenhet og en forutsetning for veirett er at
det blir foretatt en grensejustering i henhold til tinglyst avtale.
Tap av sol og skygge
Støyskjerm på 1,8 meter vil være sjenerende for naboer og forbipasserende langs
gaten og den vil hindre sikt mot sjøen (mest relevant i forhold til hus B)
Naboene anser utvidelsen til to boenheter som vesentlig og ønsker en vurdering om
tiltaket omfattes av unntaksbestemmelsen fra plankravet i kommuneplanen.
Tomtestørrelse er under kommunes minimumskrav og fortetting i området er uønsket

·
·

Tap av utsikt mot sjøen for de aller fleste boligene i nabolaget
I de første samtalene med utbygger ble det opplyst at hus B skulle brukes som
fritidsbolig. Det vises til kommuneplanens arealdel 2.1.4 og at det er forbud mot
oppføring og fradeling av tomt til nye fritidsboliger.

Kort sammendrag fra søkers tilsvar:
·

·

Vedørende utvidet avkjøring så er det nødvendig å se på historien bak denne.
Opprinnelig er 139/534 og 535 skilt ut av 139/59. En forutsetning for at de boligene på
139/534 og 535 skulle kunne bygges var at omsøkte eiendom 139/286 ga fra seg sin
egen avkjøring til Ringshaugveien rett vestover. Ansvarlig søker har ved prosjektering
forsøkt å fornye denne avkjørselen, dette fikk avslag og Statens vegvesen opplyste at
eksisterende felles avkjørsel ved 138/534 og 535 skal benyttes ved en ekstra enhet.
Videre ble prosjektering utført med dette som grunnlag; avkjøring over 139/534 og
535. Utvidet avkjøringsrettighet for to enheter fra 139/286 ble ved ny søknad godkjent
av Statens vegvesen. Privatrettslig foreligger en avtale/servitutt, som tiltakshavere har
fått juridisk vurdert. I tillegg er det hentet inn uttalelse fra den av avtalepartene som
fortsatt er i live som styrker rettigheten til at felles avkjørsel skal kunne benyttes av
139/286 uten begrensninger - herunder tidligere eier av 139/59 som også var utbygger
av 139/534 og 535. Ut fra dette anser vi at etaten skal behandle saken med tanke på
at PBL § 27-4 er ivaretatt og at 139/286 entydig har en rettighet til avkjørsel over
139/534 og 535.
Vi konkluderer med at solforhold er ivaretatt for alle naboer. PBL sine krav til avstander
til nabogrenser på 4,0 m og høyder i PBL med på å regulere lovlige høyder og hensyn
til naboers utsikt. Med tanke på utsikt er det også slik at endringer i nabobebyggelse
som er i henhold til lovverket i etablerte boligområder må påregnes. Utsikt over annen
manns eiendom er ingen rettighet. Vedlagte sol og skyggestudie viser
skyggeforholdene til ulike tider.

Kommunens vurdering av nabomerknadene:
·

·

·

·

Det går av den tinglyste avtalen frem at det foreligger en uinnskrenket rett til å kjøre
over den andre parts eiendom. Dette vil si at veiretten ikke er begrenset til en boenhet.
Videre går det frem i den tinglyste avtalen at en forutsetning for veiretten er at det blant
annet blir foretatt en grensejustering. Denne grensejusteringen er ikke blitt utført, men
sendt over til geodata for behandling. Kommunen har ingen innvendinger til
grensejusteringen så lenge avstand til ny bolig blir fire meter. Rådmannen anbefaler
noen vilkår i tillatelsen som sikrer dette.
Når det gjelder tap av sol og skygge, er det naturlig å legge til grunn hovedreglene om
plassering og høyde i plan- og bygningsloven og at disse ivaretar ulempene for
naboer. Tiltaket holder seg innenfor plan- og bygningsloven bestemmelser om dette.
Av sol og skyggediagrammene fremstår det ikke som en kvalifisert ulempe.
Omsøkt støyskjermen er plassert nokså lavt terrenget, og rådmannen mener det er
akseptabelt i forhold til eksisterende gjerder og hekker (mest relevant i forhold til hus
B).
Når det gjelder vesentlig utvidelse har kommuneplanen angitt at fire boenheter er
vesentlig. Dermed anses ikke tiltaket for å være en vesentlig utvidelse. Selve
oppføringen av bygningene behandles i en egen sak i samme møte slik at kommunen
har adgang til å tilpasse boligenes størrelse til tomtenes størrelse. Bebyggelsen i
nærområdet er ikke ensartet, og varierer fra mindre eiendommer med små bygg på ca
290m2 og til større eiendommer med store kvadratiske bygg med flere
sekundærvolum. De bygningene som er søkt om i dette tilfellet føyer seg inn i rekken
av mindre boliger og rådmannen mener disse kan aksepteres på små eiendommer.

·
·

Bygningene avviker ikke vesentlig i høyde fra bygde omgivelser. Rådmannen mener
tiltaket er unntatt plankrav.
Når det gjelder tap av sjøutsikt, mener rådmannen at tap av slike kvaliteter er
påregnelig i tettbebygde strøk.
Det er riktig at kommuneplanen har forbud mot oppføring og fradeling av tomt til nye
fritidsboliger. Det er i dette tilfellet søkt om en enebolig. Kommunen legger seg ikke
opp i bruken av eneboligen da det ikke er boplikt i Tønsberg kommune og dette kan
derfor ikke tillegges vekt.

Etter dette mener rådmannen at tiltakene ikke utgjør en kvalifisert ulempe for naboer, og
anbefaler derfor at det ikke legges avgjørende vekt på nabomerknadene.

Uttalelse andre myndigheter:
Bydrift ga følgende uttalelse 04.04.2019:

Statens vegvesen ga den 19.03.2019 følgende uttalelse:

Rettslig grunnlag:
Kommuneplanen
Eiendommen er ikke regulert men omfattes av kommuneplanens arealdel 2014-2026.
Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse.
Bebyggelse på eiendommen vil ikke komme i strid med fastsatt byggegrense mot sjø (se stiplet
linje)

Relevante bestemmelser i kommuneplanen:
1.3.
Plankrav (pbl § 11-9, pkt. 1)
1.12.1. Krav om uteoppholdsareal (privat og felles)
1.12.2. Kvalitetskrav for privat og felles uteoppholdsareal
1.14. Parkering (pbl § 11-9 nr. 5)

2.2.2

Fortetting

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

Vurderinger:
Plankravet
Tiltaket er omfattet av plankravet i kommuneplanen jfr. § 1.3. Videre er spørsmålet om
tiltaket er omfattet av unntaksbestemmelsen fra plankravet jfr. § 1.3.2. Søker har ikke
søkt om dispensasjon fra plankravet og det anføres derfor at søker er av den oppfatning
at tiltaket omfattes av unntaksbestemmelsen.
Kommuneplanens vilkår for unntak fra krav om reguleringsplan:
·
·
·
·

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
medvedtatt 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.

Det vesentlige i denne saken, er hvorvidt tiltaket avviker vesentlig fra eksisterende
bygningsmiljø, terreng og landskap (de andre punktene anses som oppfylt).
Det er samsvar mellom kommuneplanens krav til tilpasning og plan- og bygningsloven §
29-2. Vurderingen av om tiltaket omfattes av unntaksbestemmelsene i plankravet
sammenfaller dermed med vurderingen om tiltaket tilfredsstiller kravene til plan- og
bygningsloven § 29-2. Vurderinger følger nedenfor.
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
Boligens visuelle uttrykk har ut i fra fasadetegningene et relativt klassisk utrykk, med en
noe moderne vindusutforming. Det er valgt saltak med en 25 graders vinkel og liggende
trekledning. I seg slev fremstår boligen med gode visuelle kvaliteter i tråd med plan- og
bygningsloven § 29-2.
Spørsmålet videre er om tiltaket passer inn i eksisterende bebyggelse. Tiltaket ønskes
etablert i et tettbebygget boligstrøk. Boligene i nærområde preges av klassisk
trehusbebyggelse med saltak. Rådmannen mener den visuelle utformingen av boligen
passer godt inn i de bebygde omgivelsene. Høydemessig mener også rådmannen at
boligen harmonerer med bebyggelsen i området.
Videre er spørsmålet om boligen passer inn i den etablerte bebyggelsesstrukturen i
området.
Eiendommen som ønskes bebygget er på ca 455 m² (etter deling). Det er ingen ensartet
tomtestørrelse i området Det er varierende størrelser på tomtene i området, slik at det er
ingen ensartet størrelse på tomtene. En størrelse på 455 m² vil imidlertid være av de minste
i området.

Selv om det er variasjon i tomtestørrelsen i området er bebyggelsen er relativt tett og
sentrert. Det er i dag etablert en struktur i området med bebyggelse i to rekker.
Som vi ser av illustrasjonen nedenfor er det to rekker med boliger (rødt og oransje). De nye
tiltakene er vist med ulike grønnfarger, hus A i mørke grønn.

Strukturmessig mener rådmannen det harmonerer med to eneboliger på eiendommen (en
enebolig på hver av de nye eiendommene) Tiltaket vil medføre en fortetting, men ikke bryte
med den etablerte bebyggelsesstrukturen og byggetettheten i nærområdet. Det er også positivt
at hus A er trukket et stykke bort fra byggegrensen mot sjø.

Eksisterende tomt skiller seg ut i området med en rektangulær og avlang form.
Oppføring av to eneboliger på eiendommen (og deling) vil i større grad harmonere med
områdets bebyggelsesstruktur. Da tiltaket også tilfredsstiller krav til både
uteoppholdsareal, utnyttelsesgrad, parkering og plan- og bygningslovens regler om
byggverks avstand til nabogrensene ser rådmannen ingen grunn til ikke å kunne anbefale
tiltaket.
Konklusjon:
Rådmannen mener at omsøkt tiltak kan unntas fra plankravet og er i samsvar med plan- og
bygningsloven § 29-2. Rådmannen anbefaler derfor at tiltaket godkjennes.

Alternative løsninger:
Tiltaket avviker vesentlig fra dagens bygningsmiljø, terreng og landskap og er i strid med
både plankravet og plan- og bygningsloven § 29-2 og kan derfor ikke kan derfor anbefales
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 avgjør saken

Tønsberg,
Jan Eide
kommunaldirektør
Anne Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune
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19/32714

Saksbehandler:
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Kommuneutvikling

Ringshaugveien 129 - 0139/0286 - oppføring av enebolig med garasje - hus Brammevedtak
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
149/19

Rådmannens innstilling
Søknad om oppføring av enebolig (hus B) godkjennes i samsvar med plan- og bygningsloven §
21-4 på følgende vilkår:
·
·

Endring av arealer i henhold til situasjonsplanen må bli godkjent i egen delingssak som
behandles parallelt i dette UBA møtet.
Før det kan gis igangsettingstillatelse må rettigheter til ledningsnett og vei over
naboeiendommen (hus B) være ferdig tinglyst.

Sammendrag:
Det søkes om oppføring av enebolig (hus B) i Ringshaugveien 129.
Det avgjørende i saken er hvorvidt tiltaket er tilstrekkelig tilpasset nærområdet.
Etter en helhetsvurdering mener rådmannen at tiltaket kan anbefales.

Vedlegg:
TEGNINGER - VEDLEGG E13 - E25
TEGNINGER-BOLIG B-VEDLEGG EB-1 til EB-12
Redegjørelse-Rev. A- Vedlegg F1
Ringshaugveien 129 - 0139/0286 - klage i forbindelse med varsel om tiltak på eiendommen
Tinglyst avtale inkl. veirett

Innledning – hva saken gjelder:
Horisont Bygg AS søker på vegne av Helge Toft om oppføring av to eneboliger i
Ringshaugveien 129. Vi har delt søknad om oppføring av to eneboliger i to, og dette
saksfremlegget omhandler hus B. Hus A blir behandlet i egen sak i samme UBA møte.
I samme UBA-møte vil også søknad om endring av arealer og deling av eiendommen
bli behandlet. Rådmannen har en positiv innstilling til deling og arealoverføring.
Eksisterende enebolig på eiendommen er godkjent revet den 07.05.2019 ved delegert
vedtak.
Faktagrunnlag:
Søker er av den oppfatning at tiltaket er unntatt plankrav. Søker har skrevet en
utfyllende redegjørelse for tiltaket som ligger som vedlegg til saksfremlegget.
Søker har opplyst om følgende arealer:
Tomteareal: 455,55 m²
Bruksareal: totalt 81,2 ²
Bebygd areal: 99,3 m² + parkering 36 m², totalt 135,3 m²
Utnyttelsesgrad (BYA): 29,70 %
Etasjeantall: 2
Bruksenheter: 1
Søker har opplyst om følgende høyder:
Mønehøyde på eksisterende hus ligger på kote +12,13.
Mønehøyde på bolig B vil ligge på kote + 14,00.
Mønehøyde: 7,19 meter
Gesimshøyde: 5,556

Situasjonskart:

Utomhusplan:

Flyfoto:

Tegninger:

Støyskjerm:

Illustrasjoner:

Nabomerknader:
Det er sendt inn samlet nabomerknad fra følgende tre naboeiendommer:
139/535 Ringshaugveien 131A – Gry Hansen og Morten Auen
139/534 Ringshaugveien 131B – Øystein og Else beathe Disch Olsrød

139/149 Ringshaugveien 124 – Nina Cecilie Jonstang Snekkestad
Merknadene går både på søknad om endring av areal og de to byggesøknader (hus A
og B). Merknadene er vedlagt i son helhet. Dette er hovedtrekkene i merknadene:
·
·
·
·
·
·
·

Veirett og avkjøring foreligger bare for en boenhet og en forutsetning for veirett er at
det blir foretatt en grensejustering i henhold til tinglyst avtale.
Tap av sol og skygge
Støyskjerm på 1,8 meter vil være sjenerende for naboer og forbipasserende langs
gaten og den vil hindre sikt mot sjøen
Naboene anser utvidelsen til to boenheter som vesentlig og ønsker en vurdering om
tiltaket omfattes av unntaksbestemmelsen fra plankravet i kommuneplanen.
Tomtestørrelse er under kommunes minimumskrav og fortetting i området er uønsket
Tap av utsikt mot sjøen for de aller fleste boligene i nabolaget
I de første samtalene med utbygger ble det opplyst at hus B skulle brukes som
fritidsbolig. Det vises til kommuneplanens arealdel 2.1.4 og at det er forbud mot
oppføring og fradeling av tomt til nye fritidsboliger.

Kort sammendrag fra søkers tilsvar:
·

·

Vedørende utvidet avkjøring så er det nødvendig å se på historien bak denne.
Opprinnelig er 139/534 og 535 skilt ut av 139/59. En forutsetning for at de boligene på
139/534 og 535 skulle kunne bygges var at omsøkte eiendom 139/286 ga fra seg sin
egen avkjøring til Ringshaugveien rett vestover. Ansvarlig søker har ved prosjektering
forsøkt å fornye denne avkjørselen, dette fikk avslag og Statens vegvesen opplyste at
eksisterende felles avkjørsel ved 138/534 og 535 skal benyttes ved en ekstra enhet.
Videre ble prosjektering utført med dette som grunnlag; avkjøring over 139/534 og
535. Utvidet avkjøringsrettighet for to enheter fra 139/286 ble ved ny søknad godkjent
av Statens vegvesen. Privatrettslig foreligger en avtale/servitutt, som tiltakshavere har
fått juridisk vurdert. I tillegg er det hentet inn uttalelse fra den av avtalepartene som
fortsatt er i live som styrker rettigheten til at felles avkjørsel skal kunne benyttes av
139/286 uten begrensninger - herunder tidligere eier av 139/59 som også var utbygger
av 139/534 og 535. Ut fra dette anser vi at etaten skal behandle saken med tanke på
at PBL §27-4 er ivaretatt og at 139/286 entydig har en rettighet til avkjørsel over
139/534 og 535.
Vi konkluderer med at solforhold er ivaretatt for alle naboer. PBL sine krav til avstander
til nabogrenser på 4,0 m og høyder i PBL med på å regulere lovlige høyder og hensyn
til naboers utsikt. Med tanke på utsikt er det også slik at endringer i nabobebyggelse
som er i henhold til lovverket i etablerte boligområder må påregnes. Utsikt over annen
manns eiendom er ingen rettighet. Vedlagte sol og skyggestudie viser
skyggeforholdene til ulike tider.

Kommunens vurdering av nabomerknadene:
·

Det går av den tinglyste avtalen frem at det foreligger en uinnskrenket rett til å kjøre
over den andre parts eiendom. Dette vil si at veiretten ikke er begrenset til en boenhet.
Videre går det frem i den tinglyste avtalen at en forutsetning for veiretten er at det blant
annet blir foretatt en grensejustering. Denne grensejusteringen er ikke blitt utført, men
sendt over til geodata for behandling. Kommunen har ingen innvendinger til
grensejusteringen så lenge avstand til ny bolig blir fire meter. Rådmannen anbefaler
noen vilkår i tillatelsen som sikrer dette.

·

·

·

·
·

Når det gjelder tap av sol og skygge, er det naturlig å legge til grunn hovedreglene om
plassering og høyde i plan- og bygningsloven og at disse ivaretar ulempene for
naboer. Tiltaket holder seg innenfor plan- og bygningslovens bestemmelser om dette.
Av sol og skyggediagrammene fremstår det ikke som en kvalifisert ulempe.
Omsøkt støyskjermen er plassert nokså lavt terrenget, og rådmannen mener det er
akseptabelt i forhold til eksisterende gjerder og hekker (mest relevant i forhold til hus
B).
Når det gjelder vesentlig utvidelse har kommuneplanen angitt at fire boenheter er
vesentlig. Dermed anses ikke tiltaket for å være en vesentlig utvidelse. Selve
oppføringen av bygningene behandles i en egen sak i samme møte slik at kommunen
har adgang til å tilpasse boligenes størrelse til tomtenes størrelse. Bebyggelsen i
nærområdet er ikke ensartet, og varierer fra mindre eiendommer med små bygg på ca
290m2 og til større eiendommer med store kvadratiske bygg med flere
sekundærvolum. De bygningene som er søkt om i dette tilfellet føyer seg inn i rekken
av mindre boliger og rådmannen mener disse kan aksepteres på små eiendommer.
Bygningene avviker ikke vesentlig i høyde fra bygde omgivelser. Rådmannen mener
tiltaket er unntatt plankrav.
Når det gjelder tap av sjøutsikt, mener rådmannen at tap av slike kvaliteter er
påregnelig i tettbebygde strøk.
Det er riktig at kommuneplanen har forbud mot oppføring og fradeling av tomt til nye
fritidsboliger. Det er i dette tilfellet søkt om en enebolig. Kommunen legger seg ikke
opp i bruken av eneboligen da det ikke er boplikt i Tønsberg kommune og dette kan
derfor ikke tillegges vekt.

Etter dette mener rådmannen at tiltakene ikke utgjør en kvalifisert ulempe for naboer, og
anbefaler derfor at det ikke legges avgjørende vekt på nabomerknadene.
Uttalelse andre myndigheter:
Bydrift ga følgende uttalelse 04.04.2019:

Statens vegvesen ga den 19.03.2019 følgende uttalelse:

Rettslig grunnlag:
Kommuneplanen
Eiendommen er ikke regulert men omfattes av kommuneplanens arealdel 2014-2026.
Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse.
Bebyggelse på eiendommen vil ikke komme i strid med fastsatt byggegrense mot sjø (se stiplet
linje)

Relevante bestemmelser i kommuneplanen:
1.3.
Plankrav (pbl § 11-9, pkt. 1)
1.12.1. Krav om uteoppholdsareal (privat og felles)
1.12.2. Kvalitetskrav for privat og felles uteoppholdsareal
1.14. Parkering (pbl § 11-9 nr. 5)

2.2.2

Fortetting

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

Vurderinger:
Plankravet

Tiltaket er omfattet av plankravet i kommuneplanen jfr. § 1.3. Videre er spørsmålet om
tiltaket er omfattet av unntaksbestemmelsen fra plankravet jfr. § 1.3.2. Søker har ikke
søkt om dispensasjon fra plankravet og det anføres derfor at søker er av den oppfatning
at tiltaket omfattes av unntaksbestemmelsen.
Kommuneplanens vilkår for unntak fra krav om reguleringsplan:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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
medvedtatt 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

Det vesentlige i denne saken, er hvorvidt tiltaket avviker vesentlig fra eksisterende
bygningsmiljø, terreng og landskap (de andre punktene anses som oppfylt).
Det er samsvar mellom kommuneplanens krav til tilpasning og plan- og bygningsloven §
29-2. Vurderingen av om tiltaket omfattes av unntaksbestemmelsene i plankravet
sammenfaller dermed med vurderingen om tiltaket tilfredsstiller kravene til plan- og
bygningsloven § 29-2. Vurderinger følger nedenfor.
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
Boligens visuelle uttrykk har ut i fra fasadetegningene et relativt klassisk utrykk, med en
noe moderne vindusutforming. Det er valgt saltak med en 25 graders vinkel og liggende
trekledning. I seg slev fremstår boligen med gode visuelle kvaliteter i tråd med plan- og
bygningsloven § 29-2.
Spørsmålet videre er om tiltaket passer inn i eksisterende bebyggelse. Tiltaket ønskes
etablert i et tettbebygget boligstrøk. Boligene i nærområde preges av klassisk
trehusbebyggelse med saltak. Rådmannen mener den visuelle utformingen av boligen
passer godt inn i de bebygde omgivelsene. Høydemessig mener også rådmannen at
boligen harmonerer med bebyggelsen i området.
Videre er spørsmålet om boligen passer inn i den etablerte bebyggelsesstrukturen i
området.

Eiendommen som ønskes bebygget er på ca 455 m² (etter deling). Det er ingen ensartet
tomtestørrelse i området Det er varierende størrelser på tomtene i området, slik at det er
ingen ensartet størrelse på tomtene. En størrelse på 455 m² vil imidlertid være av de minste
i området.

Selv om det er variasjon i tomtestørrelsen i området er bebyggelsen er relativt tett og
sentrert. Det er i dag etablert en struktur i området med bebyggelse i to rekker.
Som vi ser av illustrasjonen nedenfor er det to rekker med boliger (rødt og oransje). De nye
tiltakene er vist med ulike grønnfarger, hus B i lys grønn.

Strukturmessig mener rådmannen det harmonerer med to eneboliger på eiendommen (en
enebolig på hver av de nye eiendommene) Tiltaket vil medføre en fortetting, men ikke bryte
med den etablerte bebyggelsesstrukturen og byggetettheten i nærområdet. Det er også positivt
at hus A er trukket et stykke bort fra byggegrensen mot sjø.

Eksisterende tomt skiller seg ut i området med en rektangulær og avlang form.
Oppføring av to eneboliger på eiendommen (og deling) vil i større grad harmonere med
områdets bebyggelsesstruktur. Da tiltaket også tilfredsstiller krav til både
uteoppholdsareal, utnyttelsesgrad, parkering og plan- og bygningslovens regler om
byggverks avstand til nabogrensene ser rådmannen ingen grunn til ikke å kunne anbefale
tiltaket.

Når det gjelder støyskjermen på 1,8 meter, 3 meter fra eiendomsgrense til vei, er dette
noe rådmannen i utgangspunktet er negativ til. Dette fordi man er bekymret for at
støyskjermen skal fremstå som en massiv vegg i området og bryte med de visuelle
kvalitetene i området. Søker har imidlertid redegjort for at støyskjermen skal plasseres
lavere i terrenget i forhold til veibane og at den derfor fremstår som mindre
fremtredende. På bakgrunn av støyskjermens plassering lavere i terrenget synes
rådmannen å kunne akseptere omsøkt støyskjerm.
Konklusjon:
Rådmannen mener at omsøkt tiltak kan unntas fra plankravet og er i samsvar med plan- og
bygningsloven § 29-2. Rådmannen anbefaler derfor at tiltaket godkjennes.

Alternative løsninger:
Tiltaket avviker vesentlig fra dagens bygningsmiljø, terreng og landskap og er i strid med
både plankravet og plan- og bygningsloven § 29-2 og kan derfor ikke anbefales

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 avgjør saken

Tønsberg, 15.05.19
Jan Eide
kommunaldirektør
Anne Hekland
virksomhetsleder
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Saksbehandler:
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Kommuneutvikling

Seljeveien 7 - 0146/0054 - riving av eksisterende enebolig og oppføring av
rekkehus med fire boenheter - behandling av klage
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
150/19

Rådmannens innstilling
Klagen fra Hanne Haukom og Sissel Haveland på vedtak i delegasjonssak 213/19 tas ikke til
følge.
Saken sendes til Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.

Sammendrag:
Saken gjelder klage på søknad om å rive enebolig og føre opp et rekkehus med fire boenheter.
Klagen går ut på at en økning med tre boenheter vil føre til økt trafikk, som vil innebære økt
risiko med hensyn til trafikksikkerheten.
Spørsmålet i saken er om tiltaket fører til vesentlig utvidet bruk, og dermed er unntatt kravet til
reguleringsplan i kommuneplanens punkt 1.3.
Etter rådmannens vurdering er det veimyndigheten som har ansvaret for vurdering av
trafikksikkerheten. Saken har vært til uttalelse hos veimyndigheten, som ikke har hatt
innsigelser til tiltaket. Tiltaket er i tråd med de øvrige bestemmelsene i kommuneplanen og planog bygningsloven. Rådmannen mener at tiltaket ikke fører til vesentlig utvidet bruk, og viser
særlig til kommuneplanens punkt 1.3.3, hvor det gis adgang til å bygge boliger som ikke
overstiger 4 boenheter uten at plankravet utløses.
Vi anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge.
Vedlegg:
Seljeveien 7 - 01460054 - søknad om dispensajson fra veglova, svar
Seljeveien 7 - 0146/0054 - riving av eksisterende bolig og oppføring av rekkehus med fire
boenheter - rammevedtak § 20-3
Seljeveien 7 - 0146/0054 - klage på vedtak
Situasjonskart
Svar på nabomerknad på vedtak

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på tillatelse til å rive eksisterende enebolig og å føre opp et
rekkehus med fire boenheter.
Faktagrunnlag:
A-tre Konsult AS søkte 07.12.2018 om rammetillatelse til å rive en enebolig og føre opp
et rekkehus med fire boenheter på vegne av KK Bygg Eiendom AS.
Administrasjonen godkjente tiltaket i rammetillatelse 28.02.2019 (delegasjonssak
213/19).
Vedtaket ble påklaget 18.03.2019 av Hanne Haukom i Seljeveien 8B og Sissel
Haveland i Seljeveien 8A. I klagen er det gjort gjeldende at:
·

Seljeveien er en trafikkert vei, og det kommer til å oppstå problemer med atkomsten til
de nye rekkehusene i Seljeveien 7 og til klagernes boliger i Seljeveien 8A og 8B når
boenhetene på eiendommen økes fra en til fire boenheter.

