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Tønsberg kommune
Kommuneutvikling
Postboks 2410
3104 Tønsberg
postmottak@tonsberg.kommune.no
Deres ref.:

Vår ref.: Trym Haatuft

Sted, Dato: Tønsberg 02.05.2019

Redegjørelse av omkringliggende/nærliggende bebyggelse – Båtsmannsveien 5, gbnr 139/138.
Det omsøkte tiltaket er i strid med avstand fra offentlig veg og nærmere enn minsteavstandskravet i §
29-4. Vi er av den oppfatning at det er viktig å vektlegge omkringliggende og nærliggende bebyggelse
i argumentasjonen for administrasjonen. I dette dokumentet er det også lagt inn bilder av det vi
oppfatter som relevant i saken.
Området er ikke preget av en definert arkitektonisk stil eller bebyggelsesstruktur, og utnyttelsen i
området er høy. Flere av nyere tiltak har fått innvilget dispensasjonssøknader, både i gjeldene og eldre
planer.
Bilde under er et kartutsnitt av nærområdet.

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. 3Dillustrasjonen av det omsøkte tiltaket illustrer hvordan tiltaket tilpassas i eksisterende bebyggelse,
det vises til vedlegg om 3D-illustrasjon.
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Kartutsnitt fra sjø. Eksisterende bebyggelsen fremstår som massiv og variert. Nytt tiltak vil ikke skille
seg fra eksisterende byggelinje mot sjø. Tiltaket vil ikke fremstå sjenerende eller til ulempe for
bakenforliggende boliger. Tiltakshaver skal planere eiendommen, slik at etasjehøyde fra veg, blir ca.
den samme.

Flere av eksisterende bebyggelse går over tre etasjer, og fremstår som massivt fra sjø. Det omsøkte
tiltaket går over to etasjer, og vil ikke fremstå som bebyggelse som bryter med omgivelsene. Område
har ingen dominerende fargepreg, således vil ikke tiltakets art med mur være i strid med
eksisterende fargestil.
Av nyere bebyggelse, viser bilde at det etableres mer og mer funkisboliger med flatt tak i område,
således vil ikke det omsøkte tiltaket være sjenerende for områdets arkitektoniske utforming.
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Synliggjøring av nærliggende
eiendommer med høyere
utnyttelsesgrad enn 30 % BYA:
Seks nærliggende eiendommer
overstiger tillatt utnyttelsesgrad.
Disse er markert med rød sirkel.
Utnyttelsesgraden er som følgende:
- Båtsmannsveien 8: 37,8 % BYA
- Båtsmannsveien 12: 33,6 % BYA
- Båtsmannsveien 15: 35 % BYA
- Båtsmannsveien 16A: 35,4 % BYA
- Båtsmannsveien 11: 42,64 % BYA
- Båtsmannsveien 13: 38,29 % BYA

Nærliggende eiendommer nærmere enn minsteavstandskravet til kommunal veg
Samtlige av omkringliggende og nærliggende bebyggelse er oppført nærmere enn
minsteavstandskravet til kommunal veg (15 meter).
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Utvalg av enkelt eiendommer

Båtsmannsveien 7, naboeiendom i nord. Trehus, type funkis. Avstand til nabogrense Båtsmannsveien
5 ca. 3,8 meter. Avstand fra vegmidte 11.22 meter

Båtsmannsveien 13. Mur og spansk arkitektur. Høy utnyttelsesgrad, 38,29 %-BYA. Avstand
fra vegmidte 5.30 meter
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Båtsmannsveien 15. Saltak, og høy utnyttelsesgrad, 35 % BYA. Avstand fra vegmidte 11
meter.

Båtsmannsveien 8, høy utnyttelsesgrad, 37,8 %-BYA. Eiendom vil ikke miste utsikt mot sjø.
Avstand fra vegmidte ca. 7,5 meter.
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Båtsmannsveien 11, tomten har et areal på 530 m2, total BYA på 226 m2. Total utnyttelse på
eiendommen = 42,64 %-BYA, total MUA = 140 m2. Bygningen krysser også regulert
byggegrense mot sjø. Byggetillatelse gitt på gjeldene plan. Byggeavstand til nabo i nord er
0,5 meter, og byggeavstand mot veg er 1 meter. Byggeavstand mot nabo i sør er 3,7 meter.
Avstand fra vegmidte 4.5 meter.

Ovenforliggende bebyggelse:

Området bak er preget av boliger i 2. etasjer. Kartutsnittet viser ikke nyeste bebyggelse. Der
det i kartet ser ubebygd ut (rød sirkel), er det i dag bebyggelse.
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Ved spørsmål, ta gjerne kontakt på telefon 928 34 804 eller på epost
trym.haatuft@wsp.com
Med vennlig hilsen
WSP Norge AS

Trym Haatuft
WSP Norge
Ansvarlig søker

Gjermund Kaupang
Avdelingsleder

