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Saksnummer

Utvalg for bygge- og arealsaker
Rådmannens innstilling
Søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig, og oppføring av
frittliggende enebolig med utleiedel og integrert garasje, godkjennes.
Det anføres at ingen tiltak som omfattes av plan- og bygningslovens bestemmelser, må
utføres i strid med gjeldende byggegrense mot sjø.
Ingen rive- eller byggearbeider må igangsettes før søknad om igangsettingstillatelse er
dokumentert, innsendt og godkjent, i tråd med byggesaksforskriftens bestemmelser.

Sammendrag:
Søknaden omfatter rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig, og oppføring av
frittliggende enebolig med utleiedel og integrert garasje.
Administrasjonen vurderer at tiltaket ikke strider mot plan- og bygningslovens materielle krav,
og at det nye bolighuset tilfredsstiller plan- og bygningslovens krav om visuelle kvaliteter og
tilpasning til sine bygde og naturgitte omgivelser.
Rådmannen stiller seg positiv til søknaden, men finner det relevant å legge saken frem til
politisk behandling. Tiltakshaver har parallelt med denne saken, påklaget et nylig vedtatt
avslag om deling av eiendommen, for oppføring av ytterligere et bolighus på eiendommen.
Vedlegg
Følgebrev - Rammesøknad (L)(1710522)
Følgebrev - Redegjørelse av omkringliggendenærliggende bebyggelse (L)(1710520)
Dispensasjon fra veglov
Dokumenter i saksmappen:
14.05.2019 Båtsmannsveien 5 - 0139/0138 - rive eksisterende fritidsbolig - oppføre
enebolig med utleiedel og integrert garasje - rammesøknad
Innledning – hva saken gjelder:
Faktagrunnlag:
Søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig, og oppføring av ny,
frittliggende enebolig med utleiedel og integrert garasje.
Tønsberg kommune v/Bydrift har gitt dispensasjon fra veglovens bestemmelser om
minsteavstand til kommunal vei, i tråd med innsendt søknad.
Ansvarlig søker beskriver bl.a. tiltaket slik, i to følgebrev til søknaden:
«Tiltakshaver planlegger rive eksisterende fritidsbolig, og oppføre ny enebolig med
utleiehybel (over 60 m2). Garasjen på eiendommen i sør blir bevart, og er ikke en del
av det omsøkte tiltaket. Således er biloppstillingsplass ivaretatt i begge garasjene.»
«Det omsøkte tiltaket vil bli bygget med betongelementer (30 cm tykkelse) og
murpuss. Vinduer vil være trelags isolerglass med aluminiumsrammer. Tiltakshaver
skal selv bo i boligen, og er opptatt av at materialet som anvendes er av kvalitet.»
«Det omsøkte tiltaket er plassert innenfor regulert byggegrense mot sjø i øst.»
«Det finnes ingen definert takform eller estetikk. Området består av nyere moderne
eneboliger av type funkis (tre og mur), spanskstil med mur, alminnelige trehus
bebyggelse m.m, og eldre boliger. Takformer varierer jevnt gjennom område, og det
er en blanding av flatt tak, saltak, og andre takformer. Området kan defineres å ha
variert bebyggelsesstruktur.»
«Det omsøkte tiltaket vil ikke være i strid med omkringliggende bebyggelse, i forhold
til estetikk, takformer, høyde og størrelse. Tiltaket bryter heller ikke eksisterende
bebyggelseslinjen mot sjø. Vi er av den oppfatning at tiltakets art og størrelse vil være
tilpasset med eksisterende bebyggelse. 3D-illustrasjonen av det omsøkte tiltaket
illustrer hvordan tiltaket tilpassas i eksisterende bebyggelse, det vises til vedlegg om
3D-illustrasjon.»
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Ansvarlig søkers to følgebrev følger i sin helhet som vedlegg til saken.
Det foreligger ingen opplysninger om at det skal foreligge protester mot tiltaket fra berørte
naboer eller gjenboere.
Situasjonsplan, nå-situasjon:

Situasjonsplan, ny situasjon:

Rød flate = Fotavtrykk ny bolig (som følger fasade mot sjø på eksisterende bygg)
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Fotomontasje, fra nord-øst:

Fotomontasje, fra Båtsmannsveien mot sjøen:
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Fasadetegninger:

Plantegninger:
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Snitt som viser eksisterende og nytt terreng:

Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningslovens §§ 29-1 og 29-2, om utforming og visuelle kvaliteter.
Forholdet til kommuneplanen:
Søknaden er innkommet før nylig vedtatt kommuneplan ble iverksatt. I tråd med
overgangsbestemmelse i ny kommuneplan, skal derved plan vedtatt 03.10.2016 gjelde for
denne søknaden.
Tiltaket ligger i uregulert del av byggeområde for boliger i kommuneplanens arealdel,
plassert mellom byggegrense sjø og 100-meters grense sjø.
Kommuneplanens utfyllende bestemmelser sier følgende om tiltak i denne sonen:
2.1.5. Tiltak mellom byggegrense sjø og 100-meters grense sjø jf. plankartet
a) Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel, eller være
dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller land.

-6-

b) Ny bebyggelse skal søkes plassert så langt unna sjøen som mulig, og utvidelse
av eksisterende bygninger skal fortrinnsvis skje i retning bort fra sjøen. Utbygging
av veier, annen infrastruktur og tomteopparbeiding skal skje slik at inngrep og
ulemper blir minst mulig. Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan
bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til sjø.
c) Forbindelser til ytre friluftsområder, strand og sjø skal opprettholdes og
videreutvikles.
Vurderinger:
Sett i sammenheng med eiendommens umiddelbare nærområde, hvor det er gitt tillatelse til
flere bolighus med et tilsvarende arkitektonisk uttrykk, vurderer administrasjonen at
bygningen er tilpasset sine bygde omgivelser på en tilfredsstillende måte. Bygningens noe
stramme og industrielle uttrykk til tross, synes tiltaket å være tilpasset eiendommens
naturgitte betingelser på en tilfredsstillende måte.
Videre vurderer administrasjonen at tiltaket ikke har en plassering, eller er utformet på en slik
måte, at det kommer i strid med gjeldende planbestemmelse om tiltak mellom byggegrense
sjø og 100-metersbeltet langs sjøen.
Forutsatt at tiltakshavers intensjoner om å fullføre prosjektet med høye krav til
materialkvalitet, slik det fremgår av ansvarlig søkers følgebrev, vurderer administrasjonen at
tiltaket ligger innenfor rammene av plan- og bygningslovens krav til utforming og visuelle
kvaliteter.
Alternative løsninger:
Søknaden kan avslås med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 29-1 eller 29-2, dersom
utvalget skulle komme til motsatt slutning enn administrasjonen, når det gjelder tiltakets
arkitektoniske kvaliteter.
Økonomiske konsekvenser:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Helse- og miljøkonsekvenser:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Konsekvenser for folkehelse:
Omfattes ikke av denne saksutredningen. Det anføres at tiltaket ikke berører allmennhetens
adgang til stier til og fra, eller langs sjøen.
Konsekvenser for barn og unge:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Konklusjon:
Administrasjonen anbefaler at søknaden imøtekommes.
Videre behandling:
UBA avgjør saken.
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Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

-8-