·

Arealet som er satt av til snuplass i Seljeveien 7 er såpass lite at det er urealistisk å
forvente at beboerne vil snu på egen eiendom, og beboerne kommer sannsynligvis til å
rygge ut i Seljeveien.

·

Det ser ikke ut til å være planlagt gjesteparkering ved de fire planlagte boenhetene.

·

Det er ikke gode gang- og sykkelforhold, slik kommunen har lagt til grunn i vedtaket.

·

Det bør vurderes å legge avkjørselen fra Hyllveien istedenfor Seljeveien, som er en
bredere vei med mindre trafikk. Dagens avkjørsel er plassert svært nær stedet der
gangstien fra skole/barnehage møter Seljeveien.

·

Seljeveien er ikke dimensjonert for anleggstrafikk. Spørsmål om hvem som står

ansvarlig dersom veien ødelegges.

A-tre Konsult AS kommenterte klagen 14.05.2019:
·

Trafikk i gata vil uansett betinge vanlig varsomhet fra kjørende.

·

Den planlagte atkomsten er på samme sted som dagens avkjørsel. Snuarealet er
tegnet etter normen på snuareal for bil, og det er lagt opp til at beboerne skal snu på
egen eiendom. Dette bedrer trafikksikkerheten betydelig.

·

Gjennomkjøring av biler som ikke hører til i gatene kan ikke hindre nye byggetiltak i
området.

·

Antall parkeringsplasser er i tråd med kommuneplanens bestemmelser.

·

Dersom det blir skade på veien i anleggsperioden vil utbygger sette i stand veien ved
endt byggetid.

Situasjonskart:

Flyfoto:

Tegninger:

Rettslig grunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 – se www.tonsberg.kommune.no
Relevante bestemmelser:

Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no
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 undersøkelsene 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:
Etter kommuneplanens arealdel 2014-2026 punkt 1.3.1 er det som hovedregel et krav
om at det skal lages en reguleringsplan for alle tiltak som omfattes av
byggesaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven.
Plankravet gjelder likevel ikke dersom tiltaket oppfyller punktene i kommuneplanens
punkt 1.3.2.
Rådmannen mener at tiltaket oppfyller alle punktene i punkt 1.3.2, og at det derfor ikke
er krav om reguleringsplan. I denne saken er følgende punkter særlig aktuelt å vurdere:
·
·

ikke fører til vesentlig endret eller utvidet bruk
kan benytte seg av eksisterende teknisk infrastruktur eller videreutvikle dette i samsvar
med vedtatt kommunal standard

I rammetillatelse 28.02.2019 (delegasjonssak 213/19) er vurderingen gjort slik:
«Bygningsmyndigheten har forståelse for nabomerknadene vedrørende økt trafikk og økt risiko i

så henseende. Vi har imidlertid kommet til at plankravet ikke skal gjøres gjeldende i denne
konkrete saken. Vi vektlegger at tiltaket ikke fører til vesentlig endret eller utvidet bruk jf. pkt.
1.3.2 som vist til ovenfor. Vi viser samtidig til pkt. 1.3.3, hvor det fremgår at det gis adgang til å
bygge boliger som ikke overstiger 4 boenheter uten at plankravet utløses.
Bygningsmyndigheten vil tilføye at eiendommen ligger bynært, med gode gang- og
sykkelmuligheter til byen og med bra kollektivtilbud.

Vi vil avslutningsvis bemerke at trafikkmessige forhold hører inn under veimyndighetens
ansvar. Dette er ikke innenfor bygningsmyndighetens kompetanseområde.»
Etter rådmannens vurdering gir ikke klagen grunn til å endre denne vurderingen.
Det er satt av 2 parkeringsplasser per boenhet. Antall parkeringsplasser er dermed i
samsvar med kommuneplanens 1.14.1. Snuarealet er tegnet etter normen på snuareal
på bil, og rådmannen mener at det er satt av tilstrekkelig med snuareal på egen
eiendom. Avkjørselen er i tillegg på samme sted som dagens avkjørsel.
Det er utbygger som vil sette i stand veien dersom det blir skade på veien i
anleggsperioden.
Søknaden er sendt til veimyndigheten ved Bydrift til uttalelse. Det er veimyndigheten
som har ansvaret for å vurdere trafikksikkerheten og andre trafikkmessige forhold.
Veimyndigheten har ikke hatt innsigelser til tiltaket.
Alternative løsninger:
Klagen fra Hanne Haukom og Sissel Haveland på vedtak i delegasjonssak 213/19 tas
delvis til følge ved at søknaden om å føre opp et rekkehus med fire boenheter avslås.
Tiltaket fører til vesentlig utvidet bruk, og er dermed ikke unntatt kravet til
reguleringsplan i kommuneplanens punkt 1.3.2.
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 sak 213/19, 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
213/19, 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:
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Kommuneutvikling

Snøhvits vei 1 A - 0082/0478 - Bruksendring og ombygging av garasje til
boligformål
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
151/19

Rådmannens innstilling
Søknad om påbygg samt bruksendring og etablering av ny boenhet på eksisterende garasje
avslås på følgende grunnlag:
1. Tiltaket er i strid med plan- og bygningslovens hovedregel som sier at byggverk skal
ha en minsteavstand til nabogrense på 4 meter, dette med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 29-4.
2. Tiltaket er i strid med plan- og bygningslovens krav til visuelle kvaliteter, som sier at
tiltaket skal være tilpasset området, se plan- og bygningsloven § 29-2.
3. Søker har oppgitt at tiltaket er ikke prosjektert etter gjeldende tekniske krav (TEK17),
og er dermed i strid med plan- og bygningsloven § 29-5.

Sammendrag:
Snøhvits vei 1 A består i dag av en enebolig og en frittliggende dobbelt-garasje. I denne
omgang søkes det om tillatelse til et påbygg og bruksendring etablering av ny boenhet på
eksisterende garasje. Garasjen ligger i dag 2 meter fra eiendomsgrensen. Etablering av en ny
boenhet på en garasje, vil være å anse som en fullverdig (ene)bolig.
Tiltaket vurderes å stride med plan- og bygningsloven på flere områder:
1. Garasjen ligger 2 meter fra eiendomsgrensen som strider med lovens krav til en
minsteavstand på 4 meter mellom byggverk og eiendomsgrense, etter plan- og
bygningsloven § 29-4.
2. Tiltaket strider med kravet til visuelle kvaliteter i plan- og bygningsloven § 29-2 og
kommuneplanens 1.16.1. Dette særlig fordi påbygget og bruksendringen og
etableringen av ny boenhet fører til en takvinkel på 12 grader, i et område som
hovedsakelig består av takvinkler fra 20-45 grader. I tillegg er det ingen andre
naboeiendommer som har to selvstendige boliger på en og samme tomt.
3. Ansvarlig søker opplyser at tiltaket ikke er prosjektert etter gjeldene regelverk, dvs.
teknisk forskrift fra 2017. Ansvarlig søker har bedt om å få bruke teknisk forskrift fra
2010, men administrasjonen finner ikke grunnlaget for å gi tillatelse til dette.
Rådmannen anbefaler derfor UBA å avslå søknaden om påbygg, bruksendring og etablering av
ny boenhet på eksisterende garasje.

Innledning – hva saken gjelder:
Ansvarlig søker opplyser at Snøhvits vei 1 A i dag består av en enebolig og en
frittliggende dobbelgarasje.
Garasjen består av et bebygd areal på ca. 88 m2 med lagerrom på baksiden, og rom
over garasjen. Garasjen ble bygget med våtrom og er tilkoblet kommunalt vann- og
avløpsanlegg.
Garasjedelen skal forbli garasje. Krogh ByggDesign AS søker om påbygg og
bruksendring for utleie på resterende areal som sekundærleilighet under 50m2 med
mulighet for gjesterom.
Oversiktsbilde:

Situasjonsplan:

Datert 31.10.18

Tegninger:

Datert 08.11.18

Datert 08.11.18

Datert 08.11.18

Søknad om dispensasjon fra avstandskravet:
Det er sendt inn søknad om dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven §
29-4. I brevet skriver ansvarlig søker blant annet (forkortet):
1. At det er innlagt vann og kloakk hvor tidligere eier betalte egen kommunal avgift frem til
2010. Utgiften opphørte samtidig som rom i bakkant ikke ble leid ut lengre. Kommunen
er derfor kjent med vann- og kloakkbruk.
2. At det er gitt nabosamtykke fra Eikveien 71.
3. At garasjen allerede er brannsikret med separate brannceller for garasjen og rom i
bakkant med egen inngangsdør, og at det videre prosjekteres med nye brannvegger
mot nærmeste nabo i 71, som videreførelse av eksisterende yttervegger.
4. At enkelte avstandsmål (se ring på situasjonskart) bør sammenlignes, da det gir et
perspektiv på hvordan nabolaget er utformet. Ansvarlig søker nevner følgende forhold
som bør sammenlignes med:
a. Garasje i Eikveien 71 på 50 m2, som ikke er rom for varig opphold
Avstand på 2,2 m fra hus i Eikveien 69 til nabogrense
b. Avstand fra bolig i Eikveien 69 til garasjen i Eikveien 71 på kun 4,2m (ingen
brannvegger)

c. Avstand mellom Eikveien 71 og garasje i Snøhvits vei 1 A som mer eller
mindre tilsvarer avstanden mellom nabogarasje og garasje i Snøhvits vei
(ingen brannvegger)
d. Avstand mellom aktuell garasje i Snøhvits vei 1 A og naboboliger er 21,5 og
17 m som tilfredsstiller kravene om avstand på 8 m.
e. Garasje i Snøhvits vei 1 A ligger minimum 1,5 meter lavere enn naboeiendom
5. At fortetting bør tas hensyn til.

Tekniske krav:
Ansvarlig søker opplyser at de før innsending av søknad, hadde kontakt med to
saksbehandlere som mente at søknaden ikke krevde mange vedlegg og informasjon.
De sendte videre inn søknaden i desember 2018 for å være ute i tid før overgangen til
2019. Søknaden ble avvist på grunn av feil og mangler, noe som ikke stod i stil med hva
tiltakshaver og ansvarlig søker var forespeilet.
Dette er ifølge søker grunnlaget for at søknaden ikke er prosjektert etter byggteknisk
forskrift av 2017 (TEK17). Videre anfører ansvarlig søker at de håper at de kan be om
at byggteknisk forskrift av 2010 (TEK10) følges, ettersom de ble gitt uriktig informasjon
fra administrasjonen, og de ønsket å få alt korrekt og saksbehandlet innen 2018.
Nabomerknader og erklæringer:
Kommunen er ikke kjent med merknader fra varslede naboer.
Eikveien 71 med gbnr 82/82 har gitt tillatelse til bruksendring/bygging av boenheter i
garasjen1 meter fra eiendomsgrensen.
Veirett:
Tor Hegg har som hjemmelshaver av gbnr 81/1 gitt veirett for eventuell ny boenhet,
dersom administrasjonen godkjenner tiltaket.
Rettslig grunnlag:
Regulering:
Eiendommen er uregulert og kommuneplanens bestemmelser gjelder.
Kommuneplan:
Eiendommen er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2014-2026,
planID 99007, vedtatt i 2016.

Relevante bestemmelser:
1.3.1/1.3.2
Plankrav
1.12
Uteoppholds- og lekeareal til boligbebyggelse
1.14
Parkering
1.16.1
Estetikk og byggeskikk
Plan- og bygningsloven:
29-1. Utforming av tiltak
29-2. Visuelle kvaliteter
29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense
Vurderinger:
Presisering:
Ansvarlig søker skriver at de søker om bruksendring av garasje. Administrasjonen
presiserer at søknaden gjelder et påbygg og en bruksendring og etablering selvstendig
boenhet på eksisterende garasje.
Tiltaket i forhold til gjeldende arealplan:
Hovedregelen i kommuneplanen er at tiltaket krever reguleringsplan. Administrasjonen
har derimot konkludert med at tiltaket faller inn under unntaksregelen i 1.3.2, og at det
ikke er krav til reguleringsplan. Videre er krav til uteopphold og parkering er ivaretatt.
Plassering:
Etter plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd, skal byggverk som hovedregel ha en
minsteavstand til nabogrensen på 4 meter. Kommunen kan godkjenne en plassering
nærmere enn 4 meter, dersom eier av naboeiendom gir skriftlig samtykke.
Det er sendt inn søknad om dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven §
29-4, som krever at byggverk skal ha en minimumsavstand fra eiendomsgrenser på 4
meter.
Det foreligger aktivt nabosamtykke fra Eikveien 71 når det gjelder plassering. Det er
derfor ikke behov for å søke om dispensasjon. Rådmannen vurderer derfor ikke
forholdet til dispensasjonen.
Hovedargumentene fra ansvarlig søker er likevel forsøkt besvart under.

Kommunen er kjent med at eksisterende garasje er tilkoblet til vann- og kloakk
Det presiseres i denne omgang at dette ikke innebærer at tiltaket er godkjent til
boligformål etter plan- og bygningsloven. Innlegging av vann- og kloakk er ikke
søknadspliktig i seg selv etter plan- og bygningsloven.
Samtykke til plassering fra nabo:
I denne saken har tiltakshaver fått samtykke fra hjemmelshaver av gbnr 82/82 når det
gjelder plassering av garasje med boenhet 1 meter fra eiendomsgrensen. Et aktivt
nabosamtykke er ikke ensbetydende med at plasseringen tillates, da det er opp til
kommunens frie skjønn å avgjøre om et byggverk kan plasseres nærmere nabogrensen
enn 4 meter.
Avstander mellom bolig/garasje og bolig/eiendomsgrense på Eikveien 69 og Eikveien
71:
Det er spesielt avstand til nabogrense mellom Eikveien 71 og Snøhvits vei 1 A som er
aktuell i denne saken (se situasjonskart med markering).
At søker viser til andre garasjer i nabolaget met nærme plassering til hus, anses ikke for
sammenlignbart. Dels er tillatelsene gitt under et annet planregime, og dels er disse
garasjer ikke godkjent til beboelse.
Administrasjonen mener at selv om et område bærer preg av at bygninger er plassert
nærmere enn 4 meter fra eiendomsgrenser, vil dette undergrave plan- og
bygningsloven § 29-4 dersom administrasjonen fortsetter å tillate plasseringer i strid
med hovedregelen.
Hensynet bak avstandsbestemmelsen er å ivareta brannsikkerhet, brannvernhensyn,
lysforhold, rom mellom bygninger, sol, utsikt, nabovirking/innsyn (bokvalitet).
I kommunen er det etablert en klar og skjerpet praksis på at byggverk som strider med
avstandskravet, ikke godkjennes. Begrunnelsen til dette er blant annet at bygging for
tett opptil eiendomsgrenser, ofte fører til nabokonflikter og ofte kan føre til dårligere
bokvalitet.
Fortetting
Når det gjelder fortetting, er administrasjonen av den mening at utleieboliger integrert i
garasjer bør unngås da dette gir et volum som i mindre grad underordner seg
bolighuset, gir en tiltettende effekt og et unødig dominerende uttrykk. Sekundærboliger
bør fortrinnsvis integreres i bolighuset, som ofte også gir bedre og mer fleksible
planløsninger. Administrasjonen mener at dersom det er ønske om fortetting, bør
fortettingen forbeholdes boligarealer og ikke garasjer.
Etter en samlet vurdering mener rådmannen at tiltakets plassering 2 meter fra
nabogrensen ikke bør godkjennes etter plan- og bygningslovens § 29-4. Selv om det er
6,8 meter mellom omsøkt garasje og nærmeste bygning på naboeiendom og tiltaket vil
bli brannsikret, hindrer dette ikke fremtidige nabokonflikter, og kan i fremtiden svekke
bokvaliteten.
Visuelle kvaliteter og kommuneplanens estetikk og byggeskikk:
Etter plan og bygningsloven § 29-2, og kommuneplanens punkt 1.16.1, skal
administrasjonen 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.
Når det gjelder visuelle kvaliteter, mener administrasjonen at takvinkel og
områdestruktur står sentralt.
Som følge av påbygg, bruksendring og etablering av selvstendig boenhet, vil taket få
høyere gesims. I dag er taket oppført med en takvinkel på 27 grader. Etter
bruksendringen og etablering av boenheten, vil takvinkelen være 12 grader.
Bildet under viser et lite utsnitt av takform og takvinklene i nærområdet. Bygninger
markert med grønt har en takvinkel fra 22-27 grader. Bygninger markert i rødt har en
takvinkel på 45 grader. Orange viser takvinkel på 15 grader.
Taket vil fortsatt være utformet som et saltak, men takvinkelen vil etter rådmannens
skjønn skille seg ut i området og dermed strider med områdets takutforming.

Illustrasjon som viser takform og vinkler.
Når garasjen blir bruksendret og ny boenhet opprettet, vil garasjen på sett og vis bli en
fullverdig (ene)bolig.
Nærområdet og omkringliggende nabotomter består i all hovedsak av eneboliger med
garasjer. Det er kun én tomannsbolig i nærområdet. Samtidig kan vi også se at
eiendommene som ligger rundt Snøhvits vei 1 A, består av eneboliger.
Ingen av tomtene i nærområdet har to frittliggende og samtidig selvstendige boenheter
på tomten. Administrasjonen mener derfor at tiltaket strider med områdets karakter.

Illustrasjon over antall enheter på nærområdet.
Administrasjonen mener at tiltaket ikke tilfredsstiller de visuelle kvaliteter i plan- og
bygningsloven § 29-2 og kommuneplanens 1.16.1.
Tekniske krav – TEK10 eller TEK17?
Ansvarlig søker ber om å få bruke byggteknisk forskrift fra 2010 (TEK10).
Denne forskriften kan brukes når:
1. Søknad er sendt inn til kommunen før 1. januar 2019. I dette tilfellet kan tiltakshaver
fritt til å velge mellom TEK10 eller TEK17.

2. Det spesifikt søkes om bruk av TEK10. Dette kan tiltakshaver søke om selv om
søknaden blir sendt til kommunen etter 1. januar 2019. Her er det et krav om at
prosjekteringen må være påbegynt før 1. juli 2017, samtidig som bruken av TEK17 vil
føre til omfattende og kostbare endringer. Videre må søknaden være begrunnet og
dokumentert.

Punkt 1
Hvilke opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak står klart og tydelig i
byggesaksforskriften (SAK10). Videre følger det også av loven at det ansvarlig søkers
jobb å påse at søknaden inneholder nødvendige opplysninger.

Punkt 2
Etter kommunens kunnskap, ble eiendommen kjøpt høsten 2018. Alternativ 2 fremstår
derfor som mindre aktuelt.
Administrasjonen vurderer at vilkårene for å bruke TEK10 ikke er til stede, og at tiltaket
må prosjekteres etter dagens regelverk.
Det nevnes videre at det ikke er søkt om fravik fra tekniske krav, som innebærer at
tekniske krav skal følges fult og helt.
Alternative løsninger:
Utvalget er positiv til søknad om bruksendring og ombygging av garasje til boligformål,
og mener at det kan gis samtykke til plassering nærmere nabogrensen enn 4 meter, jf.
pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav a). Etter utvalgets vurdering oppfyller tiltaket kravene til
visuelle kvaliteter og tilpasning til omgivelsene, jf. pbl. § 29-2 og
kommuneplanbestemmelsene punkt 1.16.1.
Administrasjonen delegeres myndighet til å gi eventuelle nødvendige betingelser,
herunder vurdering av om tiltaket er tilstrekkelig belagt med ansvar.
Saken returneres til administrasjonen for ferdigstillelse.
Ansvarsretter:
Ikke vurdert.
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:
Tiltaket strider med plan og bygningsloven når det gjelder minsteavstand til nabogrense,
kravet til visuell tilpasning og tekniske krav. Administrasjonen anbefaler UBA å avslå
søknaden.
Videre behandling:
UBA tar stilling til saken.
Tønsberg, 21.05.19

Jan R. Eide
Kommunalsjef
Anne B. Hekland
virksomhetsleder
Gebyr: i henhold til gebyrregulativ
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Karlsvikveien 5 A - 0137/0314 - Ny enebolig med hybelleilighet i deler av
underetasje - Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg om retting UBA- sak
154/17
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
152/19

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-6 gis følgende forelegg til eier av Karlsvikveien 5A,
Morten Klæstad:
Morten Klæstad har ikke etterkommet bygningsmyndighetens pålegg av 01.09.17 sak
154/17 om å rette ulovlig takform og fasadeutforming mot sjøen til i samsvar med
tegninger datert 23.02.15 godkjent i UBA-sak 80/15. Frist for retting ble i pålegget satt til
10.11.17, og det har løpt tvangsmulkt siden 11.11.17. Pålegget er fortsatt ikke oppfylt.
Det ilegges herved forelegg med pålegg om å etterkomme pålegget i sak 154/17 innen
25.06.19. Klæstad kan reise søksmål mot forelegget innen 30 dager. Blir søksmål ikke
reist, har forelegget rettsvirkning som en rettskraftig dom og kan fullbyrdes etter reglene
for dommer.
Forelegget vil bli tinglyst som heftelse på eiendommen.

Sammendrag:
Det vises til tidligere korrespondanse i pågående sak på eiendom i Karlsvikveien 5A, herunder
bl.a. pålegg om retting av ulovlig takform og ulovlig fasadeendring og ileggelse av tvangsmulkt i
vedtak av 01.09.17 (UBA-sak 154/17).
Pålegget er ikke oppfylt, og kommunen har ikke mottatt opplysninger som tilsier at retting er
igangsatt. Kommunen konstaterer dermed at tvangsmulkt som den ilagte sanksjon ikke virker
etter sin hensikt. Det anses derfor formålstjenlig å gi forelegg om plikt til å etterkomme pålegget
jfr. plan- og bygningsloven § 32-6.
Det ble varslet forelegg i brev av 09.04.19, med plikt til å etterkomme pålegget.
Det er mottatt uttalelser fra Tenden advokatfirma v/ advokat Erik Bruusgaard på vegne av
Morten Klæstad datert 16.05.19 og 21.05.19. Uttalelsene går i hovedsak ut på at pålegget om
retting er ugyldig som forvaltningsvedtak.
Rådmannen vurderer at uttalelsene ikke medfører riktighet. Rådmannen viser til at saken har
vært gjenstand for flere samstemte politiske behandlinger, og fylkesmannen har stadfestet
kommunens vurderinger. Tidligere avslag på søknad om endring er derfor gyldig, og det er siste
tillatelse UBA-sak 80/15 som gjelder for tiltaket. Eier er forpliktet til å forholde seg til dette
vedtak. Alle anførsler som fremmes i uttalelsen, er forhold som har vært vurdert grundig i
tidligere vedtak.
Det bemerkes også at pålegget ikke ble påklaget, og frist for klage er derfor gått ut.
Vedlegg:
Brev Tønsberg kommune_001
Karlsvikveien 5 A - 0137/0314 - Ny enebolig med hybelleilighet i deler av underetasje Uttalelser til forhåndsvarsel
Bilde Karlsvikveien 5_001
Karlsvikveien 5 A - 01370314 - Ny enebolig med hybelleilighet i deler av underetasje Varsel om forelegg etter pbl. § 32-6
Karlsvikveien 5 A - 0137/0314 - Ny enebolig med hybelleilighet i deler av underetasje Pålegg om retting av ulovlig takform og ulovlig fasadeendring. Vedtak om ileggelse av
tvangsmulkt
Karlsvikveien 5 A - 0137/0314 - Ny enebolig med avvikende takform- Vedtaket er stadfestet
- klage
Karlsvikveien 5 A - 0137/0314 - Ny enebolig i strandsonen - Endringssøknad Fasadeendring - Søknad om endring av takform - Klage på UBA-vedtak 131/16
Karlsvikveien 5 A - 0137/0314 - Ny enebolig i strandsonen - Endringssøknad Fasadeendring - Søknad om endring av takform
Innledning – hva saken gjelder:
Vi viser til vårt forhåndsvarsel om forelegg av 09.04.19 og vedtak om pålegg om retting av
ulovlig takform og ulovlig fasadeendring av 01.09.17 med følgende innhold:

Med hjemmel i pbl § 32-3 pålegger bygningsmyndigheten eier av ovennevnte
eiendom, Morten Klæstad å rette ulovlig takform fra flatt tak til saltak, jfr. godkjente
tegninger datert 23.02.15 (UBA sak 80/15).
Med samme hjemmel pålegges Morten Klæstad å rette ulovlig utformet fasade mot
sjøen i henhold til godkjente tegninger datert 23.02.15 (UBA-sak 80/15).
Rettingsarbeidet for begge tiltakene skal være gjennomført innen 10.11.17.
Bygningsmyndigheten må underrettes skriftlig med erklæring og
bildedokumentasjon, når forholdene er rettet.

Med hjemmel i pbl § 32-5 ilegges en løpende dagmulkt med kr 1 500,- pr. dag fra
og med
11.11.17. Dagmulkten løper frem til den ansvarlige har dokumentert for
bygningsmyndigheten at pålegget i sin helhet er oppfylt.
Tiltaket er ikke blitt rettet i samsvar med pålegget, og kommunen er kjent med at eier Morten
Klæstad bestrider påleggets gyldighet. Morten Klæstad har derfor ikke gitt signaler om at
vedkommende har til hensikt å oppfylle pålegget.

