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Rådmannens innstilling
Søknad om å føre opp en frittliggende enebolig avslås i medhold av plan- og bygningsloven § 29-2
og kommuneplanens arealdel punkt 2.2.2. Boligens takform og plassering er ikke tilstrekkelig
tilpasset eiendommens bygde omgivelser.
Videre tilfredsstilles ikke krav til unntak for reguleringsplan punkt 1.3.
07.06.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Forslaget ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (Frp).
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak.
UBA- 135/19 Vedtak:
Søknad om å føre opp en frittliggende enebolig avslås i medhold av plan- og bygningsloven § 29-2
og kommuneplanens arealdel punkt 2.2.2. Boligens takform og plassering er ikke tilstrekkelig
tilpasset eiendommens bygde omgivelser.
Videre tilfredsstilles ikke krav til unntak for reguleringsplan punkt 1.3.

Sammendrag:
Søknad om å oppføre en enebolig i Barlindveien 34. Det er sendt inn søknad om fradeling av
eiendommen, og sakene bør vurderes i sammenheng med hverandre (arkivsak 19/149).
Rådmannen har innstilt negativt i begge sakene. Dersom utvalget følger rådmannens innstilling i
den andre saken, bør det også følge rådmannens innstilling i denne saken.
Det sentrale spørsmålet i saken er om boligen er tilstrekkelig tilpasset nærområdet.
Rådmannen mener at boligen ikke er tilstrekkelig tilpasset nærområdet. Takformen bryter med den
enhetlige takformen i området, og plasseringen av boligen bryter med byggelinjene,
tomtestørrelsen og bebyggelsesstrukturen. Rådmannen anbefaler derfor at tiltaket avslås.
Vedlegg:
Kommentarer til merknader
Nabomerknader 2
Nabomerknader
Kommentarer til nabomerknader

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

Flyfoto:

Fasadetegninger:

Snittegninger:

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

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

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

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

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

Nærområdet til Barlindveien 34 er karakterisert av en enhetlig bebyggelsesstruktur med en
svært tydelig byggelinje. Boligene har samme møne- og lengderetning, og er plassert på
linje med hverandre med lik avstand til veien og til eiendomsgrensen bak boligen.
Tomtene på vestsiden av Barlindveien er ca. like store, og det er mye plenareal rundt
boligene. Tomtene på østsiden av Barlindveien er av litt mer varierende størrelse, men har
likevel en svært tydelig byggelinje ut mot veien.
Boligens plassering på eiendommen vil bryte med nærområdets tydelige byggelinje.
Tiltaket fører til at tomtestørrelsen på begge eiendommene halveres, og de nye tomtene vil
skille seg klart ut fra resten av tomtene i området. Det vil også bli vesentlig mindre plen- og
uteoppholdsareal på tomtene.
Alle boligene i nærområdet har saltak, med unntak av Barlindveien 30, som har et valmet
tak. Nærområdet har dermed en tydelig og ensartet stil når det kommer til takform. Boligen
det er søkt om har pulttak, og skiller seg derfor svært tydelig ut fra de andre boligene i
området.
Etter en helhetsvurdering mener rådmannen at boligens plassering og takform gjør at den
ikke er tilstrekkelig tilpasset eiendommens bygde omgivelser, jf. pbl. § 29-2 og
kommuneplanens arealdel punkt 2.2.2.
Nabomerknader
Det foreligger nabomerknader i saken fra Kjersti og Knut Berg i Barlindveien 32 og
Presterødåsen vel.

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

Ingen av tomtene fra Barlindveien 2 til Barlindveien 46 har fradelte tomter. Det foreligger
et høydeskilleplatå mellom Barlindveien 46 og resterende eiendommer nordover i
Barlindveien. Boligene i Barlindveien 48-62 er derfor ikke sammenlignbare med denne

·

·

·
·
·
·
·

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

Tiltakshaver har besvart nabomerknadene med følgende:
·
·

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

·

·
·
·

·

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

Rådmannens kommentarer til nabomerknadene:
·
·
·
·
·
·

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

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

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

Ikke vurdert.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Ikke vurdert.
Helse- og miljøkonsekvenser:
Ikke vurdert.
Konsekvenser for folkehelse:
Ikke vurdert.
Konsekvenser for barn og unge:
Ikke vurdert.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ikke vurdert.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at tiltaket avslås.
Videre behandling:
UBA avgjør saken.
Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

