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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 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 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.

07.06.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak
UBA- 156/19 Vedtak:

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 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 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 § 292. 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