Rådmannen vurderer det derfor nødvendig å vedta forelegg om plikt til å etterkomme
pålegget.
Dersom M. Klæstad reiser søksmål, er foreleggets rettskraft avhengig av at kommunen
blir frifunnet. Forelegget blir rettskraftig når den frifinnende dom er rettskraftig. Det er
altså forelegget og ikke den frifinnende dom som er tvangskravet. Dersom det reises
søksmål, vil domstolen prøve om selve forelegget er ugyldig som forvaltningsvedtak
Blir søksmål ikke reist innen 30 dager fra forkynnelsen, har forelegget samme virkning
som rettskraftig dom, og kan fullbyrdes etter reglene om dommer. Forelegg kan ikke
påklages.
Kommunen vil sørge for at rettingsarbeider blir utført for eiers kostnad. Eier plikter å gi
nødvendig tilgang til eiendommen inkl./boligen, og kommunen vil om nødvendig benytte
bistand fra politiet i forbindelse med gjennomføringen av rettingen. Forelegget vil bli
tinglyst som heftelse på eiendommen.
Eier har selv ansvaret for umiddelbart å underrette kommunen når pålegget er
etterkommet. Kommunen vil foreta kontroll straks etter underretningen.
Dette forelegget vil bli forkynt for Morten Klæstad av et stevnevitne v/politiet, da M.
Klæstad er grunneier av gbnr. 0137/0314 i Tønsberg kommune.
Faktagrunnlag:
I UBA-sak 64/14 ble det først gitt avslag på søknad om bolig med flatt tak og store
heldekkende glassflater på fasade mot sjøen.
Tiltakshaver søkte på nytt, denne gang med saltak og mindre vindusflater på fasaden
mot sjøen. Kommunen v/ politisk utvalg for bygge- og arealplan (UBA) vedtok den
15.05.15 ett-trinnstillatelse til tiltaket (enebolig med saltak) i UBA-sak 80/15. Det ble
presisert i saken at fasaden mot sjøen ikke skulle bestå av heldekkende store
vindusflater.
Etter dette ble det videre søkt om midlertidig brukstillatelse datert 18.06.16. Ved denne
søknaden lå det vedlagt «as built»tegninger, og disse viste at fasaden mot sjøen var
utformet med heldekkende vindusflater og flatt tak.
Ansvarlig søker søkte deretter i juni 2016 om endring av tillatelsen; flatt tak og store
vindusflater på fasade mot sjøen. Kommunen avslo søknaden den 26.08.16 i UBA-sak
131/16. Morten Klæstad påklaget avslaget for den del som gjaldt takform, og
kommunen behandlet klagen den 28.10.16 under UBA-sak 199/16 . Klagen ble ikke tatt
til følge, og klagen ble deretter oversendt til Fylkesmannen i Vestfold, som stadfestet
kommunens vedtak.
Kommunen varslet etter dette pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt, jfr. pbl.§§

32-3 og 32-5. Varselet er datert 12.12.16, og frist for oppfyllelse av varselet ble satt til
01.06.17. Verken takformen eller vindusfasade mot sjøen ble rettet. Morten Klæstad
kom ikke med uttalelser til forhåndsvarselet.
Den 01.09.17 gav kommunen M. Klæstad pålegg om å rette takformen og fasaden til
opprinnelig godkjent utforming (UBA-sak 154/17). Det ble samtidig ilagt tvangsmulkt
med sikte på å få brakt forholdet i samsvar med plan- og bygningslovgivningen.
Pålegget ble ikke påklaget.
Tvangsmulkt har løpt fra og med 11.11.17 med kr. 1 500,- pr dag, uten at pålegget er
oppfylt. Kommunen har hittil oversendt to utleggsbegjæringer til namsmannen, med en
samlet sum på kr. 490 341,-. Frem til i dag har Namsmannen avholdt èn
utleggsforretning 29.11.18, og rådmannen fremhever det forhold at Klæstad ikke kom
med innsigelser til utleggsforretningen. Namsmannen tok pant i innestående på
brukskonto, pant i fast eiendom og pant i ytelse (trekk i lønn).
I tillegg fremhever rådmannen at Klæstad har betalt noe av tvangsmulkten, og således
erkjent grunnlaget for kravet, uten at det er tatt forbehold om kravets gyldighet ved
betaling.
Slik det fremstår for kommunen, virker ikke tvangsmulkten etter sin hensikt, og det
vurderes derfor som formålstjenlig å skaffe rettsgrunnlag for å kunne utføre arbeidet på
eiers regning. Forelegg er et nødvendig virkemiddel for å få gjennomført gitte pålegg, jfr.
Pbl. § 32-6.
Forelegg skal varsles, jfr. pbl. § 32-2, og selv om forelegg ble varslet i forhåndsvarsel
om pålegg om retting og tvangsmulkt i brev av 12.12.16, finner kommunen det
hensiktsmessig å gi nytt varsel, særlig med tanke på tiden som har gått siden nevnte
forhåndsvarsel.
Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningsloven § 32-6
Forholdet til kommuneplanen:
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbebyggelse.
Vurderinger:
Innledning:
Rådmannen anser det som nødvendig å bruke forelegg for å få oppfylt pålegget. Morten
Klæstad har ikke vist vilje til å rette bygningens takform og fasade til godkjent utforming.
Rådmannen ser det derfor formålstjenlig å gi forelegg, for slik å sørge for at
eiendommen blir rettet i samsvar med tillatelser. Både takform og fasade mot sjø er blitt
behandlet av politisk utvalg UBA flere ganger, med samme resultat. Det har ikke i
ettertiden blitt foretatt endringer i plangrunnlaget, og relevante lovbestemmelser er
heller ikke blitt endret i etterkant. Saken har versert siden 2014, og rådmannen mener at
tiden er inne for å besørge ferdigstillelse av byggesaken. Det er gitt midlertidig
brukstillatelse i byggesaken, og det kan ikke gis ferdigattest før takform og fasade mot
sjøen er rettet.
Rådmannen vil i det følgende kommentere uttalelsene som er gitt i saken fra advokat
Erik Bruusgaard fra Tenden advokatfirma, på vegne av eier Morten Klæstad, datert 16.

og 21.05.19.

Uttalelser fra advokat E. Bruusgaard på vegne av M. Klæstad:
E-post av 16.05.19:
I mail av 16.05.19 fremgår det at Klæstad bestrider grunnlaget for tvangsmulkt, og det
hevdes at det foreligger usaklig forskjellsbehandling sammenlignet med
nabobebyggelse, som nettopp har fått tillatelse til flatt tak og store vindusflater på
fasade mot sjøen. Det ble etterspurt en redegjørelse for denne forskjellsbehandlingen,
og kommunen besvarte dette med e-post av 20.05.19, der det vises til den grundige
vurderingen av takform som fremgår av UBA-sak 131/16 og fylkesmannens vedtak av
05.12.16 (nevnte vedtak ble vedlagt kommunens besvarelse).
I brev av 21.05.19:
I nytt brev av 21.05.19 fokuseres det bl.a. på at rådmannens innstilling til UBA-sak
116/14 var positiv til flatt tak, men at det var politikerne som avslo flatt tak. Dog var det 3
stemmer som stemte for rådmannens innstilling. Etter dette endret Klæstad tegningene
til saltak og mindre vinduer, slik at det ville være lettere å få tillatelse til boligen. På
samme tid som denne søknaden ble behandlet på nytt, ble det samtidig gitt tillatelse til
bolig på nabotomten 5B med flatt tak og store vinduer. I uttalelsene fremmes derfor
anførsel om at avslag på Klæstad sin søknad av 06.06.14 er ugyldig.
Samlet vurdering:
Rådmannen vil presisere at forelegget bygger på tidligere vedtak fattet av kommunens
politiske utvalg UBA i henhold til delegasjonsreglementet vedtatt av Bystyret. Som
beskrevet i saken, bygger forelegget på tidligere vedtak om pålegg med krav om retting
av takform og fasade mot sjø, i henhold til godkjente tegninger vedtatt i UBA-sak 80/15
datert 15.05.15.
For byggesakens vedkommende er den vedtatte takformen stadfestet av
Fylkesmannen, med hjemmel i plan- og bygningsloven.

(…)

Også påstanden om usaklig forskjellsbehandling er vurdert i kommunens
klagebehandling, og Fylkesmannen har stadfestet også denne vurderingen.
Rådmannen viser til et utdrag fra fylkesmannens vedtak datert 05.12.16:

Uttalelsene som er gitt til forelegget kan derfor ikke tillegges betydning i vurderingen av
om det skal gis forelegg. Dersom Klæstad vil at domstolen skal prøve Fylkesmannens
endelige vedtak vedrørende takform, må vedkommende rette søksmål mot Staten
v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
I den sammenheng vises det også til en tilsvarende sak Tønsberg kommune hadde, der
kommunen gav avslag på takoppløft med hjemmel i skjønnsutøvelse av pbl. § 29-2.
Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak, og parten reiste søksmål mot Staten.
Tingretten frifant Staten, og Agder lagmannsrett forkastet anken, LA-2017-161803. Av
lagmannsretten hitsettes følgende:
Bestemmelsen [pbl. § 29-2] gir anvisning på et fritt skjønn med dertil begrenset
prøvelsesrett for domstolene. Vurdering av tiltaket opp mot kriteriene vil innebære
avveininger av utpreget skjønnsmessig karakter. Loven legger opp til en estetisk
kvalitetssikring
(…)
Terskelen for å konstatere ugyldighet på grunn av sterk urimelighet ligger svært
høyt ved prøving om ulovlighetsoppfølgning etter plan- og bygningsloven. (…).
Grad av klander hos byggherren og de allmennpreventive hensyn som taler for
streng håndhevelse av regelverket kommer også inn med tyngde her hvor [eier]
bevisst har tatt seg til rette. Han må da selv bære risikoen for kostnadene med å
bringe tiltaket tilbake i lovlig form. Hans sakkyndige vitne for lagmannsretten har
beregnet samlede kostnader til ca. kr 1 million, dersom arbeidet settes bort. [Eier]
utformet selv tegninger og bygget selv det nye bygget i strid med godkjente
tegninger.
Når det gjelder den delen av byggesaks-vedtaket som omhandler fasade mot sjø, ble
denne del ikke påklaget. Klagefristen er utgått, og denne delen av vedtaket er endelig.
Dersom Klæstad vil prøve denne delen for domstolen, må et eventuelt søksmål rettes
mot Tønsberg kommune.

Avslutningsvis vises det til avgjørelse fra Høyesterett Rt.2002 s.209, der retten prøvde
gyldigheten av et tilsvarende forelegg (rivingsforelegg) fattet med hjemmel i pbl. -85 §
113 og §114. Av dommen hitsettes følgende fra annenvoterende som var i flertall
(s.226) (vår understreking):
Dette innebærer etter mitt syn at domstolsprøvingen av forelegg etter planog bygningsloven § 114 må bygge på de generelle prinsipper om domstolsprøving av
forvaltningens skjønnsmessige avgjørelser som er utviklet gjennom rettspraksis. Det er

som et element i reglene om myndighetsmisbruk utviklet et prinsipp om at domstolene kan
kjenne ugyldig vedtak som i sitt innhold er sterkt urimelig. Det skal imidlertid etter
rettspraksis svært mye til for at domstolene med en slik begrunnelse kjenner vedtak
ugyldig, jf. f.eks. Rt-1951-19 hvor anførselen førte frem, og Rt-1993-587 og Rt-1995738 hvor den ikke førte frem. At domstolene viser tilbakeholdenhet med å overprøve
rimeligheten av forvaltningsskjønnet, har sitt grunnlag i selve skillet mellom forvaltning og
rettspleie, jf. nærmere forvaltningskomiteens innstilling side 377.
Dette er fulgt opp i forarbeidene til ny pbl.-08, jfr. Ot.prp.nr.45 (2007-2008) s. 355, der det bl.a.
vises til ovennevnte dom, og følgende avsnitt fra forarbeidene hitsettes:
Bestemmelsen inneholder ingen materielle endringer i forhold til gjeldende rett.
Utferdigelse av forelegg etter § 32-6 brukes vanligvis i spesielle tilfeller, hvor det for
eksempel er grunn til å tro at tvangsmulkt ikke vil ha effekt. Dette kan være fordi
kommunen trenger et rettsgrunnlag for å utføre et arbeid uten tiltakshavers medvirkning,
for eksempel fordi et tiltak forurenser drikkevann. Tvangsmulkt vil heller ikke virke etter sin
hensikt dersom den ansvarlige ikke har økonomi til å rette det ulovlige forhold. Forelegg vil
være et alternativ der den fastsatte tvangsmulkt har løpt over lengre tid uten at den
ansvarlige motiveres til å rette det ulovlige forhold. Kommunen vil kunne kreve utgiftene
for gjennomføringen av pålegget refundert
(…)
Domstolsprøving av forelegget følger vanlige regler for domstolsprøving av
forvaltningsvedtak. Rekkevidden av domstolenes prøvelsesrett av forelegg i medhold av
gjeldende lov § 114 ble avklart gjennom Høyesteretts avgjørelse i Rt-2002-209. I og med
at bestemmelsen ikke foreslås endret i forhold til rettstilstanden etter 1985-loven, er denne
rettsavgjørelsen fortsatt av interesse

Det konkluderes med at forelegget bygger på lovlige vedtak fattet med hjemmel i planog bygningsloven. Vedtakene er endelige ved at Fylkesmannen har stadfestet
byggesaksvedtaket som gjelder takform. Byggesaksvedtaket som omhandlet fasade
mot sjøen og pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt ble ikke påklaget, og
forvaltningslovens bestemmelse om klagefrist er utgått. Det foreligger derfor rettslig
grunnlag for å gi forelegg om plikt til å etterkomme pålegg i UBA-sak 154/17.
Alternative løsninger:
UBA kan avstå fra å gi forelegg, og heller velge kun å fullføre inndriving av forfalt
tvangsmulkt gjennom tvangssalg. Faren er at vedkommende da fortløpende kan velge å
betale seg ut av tvangssalgs-situasjonen, men da vil ikke pålegget om retting bli oppfylt.
Dersom ikke kommunen sikrer seg retten til å gjennomføre retting på eiers kostnader,
vil også et evt. videresalg av eiendommen forsinke rettingsmuligheten.
Økonomiske konsekvenser:
Etter at søksmålsfristen på 30 dager er utgått, vil rådmannen innhente tingrettens
kjennelse som gir sikkerhet /pant som dekker kommunens kostnader med rettingen.
Rettingen påfører derfor ikke kommunen økonomiske kostnader.
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:
Ingen konsekvenser
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler politisk utvalg å gi forelegg om at eier har plikt til å etterkomme
pålegg om retting, og kommunen vil deretter kunne besørge retting på eiers kostnad.
Videre behandling:
Etter politisk behandling av forelegget, vil forelegget bli gitt til stevnevitne v/politiet som
besørger forkynning av forelegget.
Tønsberg, 14.05.19

Jan R. Eide
kommunaldirektør
Anne B. Hekland
virksomhetsleder
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Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-3 pålegges Norconsult AS, org.nr. 962 392 687 å
framlegge en plan for retting av avvikene som framgår av Q Rådgivnings rapport datert
11.10.18, rev. 01. Av planen må framgå min. følgende:
·
·
·
·

Nødvendige tiltak med evt. alternative løsninger
Nødvendige fraviksvurderinger av preaksepterte løsninger
Framdrift nødvendig prosjektering
Framdrift gjennomføring

Frist for utarbeidelse av en plan settes til 01.08.19.
Dersom fristen ikke overholdes, vil det i medhold av plan- og bygningslovens § 32-5 iverksettes
en tvangsmulkt med kr 2.000,- pr dag, løpende inntil pålegget er etterkommet.
En tvangsmulkt løper så lenge ulovlighetene varer. Vedtak om tvangsmulkt er direkte
tvangsgrunnlag for utlegg, jfr plan- og bygningslovens § 32-7 og tvangsfullbyrdelseslovens § 72. Forfalt tvangsmulkt vil bli innkrevet av namsmannen etter tvangsfullbyrdelseslovens kap. VII.

Sammendrag:
· St. Stefankvartalet er et boligkompleks med 31 leiligheter. TEK97, 4. utgave lå og ligger til
grunn for prosjektering og byggesaksbehandling av komplekset.
·

Spørsmål om branntekniske løsninger har pågått siden boligene ble tatt i bruk i 2012.
Ansvarlig foretak for brannteknisk prosjektering har vært Norconsult AS.

·

Den første ferdigattesten ble tilbakekalt av kommunen, da grunnlaget for attesten bortfalt
som følge av manglende forskriftsmessige branntekniske løsninger (kfr. rapport PiD
Solutions pva sameiet).

·

Etter utstedelse av ferdigattest nummer to, ble det påpekt ytterligere avvik fra forskriften
(kfr. rapport siv.ing. Øyvind Stokke pva beboer). Norconsult og siv.ing Sigurd
Hoelsbrekken (uavhengig kontroll) ble avkrevd redegjørelse for forholdene.

·

Etter mottatte redegjørelser mente administrasjonen at det hersket tvil om løsningene og
innhentet ekstern bistand for en gjennomgang (Q Rådgivning AS).

·

Sameiets og beboeres egne brannkonsulenter ble løst fra sine engasjementer, men
foreliggende rapport er en grundig gjennomgang og omfatter mange av de samme
forholdene som tidligere er tatt opp av disse konsulentene.

·

Administrasjonen legger Q Rådgivnings rapport til grunn for pålegg mot Norconsult.

Vedlegg:
Rapport Q Rådgivning AS, rev. 01
brannstrategi rev F 2018
Hoelsbrekken, UKPR til rev F
Redegjørelse NC 280617
Tilsvar NC 231118

Bakgrunn og historikk.
St. Stefanskvartalet er et boligkompleks som omfatter 31 leiligheter fordelt på fire
etasjer samt parkeringsanlegg i to underjordiske etasjer. Tiltaket er prosjektert og
byggesaksbehandlet (UBA-sak 163/08) etter 1997-forskriften, TEK97 - 4.utg.
Ferdigstillelse av tiltaket har vært brokete med mye medgått ressursbruk. Det er først og
fremst branntekniske løsninger som har vært omstridt og de mest alvorlige manglene.
Tross utstedelse av ferdigattest i to omganger, sist i juni 2016, hersker det fremdeles tvil
om de prosjekterte og valgte løsningene.
·
·
·
·

Tiltakshaver: Castelli AS v/Knut Martin Hegg.
Ansvarlig søker (SØK): WSP Norge AS.
Ansvarlig brannteknisk prosjekterende (PRO) nivå A (strategi) og B (detaljering) samt
uavhengig tverrfaglig kontroll av utførelsen av brannverntiltak (KUT): Norconsult AS.
Uavhengig kontroll av brannsikkerhetsstrategi (KPR): siv.ing. Sigurd Hoelsbrekken.

For uten vurdering av de faktiske valgte løsningene, kan historikken gi grunnlag for å
stille spørsmål om motivet for valg av løsninger. Utdrag relevant historikk:
·
·
·

Rammetillatelse ble gitt i UBA-sak 163/08 med påfølgende igangsettingstillatelser.
Ferdigattest, FA1 utstedt 08.10.12 på grunnlag av kontrollerklæringer fra ansvarlige
foretak.
Sameiet engasjerte egen brannkonsulent, PiD Solutions som avdekket en rekke feil og
mangler ved den branntekniske prosjekteringen (herunder forhold som ikke var vurdert
i Norconsults brannstrategi). Det ble også avdekket feil og mangler ved utførelse,
forhold som ikke var i tråd med brannstrategien (rev. A) og heller ikke fanget opp ved

·

·
·

·

·
·
·
·
·

·
·

·

Norconsults sluttkontroll.
Kommunen gjennomførte tilsyn med Norconsults kvalitetssikringssystem (KS). Det ble
avdekket vesentlige mangler som kommunen mente mest sannsynlig var medvirkende
årsak til prosjekterte feil og mangler samt sluttkontroll av utførelsen.
FA1 ble tilbakekalt 25.11.13 da grunnlaget for ferdigattest bortfalt som følge av feil og
mangler. Det var Norconsult selv som trakk sin erklæring.
Det ble utstedt ny midlertidig brukstillatelse (MB) med frister for å lukke avvik. Frister
ble ikke overholdt og MB bortfalt for hele tiltaket 31.03.14. Formelt sett ble beboelse
ulovlig.
Sameiet saksøkte tiltakshaver (Castelli) samtidig som Castelli saksøkte bl.a.
Norconsult. Det ble inngått rettsforlik 10.03.16. Kommunen kjenner ikke til innholdet i
forliket i detalj annet enn at Norconsult skulle bidra til å framskaffe ny ferdigattest. PiD
løses fra sitt engasjement.
Brannkonsept ble revidert, rev. E datert 14.09.16.
Kommunen stilte krav om uavhengig kontroll av brannkonseptet. Ansvarlig foretak
siv.ing. Sigurd Hoelsbrekken.
Mangler ved utførelse av rømningsstiger (plassering og skjerming varmestråling) ble
rettet i tråd med revidert brannkonsept.
Ferdigattest, FA2 utstedt 29.09.16 på grunnlag av kontrollerklæringer fra ansvarlige
foretak.
Eier av leilighet i 4. etg., snr 31 (Grjotheim) engasjerte egen brannkonsulent, siv.ing.
Øyvind Stokke som stilte flere spørsmål ved rømningsforholdene for leiligheter i 4.
etasje. Rapporten tok opp forhold som tidligere var påpekt av PiD samt nye forhold
som heller ikke var omtalt i Norconsults reviderte strategi (bl.a. rømning forbi
uklassifisert vindu og dør).
Felles befaring gjennomført 12.05.17. I kommunens notat fra befaringen ble det bedt
om en redegjørelse for påpekte mangler (kfr. Stokkes rapport).
Norconsult ga en redegjørelse for forholdene og reviderte sitt brannkonsept, rev. F.
Hoelsbrekken har gjennomført kontroll av det reviderte konseptet. Redegjørelser og
brannkonsept rev. F er vedlagt saken.
Grjotheim legger ut snr 31 for salg. Stokke løses fra sitt engasjement.

Rådmannen har vurdert Norconsults siste redegjørelser på de nye manglene (fravik
uten fraviksvurderinger) som ble påpekt i Stokkes rapport og da i særdeleshet forholdet
som omfattet rømning forbi uklassifisert vindu/dør, som ikke tilfredsstillende. Den
uavhengige kontrollen (Hoelsbrekken) svarte heller ikke tilfredsstillende på manglene.
Som følge av dette mente rådmannen at det vil være riktig og viktig at det ble innhentet
ekstern sakkyndig bistand for å vurdere deler av de branntekniske løsningene med
fokus på rømningsforholdene fra leiligheter i 4. etg. Innhenting av ekstern bistand ble
varslet i brev av 07.06.18
Rapport Q Rådgivning (QR).
Kommunen har rammeavtaler med konsulenter innen bygg og tekniske fag og
engasjerte Q Rådgivning AS (QR) for en brannteknisk gjennomgang. QR har utarbeidet
en rapport datert 11.10.18, rev. 01 (revidert med presiseringer etter Norconsults tilsvar).
Av rapporten framgår det avvik fra (i strid med) byggteknisk forskrift, TEK97 - 4.utg.
Flere av de forholdene som tidligere er påpekt av PiD Solutions og siv.ing. Øyvind
Stokke går igjen i QRs rapport. Rapportens pkt. 1.2 oppsummering og konklusjon
gjengis her (i ramme). Det vises for øvrig til rapporten som i sin helhet er vedlagt saken.
QRs rapport; 1.2 Oppsummering/konklusjon

Alternativ rømningsvei fra leiligheter med seksjonsnummer 30 og 31 i byggets
4. etasje, er ikke i tråd med Veiledning til teknisk forskrift (VTEK97) 4.utgave,

eller funksjonskrav i Teknisk forskrift (TEK97) omhandlende rask, enkel og
sikker rømning.
Basert på oppdragsbeskrivelsen vil Q Rådgivning konkludere med følgende
funn:
·

·

·

·

·

·
·

·

·

Dokumentasjonsformen i analysen strider mot kravene gitt i § 6 i TEK97 da analysen
ikke viser at forholdene blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Videre følger ikke
analysene de preaksepterte løsningene i VTEK97, eller temaveiledning HO-3/2007.
Dokumentasjonen strider i tillegg mot fremgangsmåten beskrevet innledningsvis i
vedlegg 1 i brannsikkerhetsstrategien til Norconsult [17].
Det blir benyttet rømningsstige fra en høyde på 9,8 meter via fasade. Sørlandsstigen
innehar godkjenning for «Primært er bruksområdet for rømning fra vinduer med
maks avstand 5 m over terreng, ved bruk av Bøylestigen maks 7,5 m begge målt fra
underkant vindu.» Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at bruk av sørlandsstigen
er tillatt brukt over 7,5m eller godkjenning på bruk av sørlandsstigen brukt som
arbeidsstige. Løsningen strider mot TEK97 § 7-27 ved at den ikke er tilrettelagt for
rask og effektiv rømning. Løsningen strider videre med preaksepterte løsninger i
VTEK97 hvor myndighetene vektlegger at det må monteres utvendig trapp ved
høyder over 7,5 m. Føringen til myndighetene medfører en klar retning på hva som
er akseptabelt sikkerhetsnivå.
Begrepet fluktvei blir benyttet på forhold som omhandler rømningsvei. Dette er en
forvrenging av betydningen til fluktvei, hvor valgt definisjon ikke er i henhold til
myndighetenes og bransjestandard for definisjon av fluktvei. Forholdet strider mot
TEK97 og VTEK97, samt kollegiet for brannfaglig terminologi.
Bredden på deler av rømningsveien forbi skilleveggen mot nabo er målt til kun 55
cm. Her benyttes det argumentasjon om at dersom rømningsstigen er smal kan også
rømningsveien være smal, som er en undergraving av sikkerhetsnivået i TEK97. Det
følger av legalitetsprinsippet jf kap. 1.6 at veiledningens anføring «må fri bredde
være minst 0,9 m» gir en sterk indikasjon på hvilket sikkerhetsnivå som følger av
TEK97. Valgt bredde på 55 cm strider med TEK 97 som viser til rask og effektiv
rømning og følger ikke sikkerhetsnivået de preaksepterte løsningene i VTEK97 gir.
Rømning fra s.nr. 30 til stige utenfor s.nr. 31 går forbi uklassifiserte bygningsdeler i
annen branncelle og tilfredsstiller ikke krav i TEK97 om at «rømningsvei skal være
egen branncelle».
Brannsikkerhetsstrategien dokumenterer ikke bygningen «As built» mhp. bruk av
selvlukkere på dører.
Brannvesenets stigemateriell benyttes som argumentasjon for redusert
rømningskapasitet. I henhold til legalitetsprinsippet beskrevet i kap. 1.6 fremkommer
det at forholdet «må» angir absolutte krav og forutsetninger for valg. Når de
preaksepterte løsningene i VTEK97 angir «må det innhentes aksept fra
brannvesenet» anses det som et absolutt krav for å oppnå funksjonsbeskrivelsen gitt
i TEK 97 jf §6. Det er ikke fremvist dokumentasjon på brannvesenets aksept for en
slik løsning.
Innføring av brannalarmanlegg i 3. og 4. etasje gjøres som et kompenserende
forhold med hensyn på å redusere rømningstiden. Vurderingen tar ikke for seg
problemstillingen ved brann i 1. og 2. etasje og konsekvensen dette har i forhold til
varsling og påfølgende rømning fra 3. og 4. etasjen.
Svalgangene mot Stoltenbergs gate er ikke utført med 2 trapper til det fri. I henhold
til legalitetsprinsippet omtalt i kap 1.6, anser Q Rådgivning at løsningen skissert av
Norconsult [17] strider med § 7-27, ved at løsningen ikke er tilrettelagt for rask og
effektiv rømning. Løsningen strider videre med preaksepterte løsninger i VTEK97
hvor myndighetene vektlegger at det må være minst to trapper til terreng, en i hver
ende. Føringen til myndighetene medfører en klar retning på hva som er akseptabelt
sikkerhetsnivå. Det er ikke dokumentert, ved hjelp av fraviksvurdering, eller henvist
til anerkjent litteratur at stige kan erstatte trapp som en likeverdig løsning for rømning
fra svalgang.

Svalgangen mot Stoltenbergs gaten er ikke utført med tilstrekkelig åpenhet. I
henhold til legalitetsprinsippet jf kap. 1.6 angir de preaksepterte føringene i VTEK97
en klar indikasjon på hvilket sikkerhetsnivå myndighetene forventer. Her brukes
beskrivelsen «må» være mest mulig åpen. Q Rådgivning har beregnet åpenheten til
11 og 12 % mens føringen i VTEK97 angir 50 % åpenhet.
Det blir benyttet rømningsstige fra en høyde på 9,8 meter via fasade fra leilighet 4-O i 4.
etasje. Maksimalhøyde ved bruk av rømningsstige skal iht VTEK97 ikke overstige 7,5
meter. Rømning via rømningsstige i fasaden fra leilighet 4-O i 4.etg mangler skjerming
fra vinduer uten brannmotstand i underliggende brannceller. I henhold til
legalitetsprinsippet omtalt i kap 1.6, anser Q Rådgivning at løsningen skissert av
Norconsult [17] strider med § 7-27, ved at løsningen ikke er tilrettelagt for rask og
effektiv rømning. Løsningen strider videre med preaksepterte løsninger i VTEK97 hvor
myndighetene vektlegger at det må monteres utvendig trapp ved høyder over 7,5 m
samt at «stige og trapp må ha avstand på minst 2 m fra vindu, eller være skjermet mot
flammer og strålevarme.» Føringen til myndighetene medfører en klar retning på hva
som er akseptabelt sikkerhetsnivå. Løsningen er ikke dokumentert i
brannsikkerhetsstrategien og er ikke i tråd med TEK97 og VTEK97.
·

Tilsvar fra Norconsult (NC).
Pålegg om retting er varslet Norconsult i brev av 01.11.18 vedlagt QRs rapport.
Norconsult har gitt sitt tilsvar i brev av 23.11.18.
·
·

Tilsvaret gjengis her i stikkords form. Det vises for øvrig til tilsvaret som i sin helhet er
vedlagt saken.
Rådmannen kommenterer NCs tilsvar. De tekniske løsningene er ikke kommentert i
noen særlig grad av rådmannen, med henvisning til QRs rapport.

NCs tilsvar; generelt om varselet.
·
·

·
·

NC er ikke enige at det foreligger avvik av betydning.
NC mener at varselet helt eller delvis er rettet mot feil part. NC har hatt ansvar for
prosjektering av brannstrategien, PRO nivå A og uavhengig kontroll for utførelsen av
brannverntiltak, KUT. NC kan ikke pålegges å rette annet enn de har vært ansvarlige
for.
Mener de burde ha vært involvert i QRs gjennomgang av prosjektet.
Viser til ferdigattesten som ble tilbakekalt i 2012 (2013 admin. merkn.), rettsforliket
som er inngått i etterkant, at sameiet har hatt sin egen sakkyndige branntekniske
bistand, pålagt uavhengig kontroll av brannstrategi, at det er foretatt retting av
branntekniske mangler og ny ferdigattest utstedt. Grunnlag for ferdigattest er til
stede.

Rådmannens kommentarer:
Administrasjonen legger QRs rapport til grunn for sine vurderinger. Rapportens innhold
underbygges av både PiDs og Øyvind Stokkes tidligere rapporter.
NC har erklært ansvar for prosjektering nivå A og B samt kontroll utførelse (23.08.16).
Så vidt rådmannen kjenner til, skal utførelsen være ferdigstilt iht. de prosjekterte
løsningene. Det er således de prosjekterte løsningene som er feil, et ansvar som i det
hele hviler på NC. I medhold av PBL § 32-3 kan bygningsmyndigheten gi «den
ansvarlige» pålegg om retting av ulovlige forhold. Iht. Frode A. Innjords
kommentarutgave til PBL 2008 framgår bl.a.: «Pålegget skal gis den «ansvarlige». Med
dette uttrykket menes personer eller foretak som enten har ansvar for feil, eller som utfra
eierskap, avtale eller lignende står inne for prosjektet. (…) Ut fra de nevnte regler kan

rette adressat være eier, rettighetshaver, tiltakshaver, ansvarlig søker, ansvarlig
utførende, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig kontrollerende eller bruker». NC er
foretaket å rette et pålegg til hva angår prosjektering. Pålegget omfatter ikke utførelse.
For gjennomføring av nye prosjekterte løsninger, må det på plass nye
ansvarserklæringer fra utførende foretak. Dette vil bli gjenstand for egen behandling.
Ferdigattest ble første gang utstedt 08.10.12. Kommunen mottok henvendelse i brev av
19.06.13 fra sameiets advokat Lie & Co vedlagt rapport fra brannkonsult PiD Solutions
AS hvor det ble påstått en rekke mangler ved de branntekniske løsningene. Saken rundt
de branntekniske løsningene har således pågått i seks år. Det har vært omfattende
korrespondanse mellom partene herunder kommunen, møter og befaringer. NC er gitt
en mer enn rimelig mulighet til å komme med innspill i saken gjennom alle disse årene.
Det kan her nevnes at brannstrategien nå har revisjonsindeks F. Kommunen mener at
saken er forbi drøftingsstadiet. Dette er jo også bakgrunn for at kommunen har innhentet
ekstern bistand; den har ikke fått tilfredsstillende redegjørelser fra hverken den
prosjekterende (NC) eller kontrollerende (Hoelsbrekken).
·

Ferdigattester blir utstedt på grunnlag av kontrollerklæringer fra de respektive
ansvarlige foretak, så også i dette tilfellet herunder NC. Som følge av mangler påvist
i PiDs rapport, trakk NC sin erklæring tilbake da grunnlaget for ferdigattest ikke
lenger var til stede og ferdigattest fra 2012 ble tilbakekalt av kommunen (25.11.13).
Det ble inngått rettsforlik hvor bl.a. NC skulle bidra til grunnlag for ny ferdigattest.
PiD ble løst fra sitt engasjement som følge av forliket. Det ble utstedt ny ferdigattest
29.09.16 på grunnlag av kontrollerklæringer. Kommunen mottar denne gang en
henvendelse i brev av 04.04.17 fra Sandvika advokatkontor pva. eier av én av
boligseksjonene i 4. etg. Brevet er vedlagt rapport fra brannkonsulent siv.ing. Øyvind
Stokke. Rapporten tar for seg kun rømningsforholdene fra to seksjoner. Nye avvik
ble påvist og NC ble avkrevd en redegjørelse. Hverken NC eller Hoelsbrekken har
gitt en tilfredsstillende tilbakemelding. Stokke ble løst fra sitt engasjement som følge
av at seksjonen ble solgt. Situasjonen er således noe tilsvarende der den var ved
første ferdigattest. Mange av de avvik som framgår av QRs rapport, framgår også av
PiDs og Stokkes rapporter. Etter kommunens vurderinger hersker det rimelig tvil om
de prosjekterte løsningene er forskriftsmessige og om ferdigattest igjen er utstedt på
feilaktig grunnlag.

NCs tilsvar; hjemmelsgrunnlag for varselet.
·
·
·

Viser til at tiltaket er behandlet etter PBL av 1985, mens varselet henter
bestemmelser fra PBL 2008.
Reglene om ulovligheter i tidligere lovverk var rettet mot eier og bruker og ikke mot
f.eks. de prosjekterende.
Ansvarsforholdene var annerledes i tidligere lovverk med henvisning til veiledning til
saksbehandlingsforskriften, VSAK 2003.

Rådmannens kommentarer:
Av overgangsbestemmelsen i pbl. 08 § 34-4 (4) følger det at saker som er omsøkt før
ikrafttredelse av ny lov behandles i sin helhet etter gammelt regelverk, også reglene om
ferdigattest og midlertidig brukstillatelse. Tilsynsoppgave og ulovlighetsoppfølging er
imidlertid ikke å regne som byggesaksbehandling, men inngår i andre lovpålagte
oppgaver som er nedfelt i ny gjeldende plan- og bygningslov 2008.
Rådmannen kommenterer samtidig at ansvarsrettsregelene allerede kom inn i
lovgivningen i 1995 (endring av pbl.-85-loven). Her ble det direkte ansvaret for at
byggverket ble prosjektert og utført i samsvar med tekniske krav, overført til fagkyndige
medhjelpere. Tiltakshavere måtte engasjere foretak som var ansvarlige overfor
bygningsmyndighetene for tiltakets tekniske side. Disse ansvarsrettsreglene skiller seg

derfor ikke ut fra nåværende regler på dette punkt.

Samtidig ble det ved lovendringen foretatt en utvidelse av kretsen for hvem
pålegg kunne rettes mot. Før lovendringen i 1995 var det «eier og
rettighetshavere», mens det etter 1995 var den som ble ansett som
«ansvarlig». I forarbeidene nevnes «ikke bare eier, rettighetshaver og
byggherre, men også ansvarlig søker og utførende, prosjekterende, ulike
kontrollører, samt den som står for den ulovlige bruken» (Ot.prp.nr.39(19931994 s. 172).
NCs tilsvar; varsel om tilbakekalling av ferdigattest.
·
·

Varsel om tilbakekalling av ferdigattest er ikke rettet mot riktig part.
Mener likevel det ikke er grunnlag for å tilbakekalle ferdigattesten pga.
brannprosjekteringen ettersom det ikke foreligger avvik fra forskriften.

Rådmannens kommentarer:
·

Tilbakekalling av ferdigattest vil bli gjenstand for egen behandling.

NCs tilsvar; varsel om dekning av kostnader ekstern bistand.
·
·
·
·

PBL 1985 hjemler ikke bruk av ekstern bistand.
Dersom en likevel legger PBL 2008 til grunn, foreligger det ikke grunnlag for
innhenting av ekstern bistand.
Kommunens tilsyn har ikke avdekket vesentlige avvik.
Uansett må et evt. krav om kostnadsdekning rettes mot tiltakshaver slik ordlyden i
lovverket er (for tiltakshavers regning).

Rådmannens kommentarer:
Hjemmel for ekstern bistand følger av pbl.-08 § 25-2 (2) 2.pkt, der det følger at «[h]vis
tilsynet viser vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved uavhengig kontroll, kan kommunen
kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers regning». Dette er
også delvis videreføring fra tidligere pbl.-85 § 97 nr. 2 og 3. Rådmannen mener klart at
tilsynet viste «vesentlig svikt som ikke ble ivaretatt ved uavhengig kontroll», og det var
således rettslig grunnlag for å innhente ekstern sakkyndig bistand. Det følger også av
kommunens gebyrregulativ pkt. 1.3 at kommunen kan rekvirere sakkyndig bistand etter
plan- og bygningslovens § 33-1 for tiltakshavers regning.
NCs og Hoelsbrekkens siste redegjørelser er ikke tilfredsstillende og reiser tvil om de
prosjekterte løsningene. Tvilen var berettiget og blitt bekreftet.
Dekning av kostnader knyttet til kommunens bruk av ekstern bistand vil bli gjenstand for
egen behandling.

NCs tilsvar; mandat Q Rådgivning AS.
·

·

Stiller spørsmål om QRs mandat har vært noe annet enn det som framgår av
varselet om innhenting av ekstern bistand. Rapporten er ikke begrenset til
rømningsvei fra 4. etg.
Mener at rapporten ikke dokumenterer branntekniske løsninger i strid med
forskriften, kun fravik fra veiledningen.

Rådmannens kommentarer:
Mandatet til QR var i utgangspunktet rømningsforholdene for to seksjoner i 4. etg. Det er
dette forholdet siv.ing Øyvind Stokke tok opp i sin rapport og som kommunen mener

ikke er redegjort tilfredsstillende for fra NCs side. QR påviste en tilnærmet lik
rømningssituasjon ved en tredje seksjon i 4. etg. Kommunen utvidet etter dette
mandatet til også gjelde andre forskriftsstridige forhold.
Hvilke forhold som er forskriftsstridig (avvik) kommer klart fram av rapporten. Problemet
ved flere av de prosjekterte løsningene er at de fraviker veiledningens preaksepterte
løsninger uten at NCs fraviksvurderinger verifiserer at de valgte løsningene tilfredsstiller
funksjonskravene i forskriften. Da foreligger et avvik fra forskriften. Det vises for øvrig til
QRs rapport pkt. 2.1 oppbygging av fravik.

NCs tilsvar; QRs rapport.
·

·

Mener rapporten baserer seg på veiledninger og ikke forskriftskrav. Det vises til
utredning advokatfirmaet Hjort har gjort på vegne av direktoratet (DiBK) hvor det
påpekes at veiledning ikke er et forskriftskrav.
Mener at ingen av de funnene som framgår av rapporten er forskriftskrav. Følgelig
kan det ikke pålegges retting.

Rådmannens kommentarer:
For hvert av forholdene beskriver og skiller rapporten tydelig hva som er forskriftskrav
og preakseptert fra veiledningen. Hjorths legalitetsprinsipp er presisert i revidert utgave
av rapporten. Hjorth påpeker at ytelser gitt i forskriften skal være oppfylt. Der forskriften
oppstiller et funksjonskrav, vil kravet være oppfylt dersom tiltaket er prosjektert
i samsvar med preakseptert ytelse eller
i samsvar med ytelser verifisert ved analyse.

Videre påpekes det «at veiledningen i alminnelighet er tillagt relativt stor vekt
ved tolkning av bestemmelsen i forskriften».
Fra VTEK gjengis utdrag fra innledningen:
(…)
Om veiledningen
Forskriften om krav til byggverk og produkter til byggverk er i det vesentlige
bygget opp med krav til funksjoner. Denne veiledningen fortolker forskrift
ved å angi minimum ytelser som legges til grunn ved prosjektering og
utførelse av byggverk. Ulike metoder for å verifisere at byggverket
tilfredsstiller forutsatte ytelser er omtalt i kap VI Metoder og utførelse.
Forskriftens krav fortolkes i veiledningen ved at vi benytter skal, må, bør og
kan med slik betydning:
• skal angir absolutt krav og benyttes bare i forskrift.
• må angir absolutt krav og forutsetning for valg.
• kan angir valgfrihet.
• bør angir en anbefaling.
(…)
QRs rapport slår fast at NC - der de ikke benytter preaksepterte løsninger - i sine
fraviksvurderinger ikke verifiserer at forskriftens funksjonskrav er ivaretatt.
De ivaretar heller ikke minimumsytelser (må) gitt i veiledningen, kfr. bl.a. bruk av stige
over 7½m, rømningsvei uten brannklassifiserte dører og vinduer, stigeløsning som ikke
er skjermet mot strålevarme.

NCs tilsvar; Norconsults valgte løsninger.

·

·

·

·

·
·

Sentrale spørsmål i saken er om rapporten har dokumentert at løsninger ikke er i
samsvar med forskriften, preaksepterte løsninger eller andre dokumenterte
løsninger.
Hevder at alle utgavene (1 – 4) av veiledningen til TEK97 kan legges til grunn for
prosjektering etter 4. utgave. Veiledninger har ingen bestemmelser om ikrafttredelse
eller oppheving.
Viser til at det av tidligere utgaver av veiledningen ikke framgikk noen
høydebegrensninger for bruk av stiger på fasade (kom inn i 4. utg.). NC mener
likevel at tidligere veiledninger kan benyttes.
Viser til at det av tidligere utgaver av veiledningen ikke framgikk noen betingelser om
at løsninger som baserer seg på brannvesenets stigemateriell må ha brannvesenets
godkjenning (kom inn i 3. utg.). NC mener likevel at tidligere veiledninger kan
benyttes.
Leiligheter kan nås med brannvesenets stigemateriell.
Hevder at svalgang ikke er i strid med forskriftens krav med henvisning til tidligere
utgaver av veiledningen (1. og 2. utg.). Løsningen er imidlertid ikke i tråd med 3. og
4. utgave. Mener likevel at løsningen ivaretar brannsikkerheten.

Rådmannens kommentarer:
Rådmannen innehar ikke kompetanse til at kommenterer de prosjekterte løsningene i
noen særlig grad. Løsningene er utførlig beskrevet og kommentert i QRs rapport med
henvisninger til TEK (forskriftskravet) og VTEK (veiledningen). Rapporten legges til
grunn for kommunens videre oppfølging av saken.
TEK 97 utkom i fire utgaver, hver med sin veiledning VTEK 1997, 1999, 2003 og 2007.
og betegnes følgelig som TEK97, 1. - 4. utgave. Endringer i veiledningene omfatter
klargjøringer og presisieringer av tidligere veiledninger samt ajourføring som henger
sammen med revisjonen av forskriften. Dette framgår av innledningen til den enkelte
VTEK. NC har ikke anledning til at «shoppe» veiledningstekst tilpasset sine løsninger.
NC legger tidligere veiledninger til grunn i sin argumentasjon for bruk av stigeløsning
over 7½m. Denne ytelsen (maks. høyde for bruk av stige) kom inn i 4.utgave av
veiledningen og må således legges til grunn for prosjekteringen. Utdrag fra VTEK, 4.
utg. § 7-27:

Vindu som rømningsvei
Fra branncelle i bygning beregnet for virksomhet i risikoklasse 1, 2 og 4 kan
vindu som har underkant mindre enn 5 m over planert terreng, være en av
rømningsveiene. Vindu som ligger høyere enn 5 m over planert terreng, kan
benyttes som en av rømningsveiene, når det er truffet tiltak som gir
tilsvarende sikkerhet. Inntil 7,5 m over terreng kan dette være fastmontert
stige med ryggbøyler. Ved større høyder må (rådmannens utheving) det
monteres utvendig trapp. Stige eller trapp må (rådmannens utheving) ha
avstand minst 2 m fra vindu, eller være skjermet mot flammer og
strålevarme.
(…)
NC bruker tidligere veiledninger for å verifisere at det ikke er behov for brannvesenets
godkjenning der deres (brannvesenets) stigemateriell er en del av løsningen med
rømning via vindu. Betingelse om brannvesenets godkjenning der dette skal være en del
av løsningen for rømningsveier kom inn i 3. utgave og videreført i 4. utgave og må
således legges til grunn for prosjekteringen. Utdrag VTEK, 4. utg. § 7-27:

(…)
Dersom brannvesenets redningsmateriell vurderes som en av flere
rømningsveier, må (rådmannens utheving) det innhentes aksept fra
brannvesenet fordi løsningen er avhengig av det stedlige brannvesenets
utstyr, bemanning og innsatstid.

(…)
Brannvesents (VIB) uttalelse er inntatt i QRs rapport. I denne sammenheng
kan det også påpekes at NC gjentatte ganger har presisert at rømning via
brannvesenets stigemateriell ikke er en del av løsningen, kfr. NCs rapport
datert 30.05.13 og senest i tilbakemelding i brev av 28.06.17 (vedlagt saken).
Tilgjengelighet for brannvesenets stigemateriell er en må-forutsetning og således en
minimumsytelse som framgår av VTEK §7-28:

(…)
For bygninger hvor vindu utgjør en av rømningsveiene (bygninger i
risikoklasse 1, 2, 3 og 4), må (rådmannens utheving) dette være tilgjengelig
for brannvesenets stigemateriell.
(…)
Det kan også oppfattes som om NC i sitt svarbrev forveksler forskriftens krav
om tilgjengelighet for brannvesenets stigemateriell og bruk av brannvesenets
stigemateriell som alternativ rømningsvei.
·

Ifm. svalgangsløsning henviser NC til tidligere utgaver av VTEK. VTEK, 4. utgave
har skjerpende krav som undergraver NCs argumentasjon. De blander også inn krav
til bygninger i brannklasse, BKL 1. Bygget er byggeanmeldt i BKL 2.

Rettslig grunnlag.
Innhenting av ekstern bistand, utdrag fra plan- og bygningsloven 2008:
§ 25-2. Gjennomføring av tilsynet
Utover tilsynsplikten i § 25-1 avgjør kommunen i hvilke saker og på hvilke områder det
skal føres tilsyn. Tilsynet gjennomføres på den måte, i det omfang og med den
intensitet som kommunen finner hensiktsmessig. Kommunen kan føre tilsyn når som
helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt, jf. § 23-3 syvende
ledd. Hvis tilsynet viser vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved uavhengig kontroll, kan
kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers
regning. Tilsynet skal avsluttes med en sluttrapport.
Pålegg om retting og tvangsmulkt, utdrag fra plan- og bygningsloven 2008:
§ 32-1. Plikt til å forfølge ulovligheter
Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne
loven.
Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten.
Beslutning om dette er ikke enkeltvedtak.
§ 32-2. Forhåndsvarsel
Den ansvarlige skal varsles før pålegg gis, tvangsmulkt vedtas eller forelegg utferdiges,
og gis anledning til å uttale seg innen en frist som ikke skal være kortere enn 3 uker.
Forhåndsvarsel skal gis skriftlig.
Forhåndsvarselet skal opplyse om at dersom ulovlige forhold ikke rettes innen fristen, vil
forholdet kunne følges opp med pålegg om retting, pålegg om stans eller vedtak om
tvangsmulkt. Forhåndsvarselet skal videre opplyse om at et eventuelt pålegg som ikke
etterkommes innen fastsatt frist, også vil kunne følges opp med forelegg som kan få
samme virkning som rettskraftig dom.
§ 32-3. Pålegg om retting og pålegg om stans
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.
§ 32-5. Tvangsmulkt
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.
§ 32-6. Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud
Plan- og bygningsmyndighetene kan utferdige forelegg om plikt til å etterkomme pålegg
mot den som innen fastsatt frist unnlater å etterkomme pålegg eller forbud som er gitt
med hjemmel i denne lov. Der det har gått mer enn 6 måneder siden pålegget eller
forbudet ble gitt, skal den som forelegget rettes mot gis anledning til å uttale seg før
forelegget utferdiges. Forelegget skal gi opplysning om bestemmelsene i andre ledd, og
skal, så langt mulig, forkynnes for den det er rettet mot.
Den som forelegget er rettet mot kan reise søksmål mot det offentlige for å få forelegget
prøvd. Blir
søksmål ikke reist innen 30 dager fra forkynnelsen, har forelegget samme virkning som
rettskraftig
dom, og kan fullbyrdes etter reglene for dommer. Forelegg kan ikke påklages.
Administrasjonens avsluttende vurderinger.
Tilsynet med Norconsults KS-system i 2013 var kommet i gang som følge av påviste
avvik med bla. bruk av stigeløsning hvor høyde fra terreng oversteg 7½m og manglende
skjerming mot strålevarme (kfr. PiD Solutions rapport). Ved tilsynet framkom det at NC
ikke hadde tilgjengelig fasade- og snitt-tegninger som grunnlag for brannstrategien. De
hadde således ingen dokumenterbare referanser til høyder eller vindusplasseringer.
Bygningsmyndigheten mente at dette var en sannsynlig medvirkende årsak til
feilprosjekterte løsninger. Bygningsmyndigheten mener nå at dette ikke bare er en
sannsynlig, men også en avgjørende årsak og at feilen ligger hos Norconsult.
I utgangspunktet var boligkomplekset prosjektert med sprinkelanlegg. En slik løsning
ville mest sannsynlig innebære at ett trappeløp var tilstrekkelig for å tilfredsstille
forskriften. Bruk av fasadestiger kan også erstatte ett trappeløp som en preakseptert
kompenserende løsning under visse forutsetninger. Når disse forutsetningene ikke blir

ivaretatt, har løsningen utfordringer. Når dette først blir oppdaget etter at
boligkomplekset er oppført, setter dette ytterligere press på utfordringene.
Norconsult skulle gjennom rettsforliket bidra til at ny ferdigattest ble utstedet. De har
«tviholdt» på løsningen med fasadestiger. Etter at nye avvik ble påpekt (uklassifiserte
vinduer), ble løsningene stadig mer utfordrende å verifisere som forskriftsmessige.
Bygningsmyndigheten mener at QRs rapport bekrefter det både PiD Solutions og
siv.ing. Øvvind Stokke tidligere har påpekt som feilprosjekterte løsninger.
·

Fraviksvurderinger i brannstrategien framstår som subjektiv synsing framfor en analytisk
verifisering av sikkerhetsnivået slik kravet er, kfr. TEK97 § 6-1. Den uavhengige kontrollen
bidrar heller ikke til endring av denne oppfattelsen.

·

Løsningen med fasadestiger blir stilt i et enda mer underlig lys, når Norconsult i sitt tilsvar
legger stor vekt på brannvesenets stigemateriell som en del av løsningen. Dette er noe de
selv (Norconsult) gjentatte ganger har avkreftet er en del av løsningen - inntil nå. Løsning
med brannvesenets stigemateriell forutsetter brannvesenets godkjenning, noe Norconsult
ikke har, kfr. VTEK §7-27(4).

·

Tilsvarets «shopping» av veiledningsutgaver svekker tilliten til løsningene ytterligere.
Gjennomgående bruk av tidligere utgaver av VTEK, gjør at argumentasjonen faller. Dette
gjelder både fasadestiger og svalgangsløsning, kfr. innledning til VTEK.

Norconsult opplyser i e-post av 23.08.18 at «valgte løsninger er et resultat av
historikken og det er på det rene av noen løsninger ideelt sett kunne ligget nærmere
opp til enkeltkravene i TEK». Akkurat det, tror rådmannen på.
Rådmannen legger Q Rådgivnings rapport til grunn og anbefaler at Norconsult pålegges
å utarbeide en plan for retting av feilprosjekterte branntekniske løsninger.
Alternative løsninger:
Kontrollerklæringer fra Norconsult AS 26.09.16 og Siv.ing. Sigurd Hoelsbrekken
16.09.16 legges til grunn for ferdigattesten. Ferdigattest datert 29.09.16, opprettholdes
uten ytterligere merknader.
Økonomiske konsekvenser:
Kostnader forbundet med ekstern bistand fra Q Rådgivning AS er kr 300.938,-. Når
endelig vedtak ifm. pålegg foreligger, vil det bli vurdert egen sak mot Norconsult AS
med krav om dekning av utlegg.
Helse- og miljøkonsekvenser:
De avvik som omfattes av rapporten vurderes som brannsikkerhetsmessig alvorlige.
Dette gjelder i særdeleshet de tre leilighetene i 4. etg. Når endelig vedtak ifm. pålegg
foreligger, må ferdigattestens gyldighet vurderes. Evt. tilbakekalling blir gjenstand for
egen behandling.
Konklusjon:
Rådmannen opprettholder varselets og rapportens innhold og konklusjoner.
Videre behandling:
UBA avgjør saken.
Saksbehandlingsgebyr kr. 0,-.

Tønsberg, 16.05.19
Jan R. Eide
kommunaldirektør
Anne B. Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/21166

Saksbehandler:
Dorthe Dohrn Ellefsen, telefon: 33 34 86 31
Kommuneutvikling

Kilden 14 - 0151/0003 - Midlertidig deponi og lagring av rør Behandling av søknad
om nedsettelse av tvangsmulkt
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
154/19

Rådmannens innstilling
Søknad om nedsettelse av tvangsmulkt fra Entreprenørfirma Haakon Skuggedal pålydende kr.
77 000,- gis avslag med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-5 annet ledd siste pkt.

Sammendrag:
Entreprenørfirma Skuggedal har blitt ilagt tvangsmulkt med en samlet sum kr. 77.000,-, etter at
pålegg om opphør av ulovlig massedeponering/mellomlagring ikke ble oppfylt innen fastsatt frist
gitt i vedtak om pålegg.
Skuggedal har nå opphørt sin bruk av området, og de søker med dette nedsettelse av
tvangsmulkten etter pbl. § 32-5. De erkjenner imidlertid ansvar for tvangsmulkt, og foreslår at de
betaler kr. 52.632,58 (inkl. halvparten av påløpte renter).
Rådmannen anbefaler at søknad om nedsettelse gis avslag.
Vedlegg:
Kilden 14 - 0151/0003 - Pålegg om umiddelbar opphør av bruk av eiendommen til
midlertidig deponering
Kilden 14 - 0151/0003 - Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder søknad om nedsettelse av tvangsmulkt på kr. 77.000,-. Tvangsmulkten er
fakturert til Entreprenørfirma Skuggedal (leietaker av det aktuelle området) som
ansvarlig for at ikke næringsvirksomheten (massedeponering) opphørte i samsvar med
vedtak om pålegg. Tvangsmulkt løp fra og med 14.12.16 til og med 01.03.17, og fikk en
samlet sum på kr. 77 000,-.
Siden flere aktører også i etterkant har benyttet samme område til
mellomlagring/deponi, opplever Skuggedal det som urimelig at det kun er deres foretak
som har fått krav om tvangsmulkt. De erkjenner at det er grunnlag for tvangsmulkt, men
det bes om at den nedsettes delvis. Skuggedal foreslår at de betaler tvangsmulkt for
perioden i fakturanr. 005020026 og 00502108, samt halvparten av påløpte renter. Dette
beløper seg til en samlet sum på kr. 52.632, 58.

Faktagrunnlag:
Det ble den 30.08.16 i DFUB-sak 422/16 gitt pålegg om retting av ulovlig massedeponi
/mellomlagring på det aktuelle området på Solkilen, og det ble ilagt tvangsmulkt dersom
retting ikke var skjedd innen 16.09.16.
Området var tidligere omfattet av tillatelse til midlertidig deponi i UBA-sak 33/11 datert
04.03.11, men tillatelsen utløp i 31.12.12. Driften har fortsatt etter at tillatelsen utløp, og
kommunen har mottatt en mengde klager fra naboer vedr. støy- og støvplager samt at
saken flere ganger har vært i media.
Pålegget ble rettet mot både eier Solkilen AS og Entreprenørfirma Haakon Skuggedal,
og vedtaket ble ikke påklaget.
Den 06.09.16 orienterte Solkilen kommunen om at Skuggedal hadde fått frist til å rydde
opp i henhold til pålegget. Den 12.09.16 mottok kommunen søknad om midlertidig
deponi fra Skuggedal. Søknaden ble avvist i brev av 30.11.16, grunnet mangler ved
søknaden som gjorde at den ikke kunne behandles.
Administrasjonen sendte derfor den 09.12.16 en orientering til Skuggedal om at
tvangsmulkt ville løpe fra og med 14.12.16 med kr. 1000,- pr. dag frem til forholdet var
rettet.
Den ulovlige virksomheten fortsatte, og naboer meldte om ytterligere nattarbeid uten
varsling til naboer. Kommunen gav derfor delegert vedtak om umiddelbar stans av

arbeider med hjemmel i pbl. § 32-4.
Likevel ble det først den 01.03.17 orientert om fra Skuggedal at all inn og utkjøring
stanset fra og med 01.03.17. Tvangsmulkt løp derfor i perioden 14.12.16-01.03.17 (77
dager) med kr. 1000,- pr. dag.
Fakturaer ble sendt fra kommunen til Skuggedal. Den 03.04.17 henvendte Skuggedal
seg til kommunen, og anmodet om at fakturaene kunne settes på vent da Skuggedal
ønsket å be om nedsettelse av tvangsmulkten.
Administrasjonen besvarte dette den 04.04.17 og orienterte om at den kunne settes på
vent frem til 30.04.17, i påvente av søknad om nedsettelse av tvangsmulkt.
Kommunen mottok ingen søknad om nedsettelse, og den 07.12.17 sendte kommunen
ut en orientering til parten om at fakturaene nå ville inndrives etter normal prosedyre.
Den 17.10.18 kontaktet Skuggedal kommunen igjen, der det ble bedt om å få tilsendt
nye kopier av underlaget for bøtene, slik at Skuggedal kunne komme med et ordentlig
tilsvar, da det opplevdes at noen av disse kostnadene var uforskyldt.
Kommunen oversendte aktuell dokumentasjon den 26.10.18.
Den 19.12.18 mottok kommunen en søknad om nedsettelse av tvangsmulkt. Søknaden
er datert 18.12.18 og kan i hovedsak oppsummeres følgende:
·

Etter at Skuggedal fjernet sine masser fra området, er det konstatert at området er tilført
nye store mengder masser, blant annet fra kommunens anlegg gjennom andre
entreprenører. Det oppleves derfor urimelig å måtte sitte igjen med «svarte per» når det
også i ettertid har vært så mange aktører inne på området.

·

Skuggedal har vært i god tro, og trodde det forelå tillatelse til massedeponeringen.

·

Skuggedal erkjenner også at de brukte lang tid på å rydde og avslutte den ulovlige bruken
av området. De aksepterer derfor tvangsmulkt, med det bes om at hovedstolen blir
redusert fordi også mange andre aktører har benyttet samme område til samme bruk,
uten at de har mottatt krav fra kommunen.

·

Skuggedal foreslår at de betaler tvangsmulkt for perioden i fakturanr. 005020026 og
00502108, samt halvparten av påløpte renter. Dette beløper seg til en samlet sum på kr.
52.632, 58.

Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningsloven § 32-5 – Tvangsmulkt (vår understreking)
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:
I detaljreguleringsplan for «Solkilen» plan 0704 20110038 er området regulert til bolig,
forretning, kontor og friområde.
Vurderinger:
Rådmannen konstaterer at saken har tatt lang tid. Det medfører også riktighet at
området er benyttet av andre anleggsforetak, og kommunen viser til at det har vært flere
tilsynssaker nede på området. Det har vært ressurskrevende med alle tilsynene/eller
befaringene på området. Det opplyses om at det nå pågår en
tilsynssak/ulovlighetsoppfølging mot eier Solkilen AS, der det ble gitt pålegg om retting
og ileggelse av tvangsmulkt i UBA-sak 105/19 den 10.05.19.
Kommunen mener det er viktig å kreve inn mulkten som har påløpt, da det ene og alene
var Skuggedal som hadde ansvar for egen virksomhet, og således også risikoen for
eventuelle sanksjoner. Skuggedal er næringsdrivende, og det forventes at foretaket har
satt seg inn i aktuelt regelverk.
Rådmannen vektlegger også at en tvangsmulkt på kr. 1000,- pr dag muligens var for lav
sett hen til virksomhetens gevinst ved fortsatt bruk av eiendommen. Det foreligger
således ingen hensyn som tilsier nedsettelse, etter en rimelighetsvurdering av
tvangsmulktens størrelse.
Rådmannen viser forståelse for Skuggedals frustrasjon, men vil fremheve at mulkten
ikke har til hensikt å straffe foretaket, men mulkten er en ren konsekvens av å unnlate å
oppfylle pålegg. Mulkten skal derfor virke som et økonomisk initiativ for å påskynde
oppfyllelse av pålegget. Når vedkommende ansvarlig foretak velger å unnlate
oppfyllelse, mener rådmannen dette er et valg som foretaket da likevel ser seg tjent
med. Det faller da på sin egen urimelighet at kommunen skulle nedsette dette beløpet.
Rådmannen viser også til at det i forarbeidene er forutsatt at det ikke skal være kurant
med nedsettelse av tvangsmulkt. Det skal derfor sterke grunner til, før kommunen bør
vurdere nedsettelse. Ellers vil en slik praksis medvirke til at tvangsmulkten mister sin
verdi som et lovlig virkemiddel i ulovlighetsoppfølgingen.
En slik nedsettelse vil også etter rådmannens syn gi en uheldig presedensvirkning for
senere saker, herunder bl.a. pågående sak mot eier Solkilen AS, jfr. ovenfor.
Alternative løsninger:
UBA står fritt til å nedsette eller frafalle kravet på tvangsmulkt.
Økonomiske konsekvenser:
Tvangsmulkten tilfaller kommunen.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Ikke vurdert i saken.
Helse- og miljøkonsekvenser:
Ulovlig bruk av området har medført støyplager for naboer i området.

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:
Rådmannen anbefaler UBA å opprettholde krav om tvangsmulkt, da det etter
rådmannens syn ikke foreligger grunner for nedsettelse/frafallelse.
Videre behandling:
UBA avgjør saken. Et eventuelt avslag er et enkeltvedtak som kan påklages.
Klagerettsopplysninger blir vedlagt oversendelsen av vedtaket.
Tønsberg, 24.05.19

Jan R. Eide
Kommunaldirektør
Anne B. Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/30887

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

Storgaten 27 A og B og 29 A - Prestegaten 6 A-B-C-D-E-F - 1002/0304, 0305 hovedombygging, etablering av leiligheter. Oppheving av ferdigattest
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
155/19

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c, oppheves ferdigattest til Storgaten
27 A og B og- Prestegaten 6 – A – B – C -. D – E – F – 1002/ 0304, 0305, datert 02.03.2017.

Sammendrag:
Den 02.03.2017 gav bygningsmyndigheten ferdigattest for hovedombygging av eiendommen
Prestegaten 6 A – B – C – D – E – F – 1002/0304, 0305.
Hovedombyggingen bestod av etablering av leiligheter.
Etter å ha mottatt henvendelser rundt hvordan eiendommen fremstod i ettertid, foretok
bygningsmyndigheten tilsyn overfor ansvarlig søker og overfor foretak med ansvar for
brannsikkerheten i ombyggingen.
Det ble under tilsynet klarlagt at det er avvik mellom hvordan eiendommen fremstår etter
ombyggingen og de tegninger/ planer og erklæringer som ferdigattesten bygger på.
Tilsynsmyndigheten har etterspurt svar på disse forholdene overfor ansvarlig søker, Spir
Arkitekter AS, og foretaket med ansvar for brannsikkerheten i tiltaket, Norconsult AS. Dette er
gjort i tilsynsrapport, i varsel om oppheving av ferdigattest og i annen kommunikasjon med de to
foretakene.
Det er mottatt svar fra begge disse.
I svaret fra Spir Arkitekter AS erkjennes det at de forhold som er påpekt i tilsynsrapport og
varslet er slik eiendommen fremstår, og at dette innebærer at disse forholdene ikke er i samsvar
med tillatelsen og det godkjente grunnlaget for denne.
I svaret fra Norconsult AS imøtegås det i stor grad at det er divergens mellom tillatelsen og
grunnlaget for denne/ de faktiske forhold rundt eiendommen.
Bygningsmyndighetens vurdering av saken er at det er flere forhold av stor betydning for
vurderingen av ferdigattest som er annerledes enn hva den gitte ferdigattest bygger på.
Forholdene er av slik art og omfang at det vurderes riktig å oppheve den gitte ferdigattest.
Når ferdigattesten er opphevet må det søkes om ny ferdigattest. I den søknadsprosessen vil
alle de forhold som er påpekt i tilsynsrapporten bli vurdert opp mot ny informasjon gitt i den nye
søknaden.
Til orientering opplyses:
1. Eiendommens leiligheter er tatt i bruk. Når ferdigattest oppheves innebærer dette at bruken
ikke lenger er lovlig, og det forutsettes at bruk opphører. Det vil være aktuelt å fatte vedtak om
pålegg om opphør av bruk.
2.Det kan alternativt søkes om midlertidig brukstillatelse, noe som må skje raskt hvis man skal
kunne unngå at et eventuelt pålegg om opphør av bruk iverksettes.
Vedlegg:
Storgaten 27 A og B og 29 A - Prestegaten 6 A-B-C-D-E-F - 10020304, 0305 hovedombygging, etablering av leiligheter - Tilsynsrapport (L)(1586408)
Epost Tilsyn Storgaten 27 A og B 10020304 - hovedombygging, etablering av leiligheter Tilsyn (L)(1620501)
Storgaten 27 A og B og 29 A - Prestegaten 6 A-B-C-D-E-F - 10020304, 0305 hovedombygging, etablering av leiligheter - Tilsyn - Varsel om oppheving av (L)(1678255)
Brev Spir - Storgaten 27 A og B og 29 A - Prestegaten 6 - 10020304 og 10020305
hovedombygging, etablering av leiligheter - tilsyn - tilsvar på varsel om oppheving av
(L)(1691465)
NO-001 Tilsvar tilsynsrapport (L)(1602888)

NO-002 Svar til e-post datert 2018-12-14 (L)(1620498)
NO-003 Svar til brev datert 2019-03-25

Innledning – hva saken gjelder:
Tilbaketrekking av ferdigattest fordi de opplysninger som vedtaket om ferdigattest bygde
på var mangelfulle.

Faktagrunnlag:
Det ble 02.03.2017 gitt ferdigattest for den aktuelle ombyggingen.
Leiligheten i bygget er tatt i bruk.
Det er i ettertid avdekket at flere av de opplysninger og forutsetninger som lå til grunn
for ferdigattesten ikke var riktige.
Ferdigattesten er gitt under feil forutsetninger.
De forhold som er avdekket ved tilsyn i ettertid er av en slik art at ferdigattesten må
oppheves.
Det vises til tilsynsrapport av 16.11.18 med tilleggsspørsmål i mail av 14.12.18, og
varsel om oppheving av ferdigattest av 25.03.19, samt svarbrev og notat av 12.04.19 fra
Spir Arkitekter AS og av 28.11.18, 19.12.18 og 12.04,19 fra Norconsult AS.
I tilsynsrapporten og varselet er det gjengitt de aktuelle punkter som ikke anses for å
være i samsvar med ferdigattesten og det godkjente grunnlaget for denne. Disse er
kommentert i de nevnte svar og notater fra Spir Arkitekter AS og Norconsult AS .
Punktene er følgende i forhold til Spir Arkitekter AS:
1.Plansituasjonen i 3 etasje samsvarer ikke med tillatelsen og det godkjente grunnlaget
for denne.
2.Tilgjengelighetskravet i 3 etasje anses for ikke å være oppfylt ( bad, balkong, bod ).
3.Fasade samsvarer ikke med tillatelsen og det godkjente grunnlaget for denne.
4.Planstatus i kjelleren samsvarer ikke med tillatelsen og det godkjente grunnlaget for
denne.
5.Boder i boenheten mangler. Dette samsvarer ikke med tillatelsen og det godkjente
grunnlaget for denne..
6.Boenhetene mangler ventilasjon. Dette samsvarer ikke med tillatelsen og det
godkjente grunnlaget for denne.
7.Dokumenter som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold ( FDV dokumentasjon )
mangler.
Spir Arkitekter AS har i svaret sitt bekreftet at disse punktene ikke samsvarer med
tillatelsen og det godkjente grunnlaget for denne.
Punktene er følgende i forhold til Norconsult AS:
Det er påpekt flere forhold i tilsynsrapport og varsel om oppheving av ferdigattest enn
hva som tas med nedenfor. Noen av punktene er oppfylt og noen av punktene vil
naturlig bli vurdert ved en ny søknad. De punkter som listes opp nedenfor anses å stride
mot ferdigattesten og grunnlaget for denne.
1.Det er plassert ventilasjonsanlegg i kjeller. Dette betjener mer enn en branncelle, men

er ikke plassert i egen branncelle. Dette samsvarer ikke med tillatelsen og det godkjente
grunnlag for denne.
2.Kontroll av ventilasjonsanlegget før innsending av ferdigattest Det er sendt inn
ferdigattest uten at punkt 1 er kommentert. Dette viser manglende ferdigkontroll.
3.Endring av fasade, vinduer i leilighet M. Vinduene samsvarer ikke med tillatelsen eller
grunnlaget for denne. Det vises til punkt 3 ovenfor som omfatter samme fasadeendring i
sammenheng med Spir Arkitekter AS.
4.Heissjakt er ikke egen branncelle. Heissjakt skal være egen branncelle etter pre
aksepterte ytelser. Det er krav om at det skal foretas egen konsekvensanalyse i forhold
til dette hvis pre aksepterte ytelser skal fravikes. Det er ikke fremlagt noen slik analyse.
Norconsult AS har i svarene sine imøtegått flere forhold som ble tatt opp overfor dem i
henvendelsene etter tilsynet. De 4 punkter som er beskrevet over er de punkter der
bygningsmyndighetene mener å kunne fastslå sikre mangler fra deres side.

Rettslig grunnlag:

Forvaltningsloven § 35.(omgjøring av vedtak uten klage) sier dette om omgjøring:
Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom:
c)vedtaket må anses ugyldig.

Det orienteres om følgende/ dine rettigheter:
Det er eiers/ tiltakshavers ansvar at plan og bygningslovgivningens krav overholdes,
herunder at de opplysninger som gis til bygningsmyndigheten er riktig.

Forholdet til kommuneplanen:
Ikke relevant.
Vurderinger:
Vedtak om ferdigattest bygger på et tillitsforhold til de ansvarlige i saken.
Når det oppdages at det er gitt feil opplysninger til bygningsmyndigheten og disse
opplysningene har hatt betydning for vurderingen av hvorvidt ferdigattest skulle gis, må
det foretas en vurdering av om ferdigattesten skal oppheves.
I denne saken er de forhold som oppdages i ettertid av en slik art at ferdigattest ikke
ville vært gitt dersom disse hadde vært kjent på forhånd.
Det pekes spesielt på at forhold i saken vil kunne medføre fare for liv og helse.
Vedtaket bygger følgelig på feil grunnlag, og forholdene som er påpekt er av alvorlig art.
Vedtaket er å anse som ugyldig. En følge av dette er at ferdigattesten trekkes tilbake.

For at de som har tatt eiendommen/ leilighetene i bruk skal kunne bo der i perioden
mens tiltaket rettes og inntil ferdigattest gis, er det nødvendig med en eventuell søknad
om midlertidig brukstillatelse, dersom vilkårene er tilstede for dette.
Det forutsettes at søknad om dette sendes snarest mulig og senest innen 4 uker fra
dato for dette brev. Det presiseres at opplysninger om denne muligheten i dette vedtak,
ikke innebærer noen styring i forhold til om en eventuell midlertidig tillatelse skal gis.
Det opplyses videre om at dersom ikke slik søknad mottas innen 4 uker vil
bygningsmyndigheten vurdere å gi pålegg om stans av bruk samt tvangsmulkt.

Alternative løsninger:
Ikke funnet tjenlige. Pålegg om stans av bruk og pålegg om retting kan være mulige
virkemidler, men anses ikke som tiltak som erstatter tilbaketrekking av ferdigattest. Se
om dette også ovenfor.
Økonomiske konsekvenser:
Retting av de påpekte forhold og ny prosess for å få ny ferdigattest medfører
økonomiske utfordringer for de involverte parter. Dette kan ikke endre
tilsynsmyndighetens syn i saken, da hensynet til liv og helse, formålet med ferdigattest
og de samfunnsmessige interesser er avgjørende i vurderingen rundt dette.
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 aktuelt.
Konklusjon:
Det fattes vedtak om å tilbaketrekke ferdigattest gitt 02.03.2017 for eiendommen
Storgaten 27 A og B og 29 A – Prestegaten 6 A – B – C – D – E – F – 1002/ 0304,
0305.
Videre behandling:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Klagefristen er på 3 uker.
Opplysninger om hvordan en klage skal fremsettes mv vedlegges dette vedtaket.

Tønsberg,

Jan R. Eide
Kommunaldirektør

Anne B. Hekland
virksomhetsleder
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Stoltenbergs gate 18 - 1002/0430 - påbygg og bruksendring av bolig og
opprettelse av ny boenhet
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
156/19

Rådmannens innstilling
Ett-trinns søknad om tillatelse til påbygg, bruksendring, fasadeendring og opprettelse av ny
boenhet, bestående av dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i samsvar med planog bygningsloven, § 21-4 og bestemmelser gitt i medhold av loven på følgende betingelser:
1. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning.
2. Fylkeskommunens anbefaling, med unntak av påbygg, må
ivaretas.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
· Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra ansvarlig søker.

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:
Det søkes om påbygg, bruksendring, fasadeendring, og opprettelse av ny boenhet i
Stoltenbergs gate 18.
Det avgjørende i saken er om påbygget endrer bygningens karakter vesentlig og dermed bryter
med de bebygde omgivelsene i nærområdet. Fylkeskommunen har gitt uttalelse i saken og er
negative til påbygget. De er ellers positive til tiltaket.
Rådmannen mener det bør vektlegges at boligen har et stort behov for rehabilitering. Det
legges også vekt på at påbygget er viktig for økonomien i prosjektet. Rådmannen er også av
den oppfatning at påbygget ikke endrer bygningen og gateløpets karakter i særlig stor grad.
Etter en helhetsvurdering mener Rådmannen at tiltaket kan anbefales i sin helhet.

Innledning – hva saken gjelder:
Vedvik Byggteknikk søker på vegne av Gai Thi Nguyen om følgende tiltak i Stoltenbergs
gate 18:
·
·
·
·

Påbygg – taket på den østre bygningskroppen heves med 1,5 meter.
Bruksendring fra næring til bolig
Fasadeendring
Opprettelse av ny boenhet

Søker opplyser at bygningen har sin opprinnelse fra rundt 1900-tallet og er bygget i
sveitserstil. Hovedbygningen er horisontaldelt med næring i 1. etasje med to leiligheter i
2. etasje. Sidebygningen såkalt «bakerbygningen» har en lagerdel og boligdel i 1. etasje
og et loft med kvist mot bakgård.
Bygningen rommer i dag tre boenheter, samt en næringsdel. Tiltaket medfører en
økning med en boenhet slik at det totalt vil være fire boenheter i bygningen.
Deler av næringsdelen bruksendres til bolig men det vil fremdeles være en næringsdel
igjen i bygningens vestre del i 1. etasje.
Bygningen lider under å ha et stort etterslep av nødvendig vedlikehold. Og det ønskes
nå å oppgradere bygningen samt tilbakeføre detaljer til mer opprinnelig stil.

Faktagrunnlag:
Situasjonskart:

Tegninger:

Plantegning:

Bilde av bygningen i dag:

Areal:
Tomteareal: 395,7 m²
Bruksareal: areal som bruksendres fra næring til bolig er 72,5 m², totalt 311,1 m²
Bebygd areal: totalt 274,1 m²
Utnyttelsesgrad (BYA): 69,3 %
Etasjeantall: 2
Bruksenheter: 4

Høyde:
Taket på den østre bygningskroppen heves med 1,5 meter

Nabomerknader:
Kommunen er ikke kjent med merknader fra varslede naboer.
Uttalelse fra andre myndigheter:

Vegmyndigheten v/ Tønsberg kommune
Tønsberg kommune som vegmyndighet har ingen merknader til økt bruk av avkjørsel
fra Snorres gate.
Statens vegvesen ga følgende uttalelse 26.03.2019:

Fylkeskommunen ga følgende uttalelse 28.02.2019:

Ansvar og kontroll:
[Norkonsult AS – org.nr. 962392687] – [01.03.2019]
Rolle

Fagområde

Ansvarsområde

Tiltaksklasse

PRO

Lyd

Lydforhold og vibrasjoner

2

[Vårdal Arkitekter – org.nr. 983047572] – [02.04.2019]
Rolle

Fagområde

Ansvarsområde

Tiltaksklasse

KONT

arkitektur

Kontroll av
arkitektur

2

[Ingar Gjesmoe, bygg- og brannteknikk – org.nr. 990449039] – [22.02.2019]
Rolle

Fagområde

Ansvarsområde

Tiltaksklasse

PRO

Brannsikkerhet

2

KONT

Brannsikkerhet

Brannkonseptet
bruksendring og
ombygging
Kontroll av
brannteknisk
utførelse

2

[Plan- og byggsikring AS – org.nr. 917572704] – [07.03.2019]
Rolle

Fagområde

Ansvarsområde

Tiltaksklasse

KONT

brannsikkerhet

Uavhengig kontroll
av brannkonsept

2

[Byggmester Vedvik ASk – org.nr. 979107773] – [27.11.2018]
Rolle

Fagområde

PRO

Arkitekturprosjekteing

UTF
UTF

Murerarbeid
Tømrerarbeid og

Ansvarsområde

Tiltaksklasse
1

arkitekturprosjektering
Murerarbeid
Tømrerarbeid og

1
1

montering av
trekonstruksjoner

montering av
trekonstruksjoner

[Vedvik Taksering – org.nr. 998429676] – [28.11.2018]
Rolle

Fagområde

Ansvarsområde

Tiltaksklasse

KONT

Kontroll av våtrom

Kontroll av våtrom

1

[Slettedal VVS AS – org.nr. 998467675] – [28.11.2018 ]
Rolle

Fagområde

Ansvarsområde

Tiltaksklasse

PRO
UTF

Sanitærinstallasjoner
Sanitærinstallasjoner

Sanitærinstallasjoner
Sanitærinstallasjoner

1
1

Søppelhåndtering:
Det anbefales at avfallsdunker brannsikres med for eksempel lukkede låsbare
ståldunker.
Veirett:
Det er sendt inn avtale som viser at det foreligger veirett. Søker informerer at avtale
sendes til kartverket for tinglysning så fort tiltak er godkjent.

Rettslig grunnlag:
Eiendommen er ikke regulert men omfattes av Kommunedelplan for Tønsberg sentrum
– Byplan 2014 - 2026. PlanID 0704 90014. Eiendommen er i byplanen avsatt til
kombinert bebyggelse og anleggsformål.
Området ligger utenfor bestemmelsesområder med særskilte krav til bevaring.
Relevante bestemmelser i byplanen:
§ 1.2 Plankrav
§ 1.11 Uteoppholds og lekeareal til boligbebyggelse
§ 1.15 Estetikk og byggeskikk
Vurderinger:
Utomhusareal
Søker opplyser at tiltaket oppfyller kravene til utomhusareal når det gjelder areal.
I byplanens § 1.11 punkt 2. er det fastsatt kvalitetskrav for utomhusarealer. Tiltaket
oppfyller disse kravene med unntak av retningslinjen som sier at uteoppholdsarealet bør
ha direkte sollys på minimum 50 % av bakkearealet kl. 15 00 ved jevndøgn. Sollys for
uteoppholdsarealet på bakkearealet ved jevndøgn er på ca. 20 %. Søker viser til at en
kvalitet for dette konkrete tiltaket, er nærheten og tilknytningen til offentlige parker og
byrom i området med gode rekreasjonsmuligheter. Søker mener dette det bør
kompensere for at de ikke når helt opp til dagens krav til sol på uteoppholdsarealene i
bakgården. Søker presiserer at uteoppholdsarealene tidligere er godkjent for øvrige

leiligheter på eiendommen
Rådmannen legger søkers argumenter til grunn og anser kvalitetskravene til
utomhusarealer som oppfylt.
Fravik fra tekniske krav
I henhold til plan- og bygningsloven 31-2, fjerde ledd, kan kommunen gi tillatelse til
bruksendring, 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.
Det er søkt om fravik fra følgende tekniske krav:
·
·

Fravik fra balansert ventilasjonsanlegg i ny leilighet jf. TEK17 § 13‐2 og TEK17 §14‐2
(2) pkt.6 og 7.
Fravik fra tetthetskravet i ny leilighet som er <0,6 i jf. TEK17 § 14‐2 (2) pkt.8.

Søker mener det vil medføre urimelig kostnader å kreve nytt ventilasjonsanlegg
installert etter dagen krav i eks. leilighet. Trykktesting i forhold til tetthetskravet vil ikke la
seg gjennomføre i praksis da boligen forøvrig har ufullkommenheter. Utbedringer som
overnevnt og kostnader som følge av det, for å bruksendre del av bygning fra næring til
boligformål anser søker som uforholdsmessige kostnader å kreve av tiltakshaver. Dette
er utgifter som kommer i tillegg til allerede omsøkt utbedring og istandsetting av
bygningen
Rådmannen mener søknaden om fravik fra overnevnte tekniske krav er godt begrunnet.
På bakgrunn av innsendt redegjørelse og dokumentasjon finner rådmannen at omsøkte
fravik kan tillates, under forutsetning om at gjeldende krav etterstrebes så langt det er
gjennomførbart. Det tillegges også vekt at arealutvidelsen er under 50 %.
Plassering/høyde
Tiltakets plassering og høyde er i tråd med reglene i pbl. § 29-4.
Statens vegvesen har godkjent tilbyggets avstand til fylkesveien
Plankravet
Tiltaket er omfattet av plankravet i byplanen jfr. § 1.2. Videre er spørsmålet om tiltaket
faller inn under unntaksbestemmelsen slik at det ikke kreves reguleringsplan.
Byplanens vilkår for unntak fra krav om reguleringsplan er følgende:
·
·
·
·
·
·
·
·

samsvarer med krav til uteoppholdsareal
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
medvedtatt kommunal standard
Ikke utgjør fare for ødeleggelse som følge av flom, stormflo og bølgepåvirkning
Ikke utgjør fare for ødeleggelse som følge av grunnforhold

Det vesentlige i denne saken, er hvorvidt tiltaket avviker vesentlig fra eksisterende
bygningsmiljø, terreng og landskap (de andre punktene anses som oppfylt).
Det er samsvar mellom byplanens krav til tilpasning og plan- og bygningsloven § 29-2.
Vurderingen av om tiltaket omfattes av unntaksbestemmelsene i plankravet
sammenfaller dermed med vurderingen om tiltaket tilfredsstiller kravene til plan- og
bygningsloven § 29-2. Vurderinger følger nedenfor.
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.
Den største endringen på bygningen utad, er påbygget som hever taket på sidebygningen med
ca 1,5 meter. I tillegg fjernes deler av valmet tak og erstattes av saltak, samt at det gjøres
mindre endringer i vindusutforming i arken. Eksisterende ark utvides.
I seg selv fremstår disse tiltakene med gode visuelle kvaliteter.
Videre er spørsmålet om tiltaket passer inn i omgivelsene. Den aktuelle bygningen er en del av
et eksisterende homogent bygningsmiljø med hus i 1 ½ til 2 etasjer i karakteristisk sveitserstil
arkitektur. Det at bygningen er del av et slikt miljø skjerper kravene til visuell tilpasning.

Fylkeskommunen har kommet med uttalelse i saken. De berømmer tiltakshaver for å
bevare, sette i stand og ta i bruk bygningsmassen da den har et langt fremskredet forfall
og sårt trenger istandsetting. Fylkeskommunen er imidlertid negativ til påbygg av
sidebygningen. De mener endring av høyde er et omfattende inngrep i den opprinnelige
konstruksjonen og dermed endrer bygningens og gateløpets karakter vesentlig slik at
kulturminneverdien til bygningen forringes.
Søker viser på sin side til at påbygget er viktig for økonomien i prosjektet og er ikke enig
med fylkeskommunen at dette påbygget endrer bygningen og gateløpets karakter
vesentlig.
Årsaken til behov for takløftet er det å få utnyttet eksisterende loft bedre. Søker mener
trappingen fra tidligere blir videreført ved at de legger seg godt under tak på
hovedbygningen og viderefører detaljeringen og stilen fra det gamle.
Videre viser søker til at bygningen er en del av et større eksisterende by-kvartal fra
samme tidsepoke, - og er en viktig brikke i kvartalet for opplevelsen av et helhetlig
bygningsmiljø med småhus i sveitserstil. De klassiske særtrekkene i sveitserstilen som;
saltak med arker, utvendig trekledning, sveitserstildekor, og med t- eller kryss
sprossedelte vinduer er særtrekk som vil bli ivaretatt og videreført gjennom tiltakene.
Rådmannen er enig i Fylkeskommunen at påbygget vil endre bygningens karakter, men
ikke i vesentlig grad. I tillegg ser Rådmannen søkers argumenter om at det er behov for
å utnytte eksisterende loft bedre og at dette har stor betydning for økonomien i
prosjektet.

Bygningen er i dag preget av stort forfall og mangel på vedlikehold og rådmannen ser
det som svært positivt at denne bygningen nå ønskes rehabilitert. Det er en bygning
som er godt synlig for alle forbipasserende langs Stoltenbergs gate og er en viktig
bygning for nærområdet. Helheten i prosjektet, med påbygget, vil totalt sett gi
bygningen et stort løft og Rådmannen er derfor positiv til påbygget. Rådmannen mener
omsøkte tiltak er godt tilpasset bygningsmiljøet i området og tilbakefører bygningen til
opprinnelig stil på en god måte.
Til informasjon har Fylkeskommunen kommet med en rekke andre anbefalinger som
søker imøtekommer. Det stilles også vilkår om at anbefalingene følges i en eventuell
tillatelse.
Rådmannen anbefaler at omsøkt tiltak godkjennes i sin helhet.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at søknad om tillatelse til påbygg, bruksendring, fasadeendring
og opprettelse av ny boenhet godkjennes.

Alternative løsninger:
Ett-trinns søknad om tillatelse til påbygg avslås. Søknaden avslås fordi påbygget
endrer bygningens karakter vesentlig ikke er i samsvar med plan- og bygningslovens
krav i § 29-2 til visuelle kvaliteter.

Ett-trinns søknad om tillatelse til, bruksendring, fasadeendring og opprettelse av ny
boenhet, 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. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning.
2. Fylkeskommunens anbefalinger må ivaretas.
3. Det forutsettes at tekniske krav oppfylles (med unntak av omsøkte fravik).

Saken returneres til administrasjonen for ferdigstillelse.

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
Gebyr i henhold til gebyrregulativ

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/34759

Saksbehandler:
Eirik Waage, telefon: 934 52 705
Kommuneutvikling

Stoltenbergs gate 26-28 - 1002/0184 - bruksendring av boligbygg
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
157/19

Rådmannens innstilling
Søknad om midlertidig dispensasjon med varighet frem til frem til 1.12.2020 fra kravet til
opparbeidelse av uteareal i reguleringsplan § 2.9 - Lek og opphold og byplanen og krav til
størrelse på uteareal § 1.11 uteoppholds- og lekeareal til boligbebyggelse godkjennes
Søknad om midlertidig dispensasjon med varighet frem til 1.12.2020 fra krav til utarbeidelse av
utomhusplan etter reguleringsplanen § 2.4 godkjennes.
Søknad om midlertidig dispensasjon med varighet frem til 1.12.2020 fra kravet til etablering av
15 parkeringsplasser og 16 sykkeloppstillingsplasser godkjennes, det etableres 3
parkeringsplasser og 20 sykkeloppstillingsplasser på eiendommen.
Søknad om rammetillatelse for bruksendring fra institusjon til bolig - bestående av
dokumentasjon som angitt i søknaden - godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4
på følgende vilkår:
1. Senest ved søknad om igangsettingstillatelse må det sendes inn en søknad om
dispensasjon fra krav til støy.
2. Senest ved søknad om igangsettingstillatelse må det sendes inn en søknad om fravik
fra kravene i TEK17
3. Det stilles krav til uavhengig kontroll av utførelsen av tverrfaglig brannverntiltak.

Sammendrag
Ola Roald As søker på vegne av Grand Eiendom Holding AS om bruksendring av
Stoltenberggaten 26-28 fra institusjon til bolig for en begrenset periode frem til ny
reguleringsplan for eiendommen er vedtatt og bygningsmassen er klar til å rives. Frem til
bygningen skal rives ønsker eier å leie ut de deler av bygget som anses brukbare til boligformål.
Grand Eiendom Holding AS som har kjøpt Stoltenbergs gate 126 og 28 og Bulls gate 1 har satt i
gang en reguleringsprosess for å rive eksisterende bygningsmasse og føre opp nye bygg. Det
sendt inn planinitiativ og avholdt oppstartsmøte i forbindelse med regulering.
Det er søkt om bruksendring fra institusjonsbygg til ordinært boligformål. En tillatelse til
bruksendring er avhengig av både unntak TEK17 og dispensasjon fra enkelte bestemmelser i
regulerings- og kommunedelplan for Sentrum (Byplan).
Tiltaket vil bestå av 18 leiligheter av varierende størrelser og et næringsareal i underkant av 200
m².
Ettersom tiltaket er av midlertidig karakter er det søkt om midlertidig dispensasjon med varighet
i inntil 3 år.
Rådmannen mener det er positivt for området hvis bygningene kunne vært i bruk frem til de skal
rives. Selv om boligene kun skal brukes i en kort periode stilles det krav til at man skal oppfylle
kravene til sikkerhet og helse i TEK 17.
Rådmannen er positiv til å gi midlertidig dispensasjon fra enkelte bestemmelser i reguleringsog kommunedelplan for sentrum (Byplanen) og fravik fra enkelte krav i TEK 17 slik at
bygningsmassen kan brukes til de omsøkte formål frem ny reguleringsplan er vedtatt og
bygningene skal rives. Rådmannen anbefaler imidlertid at det kun gis midlertidig dispensasjon
frem til 1.12.2020 og ikke 3 år fem i tid som omsøkt. Dette for å sikre en god fremdrift i
reguleringsarbeidet.
Rådmannen anbefaler UBA å godkjenne søknaden som omsøkt med vilkår.

Vedlegg:
Situasjonsplan
Utomhusplan
Plantegning U. etasje
Plantegning 1.etg
Plantegning 2.etg
Plantegning 3.etg
Plantegning 4.etg

Innledning – hva saken gjelder
Ola Roald As søker på vegne av Grand Eiendom Holding AS om bruksendring av
Stoltenberggaten 26-28 fra institusjon til bolig for en begrenset periode frem til ny
reguleringsplan for eiendommen er vedtatt og bygningsmassen er klar til å rives.
Grand Eiendom Holding AS som har kjøpt Stoltenbergs gate 126 og 28 og Bulls gate 1
har satt i gang en reguleringsprosess for å rive eksisterende bygningsmasse og føre
opp nye bygg. Det sendt inn planinitiativ og avholdt oppstartsmøte i forbindelse med
regulering.
Bygningene har tidligere vært brukt som og er sist godkjent som institusjonsbygg, men
står nå tomt etter flere år med ulovlig utleie til ordinært boligformål. For å kunne ta i bruk
bygget til boligformål er det krav til at bygget settes i teknisk stand slik at det er i tråd
med reglene i TEK17.
For å kunne ta i bruk bygningsmassen til boligformål er man avhengig av midlertidig
dispensasjon fra en rekke krav i nåværende regulerings- og kommuneplan. Det er også
søkt om fravik fra TEK17 for å kunne realisere tiltaket.

Faktagrunnlag
Ny eier som har satt i gang en reguleringsprosess søker for å kunne ta i bruk de deler
av bygningsmassen som er brukbare til boligformål frem til ny reguleringsplan er vedtatt
og at bygningsmassen er klar til å rives.
Det er søkt om bruksendring fra institusjonsbygg til ordinært boligformål. En tillatelse til
bruksendring er avhengig av både unntak TEK17 og dispensasjon fra enkelte
bestemmelser i regulerings- og kommunedelplan for Sentrum (Byplan).
Ettersom tiltaket er av midlertidig karakter er det søkt om midlertidig dispensasjon med
varighet i inntil 3 år.
Utdrag fra følgebrevet til søknaden
Bygger på eksisterende løsning
Da dette dreier seg om midlertidig løsning er planløsninger og tiltak tilpasset
eksisterende situasjon.
Det gjøres imidlertid særlige tiltak for å sikre bygget i forhold til brann, rømning og helse:
Brann og rømning:
Brannteknisk konsulent har foretatt vurdering av bygget i forhold til brannsikkerhet og
rømning. I denne forbindelse vil deler av bygget stenges av og sikres brannteknisk.
Branntekniske tiltak er angitt løst av brannvinduer eller tettinger (der det ikke er krav til
opphold).
I tillegg etableres det trappeløp helt opp til øvre etasje for å sikre rømning.
Tiltak støy utenfra:
Det er utarbeidet lydteknisk rapport som angir deler av fasade som særlig støyutsatte
soner. For de leiligheter som er vendt mot disse sonene er løsning bearbeidet for å
sikre soverom i soner uten støybelastning.
Luftemuligheter:
Enkelte oppholdsrom er gitt brannklassifisert fasade (vinduer). Her må det etableres
brannklassifisert lufteventil/luke.
Arealer
1.etasje:
Leilighet 1 (L1)
ca 69,4 m2
Næring
ca 195,7m2
Avgrenset areal
ca 312,1m2 - holdes avstengt/sikret (kun tilgang
vaktmester/drift).
I tillegg kommer fellesarealer (adkomst, ganger, boder, trapperom, sjakter
mm).
2.etasje:
Leilighet 2 (L2)
ca 145,4 m2 – denne fordeler seg over fellesgang,
og derfor tiltenkt som kollektivløsning.
Leilighet 3 (L3)
ca 75,6 m2
Leilighet 4 (L4)
ca 114,2 m2
Leilighet 5 (L5)
ca 42,5 m2
Leilighet 6 (L6)
ca 46,8 m2
Avgrenset areal
ca 162,9 m2 - holdes avstengt/sikret (kun tilgang
vaktmester/drift).
I tillegg kommer fellesarealer (ganger, trapperom, sjakter mm).
3.etasje:

Leilighet 7 (L7)
ca 111,5 m2 – denne fordeler seg over fellesgang,
og derfor tiltenkt som kollektivløsning.
Leilighet 8 (L8)
ca 63,4 m2
Leilighet 9 (L9)
ca 36,0 m2
Leilighet 10 (L10)
ca 111,8 m2
Leilighet 11 (L11)
ca 39,5m2
Leilighet 12 (L12)
ca 46,7 m2
Avgrenset areal
ca 150,7 m2- holdes avstengt/sikret (kun tilgang
vaktmester/drift).
I tillegg kommer fellesarealer (ganger, trapperom, sjakter mm).
4.etasje:
Leilighet 13 (L13)
ca 43,9 m2
Leilighet 14 (L14)
ca 33,4 m2
Leilighet 15 (L15)
ca 34,4 m2
Leilighet 16 (L16)
ca 70,7 m2
Leilighet 17 (L17)
ca 27,0 m2
Leilighet 18 (L18)
ca 48,3 m2
Avgrenset areal
ca 151,5 m2 – holdes avstengt/sikret (kun tilgang
vaktmester/drift).
I tillegg kommer fellesarealer (ganger, trapperom, sjakter mm).
Totalt areal som søkes bruksendret til boligformål

Søknad om dispensasjon
I tillegg til søknad om bruksendring fra institusjon til boligformål og etablering av 18
bruksenheter det søkt om midlertidig dispensasjon fra følgende krav i regulerings- og
kommunedelplan for sentrum:
Det er flere forhold som det søkes om dispensasjon for - dette ut fra midlertidig
bruksendring:
Byplanen § 1.11 Uteoppholds- og lekeareal til boligbebyggelse
Bygget har begrenset uteområde. Det er 4 leiligheter som har tilgang til terrasse.
Det vises derfor til uteområde Haugar.
Byplanen § 1.13 parkering
Jamfør punkt under dispensasjon reguleringsplan.
Reguleringsplan § 2.4 Utomhusplan
Bygget har begrenset uteområde og ikke mulighet til å innfri dette som midlertidig
løsning.
Reguleringsplan § 2.6 parkering
Her oppnås det kun 3 oppstillingsplasser bil. I tillegg etableres det oppstilling for 20
sykler utvendig – og minst 20 plasser innvendig i u-etg. Plasser ute er vist i egen
tegning utomhusplan.
Reguleringsplan § 2.10 - Støy
Eksisterende bygningsmasse har deler av fasader som er utsatt. Det foreligger egen
lydrapport med fasademålinger. Avbøtende tiltak er gjort ved at soverom etableres i

soner uten støypåkjenning.
Reguleringsplan § 2.9 - Lek og opphold
Det vil være omfattende å etablere uteanlegg før nytt prosjekt etableres (etter
midlertidig periode). Det er kun 4 enheter med mer enn ett soverom, og utforming av
disse er mer egnet som bokollektiv.
Reguleringsplan § 2.11 - ROS analyse, § 4.2 Opparbeidelser
Dette er tiltak som ivaretas i nytt prosjekt, og søkes derfor godkjent ut fra eksisterende
løsning i periode med midlertidig bruk.
Søknad midlertidige fravik teknisk forskrift:
Det er flere forhold som det søkes om fravik for – dette ut fra midlertidig bruksendring:
TEK17 kap12 Planløsninger og bygningsdeler i byggverk
·
·

Midlertidig bruk baserer seg på eksisterende løsninger, som innebærer trapper i
adkomst og uten rullestoltilpasninger.
Samt at det ikke vil være tilgjengelig heis (avstengt sone).

TEK17 kap13 inneklima og helse – lyd og vibrasjon, ventilasjon
·

·
·
·

Det er planlagt noe tilpasning og omlegging av eksisterende ventilasjonsanlegg. Dette
særlig med fokus på opphold med begrenset luftemulighet pga utvendig støy. Ellers
lufting via ventiler og vinduer.
Det nyttes eksisterende våtromsløsninger.
I forhold til lydsmitte i bygget er det risiko for at det oppstår trinnlyd. Dette vil være
omfattende å etablere brudd for i forhold til midlertidig bruk.
Radonmålinger vil bli gjennomført som del av generelt dokumentasjonskrav i
forbindelse med utleie.

TEK17 kap14 Energi
·

Dagens bygg innfrir ikke krav til energi og energiforsyning. Oppgradering i forhold til
dette vil være for omfattende i forhold til midlertidig bruk.

Utomhusplan

Tegninger

Eksempel på bruk av etasje.
Rettslig grunnlag
Reguleringsplan
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Blåkorskvartalet, plan ID, vedtatt
16.4.2008.
Pågående planarbeid
Det er sendt in planinitiativ og holdt oppstartsmøte i forbindelse med utarbeidelse av ny
reguleringsplan for kvartalet.
Kommunedelplan for sentrum (byplanen)
Eiendommen er avsatt til sentrumsformål i kommunedelplan for sentrum (byplanen)
plan ID0704 90014, vedtatt 7.9.2015
Eiendommen ligger innenfor rød støysone - avvikssone støy (H_290).
Avvikssonen tillater etablering av støyfølsom bebyggelse
Plan- og bygningsloven
Teknisk forskrift 17
Forholdet til kommuneplanen
Se vurderinger.
Vurderinger:
Tiltaket i forhold til gjeldende plangrunnlag
Tiltaket er i tråd med gjeldene arealformål i både reguleringsplan og kommunedelplan
for sentrum. Hensikten med nåværende reguleringsplan var å legge til rette for næringsog boligformål samt å sette av noe av området til bevaring. Området som er regulert til
bevaring omfattes ikke av dette tiltaket.
Tiltaket slik det er omsøkt er derimot ikke i tråd med alle kravene i reguleringsplan og
byplanen. Tiltaket er derfor avhengig av flere dispensasjoner fra arealplanene for å
kunne realiseres.

Søknad om dispensasjon
Det søkt om midlertidig dispensasjon med varighet i 3 år fra flere krav i reguleringsplan
og byplanen:
·

Byplanen § 1.11 Uteoppholds- og lekeareal til boligbebyggelse

·

Reguleringsplan § 2.9 - Lek og opphold

·

Byplanen § 1.13 parkering

·

Reguleringsplan § 2.4 Utomhusplan

·

Reguleringsplan § 2.6 parkering

·

Reguleringsplan § 2.10 - Støy

·

Reguleringsplan § 2.11 - ROS analyse,

·

Reguleringsplan § 4.2 Opparbeidelser

For noen av punktene er det foretatt en felles dispensasjonsvurdering.
Dispensasjon
I plan- og bygningsloven § 19-2 stilles det to vilkår som må være oppfylt for at det skal
kunne gis dispensasjon. For det første må dispensasjonen ikke innebære at hensynene
bak bestemmelsen det dispenseres fra blir «vesentlig tilsidesatt». For det andre må
fordelene ved dispensasjon være «klart større» enn ulempene ved å dispensere.
Det følger av formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven at plan og vedtak skal
sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. Det skal legges vekt på langsiktige
løsninger for samfunnet, likeverd og tas hensyn til barn og unges oppvekstmiljø samt
estetisk utforming av omgivelsene.

Dispensasjon fra byplanen § 1.11 uteoppholds- og lekeareal til boligbebyggelse og
reguleringsplan § 2.9 - Lek og opphold
Tiltaket kommer i strid med
·
·

kravene til etablering av uteoppholdsareal i reguleringsplanen og
arealkravene til uteopphold i byplanens § 1.11.

Hensynet til kravet bak utendørs uteoppholdsareal er at man skal sikre et forsvarlig

oppholdssted i det fri for beboerne og i nødvendig utstrekning muliggjøre lek, rekreasjon
o.l.
Begrunnelsen fra ansvarlig søker for at det skal gis dispensasjon fra formålet er:
Tiltaket er midlertidig det, det er ikke økonomisk forsvarlig å opparbeide utearealer
på midlertidig basis.

·

Etter plan og bygningsloven § 19-2 kan vi ikke gi dispensasjon dersom hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, blir vesentlig tilsidesatt. Vi kan heller ikke gi
dispensasjon med mindre fordelene ved dispensasjonen er klart større enn ulempene.
Rådmannens vurdering av om tiltaket setter planens hensyn vesentlig til side:
Tiltaket er av midlertidig karakter og leilighetene etableres på midlertidig basis frem til
bygget skal rives. Utearealet på eiendommen er lite og mindre egnet til
uteoppholdsareal. For å kunne oppfylle kravet til uteareal ville det derfor måte blitt gjort
kompenserende tiltak. Å opparbeide areal som det kompenseres for tar tid, høyst
sannsynlig vil man ikke greie å opparbeide et areal som det kompenseres for før
midlertidig dispensasjon har utløpt og tiltaket opphørt.
Et redusert arealkrav for uteoppholdsarealer vil ikke vesentlig tilsidesette hensynet fra
bestemmelsen, det vurderes at det vil være tilstrekkelig med et krav på 20m ²
uteoppholdsareal bakgrunn i størrelsen på leilighetene samt beliggenheten i nærheten
av bysentrum.
Rådmannen mener at det kan være grunnlag å gi dispensasjon fra kravet til
opparbeidelse av uteareal uten at hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes.
Rådmannens vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn
ulempene:
·
·
·
·

Eventuelt kompenserende areal vil ikke være opparbeidet før tiltaket har opphørt.
Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til Haugar som har mye grøntarealer.
Det er heler ikke langt til andre lekeplasser.
Leilighetene skal leies ut på i en begrenset periode. De vil derfor ikke belaste
områdene i nevneverdig grad.
Leilighetene vil ha reduserte bokvaliteter ettersom de ikke har tilgang til noe
uteoppholdsareal.

Rådmannen har vurdert at fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det
er en klar overvekt av fordeler ved å gi dispensasjon. Administrasjonen mener at det
kan gis dispensasjon fra byplanen § 1.11 uteoppholds- og lekeareal til boligbebyggelse
og reguleringsplan § 2.9 - Lek og opphold
Dispensasjon fra reguleringsplan § 2.4 Utomhusplan
Det er krav til at det skal foreligge en detaljert utomhusplan i gjeldende reguleringsplan.
Hensynet til kravet bak en detaljert utomhusplan er man skal vise at man har en plan for
den ubebygde delen av tomten og at man har et oppholdssted i det fri for beboerne og i

nødvendig utstrekning muliggjøre lek, rekreasjon o.l.
Begrunnelsen fra ansvarlig søker for at det skal gis dispensasjon fra formålet er:
·

Bygget har begrenset uteområde og ikke mulighet til å innfri dette som midlertidig
løsning.

Etter plan og bygningsloven § 19-2 kan vi ikke gi dispensasjon dersom hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, blir vesentlig tilsidesatt. Vi kan heller ikke gi
dispensasjon med mindre fordelene ved dispensasjonen er klart større enn ulempene.
Rådmannens vurdering av om tiltaket setter planens hensyn vesentlig til side
·
·

Leilighetene etableres på midlertidig basis frem til bygget skal rives og det stilles ikke
krav til opparbeidelse av uteareal
Det ubebygde arealet på eiendommen er lite brukes hovedsakelig til adkomst, og
parkeringsareal for bil og sykkel.

Rådmannen mener derfor at det ikke er nødvendig å utarbeide en detaljert utomhusplan
og mener at det kan være grunnlag å gi dispensasjon fra kravet uten at hensynet bak
bestemmelsen vesentlig tilsidesettes.
Rådmannens vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn
ulempene:
·
·

Det er ikke nødvendig å bruke ressurser på utarbeide en detaljert utomhusplan,
ettersom bruken vil være av midlertidig karakter.
Utomhusplanen vil ikke gi ytterligere detaljerte opplysninger om utearealet.

Rådmannen har vurdert at fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det
er en klar overvekt av fordeler ved å gi dispensasjon. Administrasjonen mener at det
kan gis dispensasjon fra kravet til utarbeidelse av utomhusplan jamfør § 2.4 i gjeldende
reguleringsbestemmelser.
Dispensasjon fra reguleringsplan § 2.6 parkering.
Det er søkt om dispensasjon fra kravet til parkering i byplanen og reguleringsplanens. I
henhold til § 1.3 i Byplanens bestemmelser er det ved motstrid bestemmelsene til
gjeldende reguleringsplan som gjelder. Kravene til antall parkeringsplasser i § 2.6 i
reguleringsplanen er som følger 1 for bil og 2 for sykkel pr bolig. Samlet blir det krav til
·
·

18 parkeringsplasser for bil
36 parkeringsplasser for sykkel.

Hadde man fulgt dagens krav i byplanen vil det vært krav til
·
·

9 parkeringsplasser for bil
54 parkeringsplasser for sykkel.

Parkeringskravet skal sikre at det blir avsatt tilstrekkelig areal til parkering i samsvar
med behovet tiltaket medfører. Bestemmelsen skal bidra til bedre tilgjengelighet og
fremkommelighet for næringstrafikk, utrykningskjøretøy, syklister og fotgjengere samt
bedre det visuelle inntrykket av gaterommene.
Begrunnelsen fra ansvarlig søker for at det skal gis dispensasjon fra formålet er:
·
·

Det er ikke nok plass på eiendommen til å etablere det antall parkeringsplasser
reguleringsplanen har satt krav til.
Tiltaket er midlertidig det, det er ikke økonomisk forsvarlig eller mulig å opparbeide
antall parkeringsplasser det er krav til i henhold til reguleringsplanen.

Etter plan og bygningsloven § 19-2 kan vi ikke gi dispensasjon dersom hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, blir vesentlig tilsidesatt. Vi kan heller ikke gi
dispensasjon med mindre fordelene ved dispensasjonen er klart større enn ulempene.
Rådmannens vurdering av om tiltaket setter planens hensyn vesentlig til side
·

·

Leilighetene etableres på midlertidig basis frem til bygget skal rives. Det ikke er nok
arealer på egen eiendom til å etablere antall parkeringsplasser det er krav til i
reguleringsplanen. Man ville ikke greid å opparbeide de parkeringsarealene som
eventuelt hadde blitt frikjøpt før tillatelsen til bruken av leilighetene ville vært opphørt.
Det etableres 20 parkeringsplasser for sykkel og 3 biloppstillingsplasser på
eiendommen.

Tiltaket er av midlertidig karakter og leilighetene etableres på midlertidig basis frem til
bygget skal rives. Det er 3 parkeringsplasser og 20 sykkeloppstillingsplasser på
eiendommen. Å opparbeide frikjøpte parkeringsplasser er tidkrevende og ville ikke vært
gjort før tiltaket opphører.
Rådmannens vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn
ulempene
·
·
·
·

Eventuelt frikjøpte parkeringsplasser vil ikke være opparbeidet før tiltaket har
opphørt.
Eiendommen ligger i sentrumsområdet og det er kort vei til sentrale funksjoner
samt til tog- og busstilbud.
Leilighetene skal leies ut på i en begrenset periode. De vil derfor ikke belaste
områdene i nevneverdig grad.
Tiltaket kan medføre økt behov for parkering i en periode dette kan etter vår
vurdering føre til økt parkering i offentlig gate, noe som igjen kan føres til
uoversiktlige kjøreforhold.

Rådmannen har vurdert at fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det
er en klar overvekt av fordeler ved å gi dispensasjon. Rådmannen mener at det kan gis
dispensasjon fra kravet til antall parkeringsplasser i etter § 2.6 i gjeldende
reguleringsplan.
Dispensasjon fra reguleringsplan § 2.10 støy.
Hensynet bak bestemmelsen om støy hensynet til trivsel og helse. Det følger av T-1442
(2012) at støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til

redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Det er derfor svært
viktig at bokvaliteter som uteoppholdsareal og rekreasjonsområde har tilfredsstillende
støynivå.
Det er krav til dokumentasjon av støynivå og avbøtende tiltak i § 2.10
Kravene til støynivå, jfr. MDs rundskriv T-1442 skal være oppfylt. Innvendig
støynivå skal ikke overstige Lden 30 dB(A), og utvendig støynivå skal ikke
overstige Lden 55 dB(A). Utvendig og innvendig støynivå må dokumenteres og
fasadetiltak samt andre avbøtende tiltak som bla. mekanisk balansert ventilasjon
fastlegges gjennom rammetillatelse. Tiltakene skal gjennomføres samtidig med
byggetiltaket.
I indre gårdsrom skal det etableres felles sittegrupper hvor støynivået ikke
overstiger 42dB(A) Lden. Detaljutforming med støysonekart skal foreligge ved
rammesøknad. Det vises til T-1442 kap 4 vedrørende begrensning av støy i
anleggsperioden.
Dispensasjonssøknaden fra kravet til § 2.10 støy er som følger.
Eksisterende bygningsmasse har deler av fasader som er utsatt. Det foreligger egen
lydrapport med fasademålinger. Avbøtende tiltak er gjort ved at soverom etableres i
soner uten støypåkjenning.
Det fremgår av søknaden at det søkes om dispensasjon fra bestemmelsen i
reguleringsplanen som omfatter støy, men det er ikke nøyaktig beskrevet hva det
søkers om dispensasjon for. Rådmannen mener at det kan være grunnlag for å gi
midlertidig dispensasjon fra kravene til støy, men må vite mer om hva det nøyaktig
søkes om dispensasjon fra før det kan gjøres en endelig dispensasjonsvurdering av
forholdet.
En ny komplett søknad om dispensasjon fra støy må sendes inn i forbindelse med
søknad om igangsettingstillatelse.
Dispensasjon fra reguleringsplan § 2-11 ROS analyse
Tiltaket det søkes om innebærer kun innvendige arbeider. Bestemmelsen anses av
rådmannen ikke som relevant for dette tiltaket. Det er derfor ikke nødvendig å foreta en
dispensasjonsvurdering for kravet til ROS-analyse.
Dispensasjon fra reguleringsplan § 4-2 rekkefølgekrav
Denne bestemmelsen setter krav til at opparbeidelse av utearealer skal være
gjennomført før det gis tillatelse tilt tiltak på eiendommen. Ettersom rådmannen sin
vurdering er bestemmelsen ikke relevant ettersom det anbefales på å gi midlertidig
dispensasjon fra kravet til utearealer.

Fravik:
Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring, 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 gi tillatelse til bruksendring, nødvendig ombygging og rehabilitering av

eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav.
Det er mulig å søke om unntak fra tekniske krav (TEK 17), hvis følgende vilkår er
oppfylt:
·
·
·

Om det er uforholdsmessige kostnader ved å oppfylle dagens krav
Om det du søker er forsvarlig for å sikre fremtidig bruk
Om det du søker om er nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk

Begrunnelsen for å gi unntak fra kravene er at eldre bygninger fortsatt skal kunne
anvendes på en hensiktsmessig måte i stedet for å forfalle. Mindre bygningsmessige
endringer skal kunne tillates, slik at også bevaringsverdige bygninger kan brukes til
formål som butikk, kontor med videre.
Rådmannen mener at det kan grunnlag for å gi midlertidig dispensasjon fra kravene til
støy, men må vite mer om hva det nøyaktig søkes om dispensasjon fra før det kan
gjøres en endelig dispensasjonsvurdering av forholdet.
Søknad om fravik fra Kapittel 12
Det er søkt om fravik fra kapittel 12 i teknisk forskrift
TEK17 kap12 Planløsninger og bygningsdeler i byggverk
·
·

Midlertidig bruk baserer seg på eksisterende løsninger, som innebærer trapper i adkomst og
uten rullestoltilpasninger.
Samt at det ikke vil være tilgjengelig heis (avstengt sone).

For at rådmannen skal kunne vurdere om man oppfyller vilkårene til unntak fra forskrift
må det sendes inn en mer detaljert beskrivelse av hva det søkes om fravik fra i kapittel
12, det søkes om fravik.
Basert på tiltaket sin midlertidige karakter mener rådmannen at det kan være grunnlag
for å gi unntak fra kravene i tek 17 på enkelte punkter, men man må vite mer om hva
det nøyaktig søkes om unntak fra før det kan gjøres en endelig vurdering.
Det må sendes inn en ny søknad som beskriver hvilken deler av kapittel 12 det søkes
om unntak fra i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse.
TEK17 kap13 inneklima og helse – lyd og vibrasjon, ventilasjon
·

·
·
·

Det er planlagt noe tilpasning og omlegging av eksisterende ventilasjonsanlegg. Dette særlig
med fokus på opphold med begrenset luftemulighet pga utvendig støy. Ellers lufting via ventiler
og vinduer.
Det nyttes eksisterende våtromsløsninger.
I forhold til lydsmitte i bygget er det risiko for at det oppstår trinnlyd. Dette vil være omfattende
å etablere brudd for i forhold til midlertidig bruk.
Radonmålinger vil bli gjennomført som del av generelt dokumentasjonskrav i forbindelse med
utleie.

For at rådmannen skal kunne vurdere om man oppfyller vilkårene til unntak fra forskrift
må det sendes inn en mer detaljert beskrivelse av hva det søke om fravik fra i kapittel
13, det søkes om fravik.

Basert på tiltaket sin midlertidige karakter mener rådmannen at det kan være grunnlag
for å gi unntak fra kravene TEK17 på enkelte punkter, men man må vite mer om hva det
nøyaktig søkes om unntak fra før det kan gjøres en endelig vurdering.
Det må sendes inn en ny søknad som beskriver hvilken deler av kapittel 13 det søkes
om unntak fra i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse.
TEK17 kap14 Energi
Dagens bygg innfrir ikke krav til energi og energiforsyning. Oppgradering i forhold til
dette vil være for omfattende i forhold til midlertidig bruk.
For at rådmannen skal kunne vurdere om man oppfyller vilkårene til unntak fra forskrift
må det sendes inn en mer detaljert beskrivelse av hvilken paragrafer i kapittel 14 det
søkes om fravik.
Basert på tiltaket sin midlertidige karakter mener rådmannen at det kan være grunnlag
for å gi unntak fra kravene TEK17 på enkelte punkter, men man må vite mer om hva det
nøyaktig søkes om unntak fra før det kan gjøres en endelig vurdering.
Det må sendes inn en ny søknad som beskriver hvilken deler av kapittel 14 det søkes
om unntak fra i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse.
TEK17 kap13 inneklima og helse – lyd og vibrasjon, ventilasjon
·

·
·
·

Det er planlagt noe tilpasning og omlegging av eksisterende ventilasjonsanlegg. Dette særlig
med fokus på opphold med begrenset luftemulighet pga utvendig støy. Ellers lufting via ventiler
og vinduer.
Det nyttes eksisterende våtromsløsninger.
I forhold til lydsmitte i bygget er det risiko for at det oppstår trinnlyd. Dette vil være omfattende
å etablere brudd for i forhold til midlertidig bruk.
Radonmålinger vil bli gjennomført som del av generelt dokumentasjonskrav i forbindelse med
utleie.

TEK17 kap14 Energi
·

Dagens bygg innfrir ikke krav til energi og energiforsyning. Oppgradering i forhold til dette vil
være for omfattende i forhold til midlertidig bruk.

Alternative løsninger
Søknad om midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-3 fra kravet til
opparbeidelse av uteareal i reguleringsplan § 2.9 - Lek og opphold og byplanen og krav
til størrelse på uteareal § 1.11 uteoppholds- og lekeareal til boligbebyggelse avslås.
·

Hensynet bak kravet til utendørs uteoppholdsareal vesentlig tilsidesettes ettersom
beboerne ikke er sikret et forsvarlig oppholdssted i nødvendig utstrekning som å
muliggjøre lek, rekreasjon o.l.

Søknad om midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-3 fra krav til
utarbeidelse av utomhusplan etter reguleringsplanen § 2.4 avslås.
·

Hensynet bak kravet til utomhusplan vesentlig tilsidesettes. Det må vises til at man har
en plan for den ubebygde delen av tomten og at man har et oppholdssted i det fri for
beboerne og i nødvendig utstrekning muliggjøre lek, rekreasjon o.l.

Søknad om midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-3 fra kravet til
etablering av 15 parkeringsplasser og 16 sykkeloppstillingsplasser avslås.
·

Hensynet bak kravet til parkeringsplasser vesentlig tilsidesettes. En dispensasjon fra
bestemmelsen vil føre til dårligere tilgjengelighet og fremkommelighet for
næringstrafikk, utrykningskjøretøy, syklister og fotgjengere og forstyrre det visuelle
inntrykket av gaterommene.

Søknad om rammetillatelse for bruksendring fra institusjon til bolig - bestående av
dokumentasjon som angitt i søknaden - godkjennes i medhold av plan- og
bygningsloven § 21-4.
Ansvar og kontroll
Innsendte erklæringer om ansvarsretter.
Ola Roald AS – 10.04.2019

Funksjon

Fagområde

SØK
PRO

Ansvarlig søker
Planløsning og
kravunderlag

Ansvarsområde

Tiltaksklasse
1
2

Norconsult – 28.03.2019

Funksjon

Fagområde

Ansvarsområde

Tiltaksklasse

PRO

Brannkonsept

Midlertidig bruksendring

3

Ansvarsområde

Tiltaksklasse

Brekke og Strand AS– 10.04.2019

Funksjon

Fagområde

PRO

Premisser
lydforhold

2

AL Elektro AS – 15.04.2019

Funksjon

Fagområde

PRO

Brann og
ledesystem
Brann og
ledesystem

UTF

Ansvarsområde

Tiltaksklasse
2
2

Ventilasjon og Pipeservice AS– 16.04.2019

Funksjon

Fagområde

Ansvarsområde

Tiltaksklasse

PRO

Ventilasjon

1

UTF

Ventilasjon

Omlegging/tiltak
ventilasjon
Omlegging/tiltak
ventilasjon

2

Roar Jørgensen AS– 27.03.2019

Funksjon

Fagområde

Kontroll

Brannprosjektering

Ansvarsområde

Tiltaksklasse
3

Rådmannen vurderer at tiltaket er tilstrekkelig belagt med ansvar.
I tillegg til krav om uavhengig obligatorisk kontroll etter SAK § 14-2, mener rådmannen
at det på bakgrunn av innsendt søknad, er grunnlag for å stille krav til uavhengig
kontroll av tverrfaglig utførte brannverntiltak.

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 å gi midlertidig dispensasjon frem til 1.12.2020 fra følgende
krav i regulering- og kommunedelplan for sentrum.
·
·
·

Kravet til opparbeidelse av uteareal og størrelse på i reguleringsplan § 2.9 - Lek og
opphold byplanen og § 1.11 uteoppholds- og lekeareal til boligbebyggelse
Krav til utarbeidelse av utomhusplan etter reguleringsplanen § 2.4
Krav til etablering av 18 parkeringsplasser fra reguleringsplan § 2.6 parkering.

Rådmannen gis delegert myndighet til å behandle søknad om dispensasjon fra krav til
støy når komplett dispensasjonsvurdering foreligger, senest ved igangsettingstillatelse
Rådmannen gis delegert myndighet til å behandle søknad om unntak fra kapittel 12, 13
og 14 fravik fra TEK17 når komplett søknad om unntak fra TEK 17 foreligger, senest
ved igangsettingstillatelse
Søknad om rammetillatelse for bruksendring fra institusjon til bolig - bestående av
dokumentasjon som angitt i søknaden - godkjennes i medhold av plan- og
bygningsloven § 21-4.

Rammetillatelsen vil være gyldig frem til 1.12.2020 da de midlertidige dispensasjonene
utløper.
Videre behandling:
UBA avgjør saken.
Tønsberg,
Jan R. Eide
kommunaldirektør
Anne B Hekland
virksomhetsleder

Gebyr etter Tønsberg kommune sitt gebyrregulativ
2.2.3
2.3
2.6

Boligbygg 2-4 boenheter (pr. boenhet)
kr 82 340,Fra og med 5.enhet
kr 119 280,Næringsareal mellom 101-200 m²
kr 25 000,Dispensasjon etter PBL kap 19. (X3)
kr 20 565,Sum

kr 224 685,-

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/37524

Saksbehandler:
Lise Brit Haugen, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Delegasjonssaker
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
158/19

Rådmannens innstilling:
Delegasjonssakene tas til etterretning.
Underliggende saker:
011/19, 0126/0004 - søknad om konsesjon

Vedtak:
Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Nicolay Paus konsesjon på
erverv av eiendommen Saltkop gbnr 126/4 i Tønsberg kommune til boligformål.
Det gjøres oppmerksom på at strandparsellene ligger i kommuneplanens LNF-kategori
og ikke kan bebygges. De er i tråd med friluftsloven utmark, og allmenheten har rett til å
drive friluftsliv på arealene. Privatisering av strandparsellene er ikke tillatt.
005/18, Detaljregulering av Sandeåsen boliger. PlanID 0704 20150113 - Endring av plan E1

Vedtak
Reguleringsbestemmelse endres:
§ 4.1 Konsentrert småhusbebyggelse BKS1-BKS19, I tabell under Maks mønehøyde
og byggehøyde (flatt tak) for BKS3 endres fra C+ 30 til C+31,5.
010/19, Gbnr 0051/0106 - Jarlsberggata 51 - tillatelse til nydyrking

Vedtak:
I medhold av forskrift om nydyrking §§ 4, 5 og 10, gir Tønsberg kommune tillatelse til
nydyrking av omtrent 8 dekar på gårds- og bruksnummer 51/106 som vist i søknaden.
Tillatelsen gis fordi nydyrkinga vil gi et verdifullt tillegg til gårdens dyrkede areal og fordi
tiltaket ikke vil ha vesentlig negative effekter på miljøet og heller ikke berøre kjente
kulturminner.
Vilkår for vedtaket:
·
·

Dersom nydyrkinga ikke er iverksatt innen tre år, dvs. innen 30.11.19, faller tillatelsen bort,
jamfør forskrift om nydyrking § 4.
Oppstart av nydyrkinga skal meldes kommunen slik at det er mulig å føre tilsyn

·
·

·

(nydyrkingsforskriften § 12).
Melding om avsluttet nydyrking sendes kommunen, slik at det er mulig å kontrollere tiltaket
(nydyrkingsforskriften § 12).
Dersom det i forbindelse med opparbeidelsen av arealet skulle dukke opp spor fra
middelalderen eller eldre, plikter ansvarshavende å kontakte kulturminneforvaltningen i
Vestfold fylkeskommune umiddelbart, jf. stanse- og meldeplikten i Lov om kulturminner § 8
andre ledd.
Lagring av stubber på gbnr 290/14 i Sandefjord avklares med Sandefjord kommune.

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/37191

Saksbehandler:
Lise Brit Haugen, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Delegasjonssaker DFUB
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
159/19

Rådmannens innstilling:
Delegasjonssakene tas til etterretning.

Underliggende saker:
504/19, Husvikveien 184B - 0158/0086 - hagestue terrasse, takoppløft og bruksendring Rammevedtak

VEDTAK:

Søknad om rammetillatelse for oppføring av hagestue med terrasse, takoppløft og
bruksendring, bestående av dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i
medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 på følgende betingelser:
1. 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.
Tiltaket kan ikke igangsettes før det foreligger tillatelse til igangsetting.

469/19, Løkkeveien 6 - Rive eksisterende enebolig og føre opp bolig med fire boenheter 0082/0616 - - Igangsettingstillatelse

VEDTAK:
Søknad om igangsettingstillatelse for riving av enebolig og føre opp ny bolig med fire
boenheter, bestående av dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i samsvar
med plan- og bygningsloven, § 21-4 og bestemmelser i medhold av loven på følgende

betingelser:
1. Igangsettingstillatelsen gjelder for hele tiltaket.
2. Endring av kotehøyde godkjennes. Det forutsettes at naboene er kjent med endringen.
3. 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.
4. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning.

Arbeidet må ikke igangsettes i marken før:
·

Tilknytningsavgifter må være betalt.

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. Koordinatene skal være i EUREF89/UTM32 og skal angi
(terreng)høyde ved veggen alt. høyde på platting/grunnmur i NN1954. Det skal innsendes
opplysninger med koordinatfestet plassering av bygningen som viser omriss av bygningens
fasade-/veggliv på SOSI-format.
Husnummerskilt må være oppsatt på husvegg slik at det er godt synlig fra veien.

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

459/19, Anders Skjolds vei - 0148/1124 - firemannsbolig - ett-trinnsvedtak

VEDTAK:

Ett-trinns søknad om tillatelse til firemannsbolig bygg G, 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. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning.
2.
Fagområdet geoteknisk kontroll av utførelse skilles ut
som eget ansvarsområde

(KONT). Det forutsettes geoteknisk oppfølging på byggeplassen.
3.

Eventuelle hensyn angitt i geoteknisk rapport utført av
Grunnteknikk AS må

ivaretas.
Arbeidet må ikke igangsettes i marken før:
·
·
·
·

Pkt. 1 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.

451/19, Anders Skjolds vei - 0148/1124 - tomannsbolig - ett-trinnsvedtak

VEDTAK:

Ett-trinns søknad om tillatelse til tomannsbolig, 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. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning.
2.
Fagområdet geoteknisk kontroll av utførelse skilles ut
som eget ansvarsområde

(KONT). Det forutsettes geoteknisk oppfølging på byggeplassen.
3.

Eventuelle hensyn angitt i geoteknisk rapport utført av
Grunnteknikk AS må

ivaretas.

Arbeidet må ikke igangsettes i marken før:
·
·
·
·

Pkt. 1 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.

484/19, Bekkeløkka 24 - 0203/0503 - Enebolig - Ferdigattest

527/19, Bekkeskogen 2, 4 og 6 - 0203/0009 - Vearåsen Øst B1 - Rekkehus

VEDTAK:

Ett-trinns søknad om tillatelse, 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. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning.

Arbeidet må ikke igangsettes i marken før:
·
·
·

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.

460/19, Bloksbergveien 16 - 0159/0080 - Delvis innbygging av overbygd areal - Etttrinnstillatelse

VEDTAK:

Ett-trinns søknad om tillatelse til delvis innbygging av overbygd areal, 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:
Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra ansvarlig søker.

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.

507/19, Buskveien 10 - 0148/0118 - rehabilitering av pipe - ett-trinnstillatelse, § 20-3

VEDTAK:
På bakgrunn av søknadsdokumentasjonen gis det tillatelse til rehabilitering av pipe.
Tiltaket godkjennes i samsvar med plan- og bygningsloven, § 21-4 og bestemmelser gitt
i medhold av loven på følgende betingelser:
·

At ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger. Det er ansvarlig søker som skal søke om
ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Tiltaket kan ikke tas i bruk før dette foreligger.

Er ikke tiltaket satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, så faller den bort. Det
samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges.
De godkjente dokumentene knyttet til søknaden skal ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.
480/19, Bøgata 38 A - 0097/0009 - Piperehabilitering - Ett-trinns tillatelse, § 20-3

VEDTAK:
Ett-trinns søknad om tillatelse til piperehabilitering, 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:
Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra ansvarlig søker.

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.
478/19, Døsserødsvingen 6 - 0148/0318 - Tilbygg - Ett-trinns tillatelse, § 20-4

VEDTAK:
Ett-trinns søknad om tillatelse til tilbygg, 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:
Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra ansvarlig søker.

De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.
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.
511/19, Eckersbergs gate 6 - 1009/0033 - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest

394/19, Ekornveien 5 - 1006/0156 - Piperehabilitering (2 stk) - Ett-trinns tillatelse, § 20-3

VEDTAK:
Ett-trinns søknad om tillatelse til piperehabilitering (2 stk), 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:
Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra ansvarlig søker.

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.
462/19, Endring av reguleringsplan for Kjelle boliger - planid 20110051 - justering av
formålsgrenser/eiendomsgrenser

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas følgende endringer i
reguleringsplan for Kjelle boliger - planID 0704 20110051:
Endringer i plankartet: Formålsgrenser endres i samsvar med kart datert 23.09.2018.
403/19, Ett-trinns søknad - Rønningveien 6 - 0139/0303 - fasadeendring, bruksendring samt
oppføre carport-tilbygg med altan

VEDTAK:
Ett-trinns søknad om tillatelse til tiltak, 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:

Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra ansvarlig søker.

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.

508/19, Fyllpåstien 7 A og 7 B - 0151/0222 - Oppføring av ny tomannsbolig - Ett-trinns tillatelse,
§ 20-3

VEDTAK:
Ett-trinns søknad om tillatelse til oppføring av ny tomannsbolig, 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. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning.

Arbeidet må ikke igangsettes i marken før:
·
·
·
·

Pkt. 1 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.
439/19, Grev Wedelsgate 1 - 1002/0360/432 - Oppføring av nytt kontorbygg

VEDTAK:
Søknad om igangsettingstillatelse for grunnarbeider ogh råbygg bestående av
dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i samsvar med plan- og
bygningsloven, § 21-4 og bestemmelser i medhold av loven på følgende betingelser:
1. Igangsettingstillatelsen gjelder for grunnarbeider og råbygg
2. Før neste igangsettingstillatelse skal fasadermaterialer og farge være godkjent av UBA.

3. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning.

Arbeidet må ikke igangsettes i marken før:
·
·

Tilknytningsavgifter må være betalt.
Eventuell gravetillatelse må foreligge. Denne kan innhentes
Gravemeldingstjenesten på tlf. 09146 eller www.gravemeldingen.no .

ved

henvendelse

til

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. Koordinatene skal være i EUREF89/UTM32 og skal angi
(terreng)høyde ved veggen alt. høyde på platting/grunnmur i NN1954. Det skal innsendes
opplysninger med koordinatfestet plassering av bygningen som viser omriss av bygningens
fasade-/veggliv på SOSI-format.
Husnummerskilt må være oppsatt på husvegg slik at det er godt synlig fra veien.

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

476/19, Halfdan Wilhelmsens alle 17 - 1009/0202 - tilbygg til sykehuset - somatikkbygning

VEDTAK:
Søknad om igangsettingstillatelse nummer 9 for Halvdan Wilhelmsens alle 17 1009/0202 bestående av dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i samsvar
med plan- og bygningsloven, § 21-4 og bestemmelser i medhold av loven på følgende
betingelser:
1. Igangsettingstillatelsen gjelder for klimavegger somatikk bygg, fundamentering bygg J og
vestkorridor, påstøpt U1 bygg E.
2. Vilkår som ikke er innfrid videreføres.

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. Koordinatene skal være i EUREF89/UTM32 og skal angi
(terreng)høyde ved veggen alt. høyde på platting/grunnmur i NN1954. Det skal innsendes
opplysninger med koordinatfestet plassering av bygningen som viser omriss av bygningens
fasade-/veggliv på SOSI-format.
Husnummerskilt må være oppsatt på husvegg slik at det er godt synlig fra veien.

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

479/19, Halfdan Wilhelmsens allè 17 - 1009/0202 - Tilbygg til eksisterende broforbindelse

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 31-2, gis det tillatelse til unntak fra § 10-2,
tredje ledd i TEK17 til å oppfylle kravene i NS EN1 998 Eurokode8.
Søknad om rammetillatelse for tilbygg til eksisterende passasje, bestående av
dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i medhold av plan- og
bygningsloven § 21-4 på følgende betingelser:
1. 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.
Tiltaket kan ikke igangsettes før det foreligger tillatelse til igangsetting.
453/19, Heggveien 1 - 0148/0199 - Mindre tiltak - Tilbygg og utvidelse av terrasse

VEDTAK:
Ett-trinns søknad om tillatelse til mindre tilbygg ot utvidelse av terrasse, 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:
Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra ansvarlig søker.

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

466/19, Hertug Guthorms gate 9 - 1001/0135 - Fasadeendring/skifte av vinduer og kledning Ett-trinnstillatelse

VEDTAK:
Ett-trinns søknad om tillatelse, 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, i tråd med samme lovs § 11-6, om
rettsvirkning av kommuneplanens arealdel:
·

·
·

Dersom opprinnelig kledning, eller deler av denne, er i brukbar stand må denne
benyttes. Opprinnelig kledning skal prioriteres tatt i bruk på fasade som vender mot
gate.
Ny kledning skal være i høvlede bord, og i samme materialkvalitet som opprinnelig
kledning.
Vinduer skal være med gjennomgående sprosser og kittfals.

·
·
·

Detaljer med hensyn til beslag og belistning skal samsvare med bygningens
opprinnelige stil.
Det må benyttes historisk riktig malingstype og –farge.
Det stilles krav om uavhengig kontroll i tiltaksklasse 3, av utførelsen (KUT) for den
del som berører antikvariske/estetiske hensyn (detaljer, vindus- og dørvalg,
materialvalg etc.).

Arbeidet må ikke igangsettes før:
·

Erklæring om ansvar for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 3, av utførelse for den
del som berører antikvariske/estetiske hensyn, skal være fremlagt, sammen med
revidert gjennomføringsplan.

·

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.

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.

463/19, Hesbyveien 35 - 0039/0029 - tilbygg - ett-trinnsvedtak § 20-4

VEDTAK:
Ett-trinns søknad om tillatelse til å føre opp tilbygg, 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:
Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra tiltakshaver.

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

444/19, Himberg/Tollerød - 0033/0001 og 0033/0004 - Midlertidige arbeidsbrakker - Ett-trinns
tillatelse (§ 20-4)

VEDTAK:
Ett-trinns søknad om tillatelse til å sette opp tre midlertidige arbeidsbrakker, 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:
·

Tillatelsen er midlertidig, og gjelder for en tidsperiode på 2 år.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra ansvarlig søker.

De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.
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.
443/19, Hugins vei 14B - 0151/0220 - tomannsbolig - Ett-trinnsvedtak

VEDTAK:

Ett-trinns søknad om tillatelse til oppføring av ny tomannsbolig med garasje, bestående
av dokumentasjon som angitt i søknaden, avslås i samsvar med plan- og
bygningsloven, § 21-4 og bestemmelser gitt i medhold av loven på følgende betingelser:
.
470/19, Husvikveien 162 - 0158/0139 - Oppføre tilbygg, opparbeide vei/avkjørsel og
sammenføye boenheter - Ett-trinnstillatelse (§ 20-3)

VEDTAK:
Tønsberg kommune godkjenner din søknad om å oppføre tilbygg, opparbeide
vei/avkjørsel og sammenføye to boenheter til én boenhet. Vi godkjenner søknaden på
bakgrunn av dokumentasjonen som er sendt inn, i samsvar med plan- og bygningsloven
§ 21-4 og bestemmelser gitt i medhold av loven. Tillatelsen gis 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. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning.

Arbeidet må ikke igangsettes i marken før:
·
·
·

Pkt. 1 – 2 ovenfor må være innfridd.
Tilknytningsavgifter må være betalt.
Gravetillatelse må foreligge dersom dette er relevant. Tillatelsen kan innhentes ved
henvendelse til Gravemeldingstjenesten på tlf. 09146 eller https://gravemelding.no/.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra ansvarlig søker.

Hvis tiltaket ikke er 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. Fristene kan ikke forlenges.
De godkjente tegningene, beskrivelsene og situasjonsplanen må ikke fravikes uten
skriftlig samtykke fra kommunen.

465/19, Husvikveien 168 - 0158/0016 - Påbygg og fasadeendring - Ferdigattest

455/19, Husøy Havn - 0159/0325 - Vaktrom til ferge - Midlertidig brukstillatelse

473/19, Håkon V gate 17 A og B (tidligere Halfdan Wilhelmsens alle 17) - 1002/0202 Psykiatribygg

493/19, Ingrids vei 29 - 0093/0071 - Rive bygning og oppføre bolighus og uthus - Midlertidig
brukstillatelse for enebolig

482/19, Jacobhøgda 18 - 0082/0275 - tilbygg av bolig og fasadeendring - Igangsettingstillatelse

VEDTAK:

Søknad om igangsettingstillatelse for fasadeendring og oppføring av tilbygg, bestående
av dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i samsvar med plan- og
bygningsloven § 21-4 og bestemmelser i medhold av loven på følgende betingelser:
1. Igangsettingstillatelsen gjelder for hele tiltaket.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra ansvarlig søker.

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

440/19, Kloppgata 6 - 0150/0030 - Bruksendring og oppretting av hybel - Ett-trinns tillatelse (§
20-4)

VEDTAK:
Ett-trinns søknad om tillatelse til bruksendring, 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:
Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra ansvarlig søker.

De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 31-6 første ledd bokstav c), jfr bestemmelsen
til kommuneplanens arealdel pkt 2.2.3 godkjenner kommunen etablering av hybel i
kjelleren på eneboligen i tråd med de innsendt dokumentasjon.
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.
474/19, Kloppgata 6 - 0150/0030 - Bruksendring og oppretting av hybel - Ferdigattest

498/19, Kongleveien 9 - 1011/0206 - enebolig - igangsettingstillatelse

VEDTAK:
Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av enebolig - bestående av
dokumentasjon som angitt i søknaden - godkjennes i samsvar med plan- og
bygningsloven § 21-4 og bestemmelser i medhold av loven på følgende betingelser:
1. Igangsettingstillatelsen gjelder for hele tiltaket.

Arbeidet må ikke igangsettes i marken før:
·
·

Tilknytningsavgifter må være betalt.
Gravetillatelse må foreligge. Denne kan innhentes ved henvendelse til Gravemeldingstjenesten
på tlf. 09146 eller www.gravemeldingen.no .

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. Koordinatene skal være i EUREF89/UTM32 og skal angi
(terreng)høyde ved veggen alt. høyde på platting/grunnmur i NN1954. Det skal innsendes
opplysninger med koordinatfestet plassering av bygningen som viser omriss av bygningens
fasade-/veggliv på SOSI-format.
Husnummerskilt må være oppsatt på husvegg slik at det er godt synlig fra veien.

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

452/19, Kreklingveien 3 - 0148/0130 - Tilbygg - Ferdigattest

437/19, Kristtornveien 6 - 0151/0245 - Delvis riving av garajse og tilbygg til garasje - Ett-trinns
avslag, § 20-4

VEDTAK:
Ett-trinns søknad om tillatelse til delvis riving av garasje og tilbygg til garasje, bestående
av dokumentasjon som angitt i søknaden, avslås i samsvar med plan- og

bygningslovens § 29-2 og 29-4 og bestemmelser gitt i medhold av loven.
509/19, Kroken 1 - 0159/0517 - Rive tilbygg - Ferdigattest

475/19, Kroken 1 - 159/0065 - oppføring av enebolig - Endringsvedtak samt
Igangsettingstillatelse

VEDTAK:
Søknad om endring av tidligere gitt rammetillatelse og igangsettingstillatelse for
oppføring av enebolig bestående av dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes
i samsvar med plan- og bygningsloven, § 21-4 og bestemmelser i medhold av loven på
følgende betingelser:
1. Igangsettingstillatelsen gjelder for hele tiltaket.
2. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning.

Arbeidet må ikke igangsettes i marken før:
·
·
·

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 igangsettelse 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. Koordinatene skal være i EUREF89/UTM32 og skal angi
(terreng)høyde ved veggen alt. høyde på platting/grunnmur i NN2000. Det skal innsendes
opplysninger med koordinatfestet plassering av bygningen som viser omriss av bygningens
fasade-/veggliv på SOSI-format.
Husnummerskilt må være oppsatt på husvegg slik at det er godt synlig fra veien.

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

454/19, Liabakken 19 B - 0154/0248 - Tilbygg med inngangsparti - Ferdigattest

467/19, Liaveien 17 - 0202/0002 - ny bolig

VEDTAK:
Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av tomannsbolig bestående av
dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i samsvar med plan- og
bygningsloven, § 21-4 og bestemmelser i medhold av loven på følgende betingelser:
1. Igangsettingstillatelsen gjelder for hele tiltaket.
2. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning.

Arbeidet må ikke igangsettes i marken før:
·

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 igangsettelse 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. Koordinatene skal være i EUREF89/UTM32 og skal angi
(terreng)høyde ved veggen alt. høyde på platting/grunnmur i NN1954. Det skal innsendes
opplysninger med koordinatfestet plassering av bygningen som viser omriss av bygningens
fasade-/veggliv på SOSI-format.
Husnummerskilt må være oppsatt på husvegg slik at det er godt synlig fra veien.

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

513/19, Liaveien 17 - 0202/0002 - rehabilitering av pipe/innsetting av stålrørspipe - etttrinnstillatelse, § 20-3

VEDTAK
På bakgrunn av søknadsdokumentasjonen gis det tillatelse til rehabilitering av pipe.
Tiltaket godkjennes i samsvar med plan- og bygningsloven, § 21-4 og bestemmelser gitt
i medhold av loven på følgende betingelser:
·

At ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger. Det er ansvarlig søker som skal søke om
ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Tiltaket kan ikke tas i bruk før dette foreligger.

Er ikke tiltaket satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, så faller den bort. Det
samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges.
De godkjente dokumentene knyttet til søknaden skal ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.
510/19, Liaveien 42 - 0203/0017 - rehabilitering av pipe - Ferdigattest

506/19, Messingveien 8 - 0157/0022 - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest

490/19, Moseveien 4 - 0140/0689 - Mindre tiltak - Tilbygg, terrasse og fasadeendring - Etttrinnstillatelse § 20-4

VEDTAK:
Ett-trinns søknad om tillatelse, 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:
Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra ansvarlig søker.

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

495/19, Nedre Bogenvei 14 - 0140/0034 - bruksendring fra tilleggsdel(kjeller) til hoveddel Ferdigattest

487/19, Nedre Langgate 26 A - 1002/0004 - uteservering

488/19, Nedre Langgate 26 A - 1002/0004 - uteservering

VEDTAK:
Søknad om igangsettingstillatelse for tiltak bestående av dokumentasjon som angitt i
søknaden, godkjennes i samsvar med plan- og bygningsloven, § 21-4 og bestemmelser
i medhold av loven på følgende betingelser:
1. Igangsettingstillatelsen gjelder for hele tiltaket.
2. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra ansvarlig søker.
Husnummerskilt må være oppsatt på husvegg slik at det er godt synlig fra veien.

De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.
496/19, Olav Trygvasons gate 9 - 1012/0056 - 3 eneboliger - Ferdigattest

472/19, Orions vei 1 - 0151/0237 - Bruksendring og tilbygg til enebolig - Ett-trinns tillatelse (§
20-4)

VEDTAK:
Ett-trinns søknad om tillatelse til bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel av kjeller,
tilbygg til enebolig og fasadeendringer, 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:
Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra ansvarlig søker.

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

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.
464/19, Osebergstien 2 - 1010/0330 - tilbygg på hovedhus samt rive garasje og sette opp ny
garasje - Endring av gitt tillatelse
Adresse

Gårdsnr.

Bruksnr.

Osebergstien 2

1010

0330

Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Byggmester Charles J Kennedy
Berg AS
Sandsveien 53
3148 HVASSER

Nehmat Hage-Ahmad
Osebergstien 2
3117 TØNSBERG

Festenr.

Seksjonsnr.

Endringens art
Søknad om endring av gitt tillatelse gjelder størrelse og plassering av tiltaket.
Garasjen søkes plassert inntil eksisterende bolig, hvor dette gir en bedre løsning for
takkonstruksjonen med hensyn til fuktrisiko. Dette innebærer at garasjens lengde blir
redusert med 1 meter og bredden forlenget med 1 meter. Ved å endre plasseringen
øker avstanden til nabogrensen med 20 cm, og den vil dermed bli plassert 0.8 meter
fra grensen mot gbnr. 1010/8. Søknaden innebærer videre en mindre endring av
utforming av tilbygget på eksisterende enebolig. Endringen innebærer at bruksarealer
i tilbygget blir redusert.
Areal
Tomteareal: 526.10 m2
Bruksareal: 118 m2, hvorav 9 m2 er nytt
Bebygd areal: 152.28 m2, hvorav 17.4 m2 er nytt
Utnyttelsesgrad (BYA): 28.95 %

Situasjonsplan

Tegninger

Vurderinger
Kommuneplan
Endringene vurderes til å ikke medføre noen endrede forhold som kommer i strid med
de bestemmelser og retningslinjer som følger av kommuneplanens arealdel 2014-2026.
Plassering
Ny plassering vurderes tilfredsstillende, jf. pbl. § 29-4.
Privatrettslige forhold
Det foreligger avstandserklæring fra gbnr. 1010/8, datert 04.02.2019, som samtykker til
at garasjen kan plasseres 0.6 meter fra eiendomsgrensen. Bygningsmyndigheten anser
dermed de privatrettslige forholdene ivaretatt, hvor endringen er i favør av naboen.

461/19, Ringshaugveien 129 - 139/286 - riving av eksisterende bolig - Ett-trinns vedtak

VEDTAK:
Ett-trinns søknad om tillatelse til riving av eksisterende enebolig og garasje, 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.

Arbeidet må ikke igangsettes i marken før:
·

Pkt. 1 ovenfor må være innfridd.

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.

450/19, Saturnveien 4 - 0154/0119 - tilbygg/ombygging - endringstillatelse

VEDTAK:
Endringssøknad om tillatelse til endring av vinduer, fasadekledning, trapperepos og
glassrekkverk, 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:

Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra ansvarlig søker.

De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.
Det ble gitt rammevedtak for tiltaket den 23.03.2018. Minner om at det må søkes om
igangsettingstillatelse før tiltaket igangsettes.
500/19, Severin Kjærs vei 42 - 1011/0088 - bruk av tilbygg til eksisterende tomannsbolig uten
tillatelse - Delegert behandling - med varsel om tvangsmulkt

VEDTAK:
Det gis pålegg om opphør av bruk med øyeblikkelig virkning og varsel om tvangsmulkt

etter plan- og bygningslovens §§ 32-3, 32-4 og 32-5

502/19, Sidsels vei 1 - 0083/0233 - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest

485/19, Skogveien 22 - 0058/0145 - bygging av garasje og riving av frittliggende bod - etttrinnsvedtak § 20-4

VEDTAK:
Ett-trinns søknad om tillatelse til bygging av garasje og riving av frittliggende bod,
bestående av dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i samsvar med planog bygningsloven, § 21-4 og bestemmelser gitt i medhold av loven på følgende
betingelser:
Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra tiltakshaver.

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

384/19, Solfengveien 2 - 0084/0175 - Bruksendring av kjeller fra tilleggsdel til hoveddel og
fasadeendring - Ett-trinns tillatelse, § 20-3

VEDTAK:
Ett-trinns søknad om tillatelse til bruksendring av kjeller fra tilleggsdel til hoveddel, samt
fasadeendring, 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:
Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra ansvarlig søker.

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.
516/19, Steinklossveien 10 - 0150/0040 - Tilbygg til eksisterende bolig med ny boenhet og
carport - Igangsettingstillatelse

VEDTAK:

Tønsberg kommune godkjenner søknaden om igangsettingstillatelse for å oppføre et
tilbygg til eksisterende bolig med ny boenhet og carport. Vi godkjenner søknaden på
bakgrunn av dokumentasjonen som er sendt inn, i samsvar med plan- og bygningsloven
§ 21-4 og bestemmelser gitt i medhold av loven. Tillatelsen gis på følgende betingelser:
1. Igangsettingstillatelsen gjelder for hele tiltaket.
2. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning.

Arbeidet må ikke igangsettes i marken før:
·
·

Punkt 1-2 ovenfor må være innfridd.
Tilknytningsavgifter må være betalt.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·
·

·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger. 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. Koordinatene skal være i EUREF89/UTM32 og skal angi
(terreng)høyde ved veggen alt. høyde på platting/grunnmur i NN1954. Det skal innsendes
opplysninger med koordinatfestet plassering av bygningen som viser omriss av bygningens
fasade-/veggliv på SOSI-format.
Husnummerskilt må være oppsatt på husvegg slik at det er godt synlig fra veien.

Hvis tiltaket ikke er 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. Fristene kan ikke forlenges.
De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.
505/19, Svelvikgaten 1A og 1B- 1007/0252 - rehabilitering av 2 skorsteiner - Ferdigattest

491/19, Svend Foynsgate 31 - 1006/0033 - rehabilitering av skorstein - Ferdigattest

481/19, Søknad uten ansvar - Kirkegaten 14 - 0159/0395 - tilbygg til stue med terrasse over ett-trinnsvedtak § 20-4

VEDTAK:
Ett-trinns søknad om tillatelse til bygging av tilbygg med takterrasse, bestående av
dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i medhold av plan- og
bygningsloven § 21-4.
Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra tiltakshaver.

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

458/19, Søknad uten ansvar - Robergåsen 14 - 0206/0011 - utvidelse av kjøkken/stue under
eksisterende tak

VEDTAK:
Ett-trinns søknad om tillatelse til utvidelse av kjøkken og stue under eksisterende tak,
bestående av dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i samsvar med planog bygningsloven, § 21-4 og bestemmelser gitt i medhold av loven på følgende
betingelser:
Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra tiltakshaver.

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

492/19, Søknad uten ansvar - Severin Kjærs vei 12 - 1010/0221 - bruksendring - etttrinnsvedtak § 20-3

VEDTAK:
Ett-trinns søknad om tillatelse til bruksendring av tilleggsdel(kjeller) til hoveddel,
bestående av dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i samsvar med planog bygningsloven, § 21-4 og bestemmelser gitt i medhold av loven på følgende
betingelser:
Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra tiltakshaver.

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

468/19, Søndre Husøy Båthavn - 0159/0336 - fjerning av eksisterende fastbrygge - etablering
flytebrygge - Ferdigattest pbl §20-2

486/19, Taranrødveien 95 b - 0036/0005 - paviljong - Endrings og igangsettelsestillatelse

VEDTAK:

Søknad om igangsettingstillatelse og mindre endringer for oppføring av paviljong
bestående av dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i samsvar med planog bygningsloven, § 21-4 og bestemmelser i medhold av loven på følgende betingelser:
1. Igangsettingstillatelsen gjelder for hele tiltaket.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra ansvarlig søker.

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

449/19, Tolvsrødveien 57 - 0087/0007 - søknad om tillatelse til påbygg/tilbygg og hybel - Etttrinn - Ferdigattest

417/19, Torvet 1 - 1002/0459 - montering av skilt

VEDTAK:
Ett-trinns søknad om tillatelse til oppføring av skilt, 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. De enkelte skiltene kan skiftes ut etter behov uten søknad, så
lenge de følger retningslinjene i dette vedtaket.
2. Tillatelsen gjelder inntil videre, kommunen kan trekke tilbake
tillatelsen uten forhåndsvarsel.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra ansvarlig søker.

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.
501/19, Traneveien 7 - 0156/0135 - montering av stålskorstein - Ferdigattest

471/19, Træleborgodden 12 - 1006/0193 - bruksendring fra industri/kontor til forretning midlertidig brukstillatelse

448/19, Træleborgveien 13 - 1005/0014 - Tilbygg - Ferdigattest

497/19, Tvervedveien 69 - 0136/0038 - Svømmebasseng uten VA-tilkytning - Ett-trinnstillatelse
§ 20-3

VEDTAK:
Ett-trinns søknad om tillatelse, 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:
Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra ansvarlig søker.

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.

298/19, Valløveien 132 - 0140/0044 - Oppretting av ny grunneiendom - Tillatelse til fradeling

Vedtak:
Tønsberg kommune gir tillatelse til fradeling som omsøkt fra 0140/0044, jf. plan- og
bygningsloven §§ 21-4 og 26-1.
Følgende vilkår ligger til grunn for tillatelsen:
·
·
·

Hele den nye grunneiendommen må være i tråd med arealformålet boligbebyggelse iht
kommuneplan (se punktet om «Eiendomsgrenser» under vurderinger)
Krav fra Bydrift vedrørende vann og avløp må etterkommes
Rettigheter til vei, vann og avløp over annen manns grunn må foreligge før
oppmålingsforretning

Godkjente beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra
kommunen.
Er oppmålingsforretning ikke 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 til fradeling bort, jf. plan- og bygningslova § 21-9
(4).
518/19, Vearåsen øst, felt B1 - 0203/0009 - Oppretting av nye grunneiendommer i tråd med
reguleringsplan - Vedtak

Vedtak:
Tønsberg kommune gir tillatelse til fradeling som omsøkt fra gnr 203, bnr 9, innenfor
delområde B1 i reguleringsplan for Vearåsen øst, med Planid 0704_01128, jf. plan- og
bygningsloven §§ 20-1 og 26-1.
Er oppmålingsforretning ikke 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 til fradeling bort, jf. plan- og bygningslova § 21-9
(4)
515/19, Vestre Ekeberg - 0005/0001 - Redskapshus i landbruket - Ferdigattest pbl §20-2

483/19, Wergelands vei 48 - 1011/0132 - Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - Loft - 20-4 Ett-trinnstillatelse

VEDTAK:
Ett-trinns søknad om tillatelse til bruksendring av loftsrom til boligrom, 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:
Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig
anmodning.

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

457/19, Årfuglveien 18 og 20 - 0082/0407 - riving av eksisterende 2 garasje og oppføring av
erstatningsgarasje - ett-trinnsvedtak

VEDTAK:

Ett-trinns søknad om tillatelse til riving av garasjer samt oppføring av
erstatningsgarasjer, 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.

Arbeidet må ikke igangsettes i marken før:
·
·

Pkt. 1 ovenfor må være innfridd.
Gravetillatelse må foreligge. Denne kan innhentes ved henvendelse til Gravemeldingstjenesten
på tlf. 09146 eller www.gravemeldingen.no .

Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning
fra ansvarlig søker.

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.

499/19, Åsgårdstrandsveien 348 - 0126/0003 - rehabilitering av pipe - ett-trinns tillatelse, § 20-3

VEDTAK:
På bakgrunn av søknadsdokumentasjonen gis det tillatelse til rehabilitering av pipe.
Tiltaket godkjennes i samsvar med plan- og bygningsloven, § 21-4 og bestemmelser gitt
i medhold av loven på følgende betingelser:
·

At ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger. Det er ansvarlig søker som skal søke om
ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Tiltaket kan ikke tas i bruk før dette foreligger.

Er ikke tiltaket satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, så faller den bort. Det
samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges.
De godkjente dokumentene knyttet til søknaden skal ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.

