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Rådmannens innstilling
Klage fra Mariam Say på vedtak i UBA-sak 151/19 tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.

30.08.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak
UBA- 173/19 Vedtak:
Klage fra Mariam Say på vedtak i UBA-sak 151/19 tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.

Sammendrag:
Saken gjelder søknad om tillatelse til påbygg og bruksendring for å etablere boenhet på
eksisterende garasje.
Utvalget avslo søknaden enstemmig i møte den 07.06.2019 (sak 151/19). Grunnlaget for avslaget
var i første rekke kravet om avstand fra boligen til eiendomsgrensene, og dessuten kravene til
visuelle kvaliteter og tilpasning av tiltaket.
Dette vedtaket er påklaget av tiltakshaver. Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye
opplysninger eller synspunkter som gir grunn til å oppheve eller endre avslaget, og vi anbefaler
derfor at klagen ikke tas til følge.
Vedlegg:
Snøhvits vei 1 A - 0082/0478 - Bruksendring og ombygging av garasje til boligformål
Snøhvits vei 1 A - 0082/0478 - Bruksendring og ombygging av garasje til boligformål klage på avslaget saksnr. 151/19

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på avslått søknad om tillatelse til etablering av ny boenhet på garasje.
Faktagrunnlag:
Krogh ByggDesign AS på vegne av Mariam Say søkte den 22.03.2019 om tillatelse til
påbygg og bruksendring for å etablere boenhet på eksisterende garasje. Tiltaket
innebærer i praksis at det etableres en ny enebolig på eiendommen.
Boligen skal plasseres to meter fra eiendomsgrensen mot gbnr. 82/82. Det er gitt
samtykke til plasseringen fra eieren av denne eiendommen.

Figur 1 - situasjonskart

Figur 2 - fasader
Utvalg for bygge- og arealsaker (UBA) avslo søknaden enstemmig i møte den 07.06.2019
(sak 151/19):

«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.»

Dette vedtaket er påklaget av tiltakshaver den 05.07.2019. I klagen er det gjort gjeldende
at:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Det er gitt samtykke fra eier av naboeiendommen, som dermed også er inneforstått med
konsekvensene av plasseringen.
Det oppføres mange boliger i Tønsberg som ikke oppfyller avstandskravet.
Krav til brannsikring vil bli oppfylt.
Garasjer under en viss størrelse tillates oppført inntil 1 meter fra eiendomsgrensen, og
avstanden til boligbygg på naboeiendommen kan dermed bli mindre enn 8 meter.
Det er tatt hensyn til naboenes bokvaliteter ved prosjekteringen av tiltaket, blant annet
ved at takvinkelen er redusert fra 27 til 12 grader.
På grunn av terrengforholdene vil det høyeste punktet på boligen bare nå til midten av
naboens garasje.
Det er 18 meter mellom tiltaket og naboens bolig.
Tomten er på 1 365 m2 og gir derfor mulighet til god avstand til omkringliggende
boenheter.
Boligen er prosjektert i samme størrelse og stil som eksisterende bolige og garasje på
eiendommen.
Takvinkelen kan om nødvendig økes til 15 grader. Flere eiendommer i nærheten har
takvinkel under 20 grader.
Eksempler på boenhet over garasjen finnes blant annet i Tyrihansveien 5a og 5c.
Opprinnelig søknad er sendt i 2018, og det bes derfor om at tiltaket kan prosjekteres etter
byggteknisk forskrift fra 2017 (TEK17).

Rettslig grunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 – se www.tonsberg.kommune.no.
1.3. Plankrav (pbl § 11-9, pkt. 1)
1.3.1. For tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven,
innenfor formålene bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur, grønnstruktur og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone, kreves det reguleringsplan.
For alle nye avsatte byggeområder, med unntak av D45, kreves reguleringsplan.
1.3.2. Plankravet gjelder ikke (pbl. § 11-10, pkt. 1) dersom tiltaket ut fra en helhetlig
vurdering:
•

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 med vedtatt 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.
1.16. Estetikk og byggeskikk (pbl §11-9 nr. 6)
1.16.1. Tiltak skal gis tidsmessig og god estetisk utforming i samsvar med tiltakets
funksjon og egenart, og være i samspill med eksisterende bygde og naturgitte
omgivelser. Det skal benyttes stedstilpassede volumer, materialer og farger.
Bygninger skal harmonere med og ta hensyn til eksisterende bygningsmiljø, men kan
gis en moderne utforming. I fortettingsprosjekter som gir brudd med eksisterende
karakter, skal utbyggingsprosjektet tilføre området nye kvaliteter.
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.
§ 29-4.Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense
Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal
godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om
byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og
mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter
kapittel 11 eller 12.
Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en
avstand fra nabogrense som angitt i forskrift eller som minst svarer til byggverkets
halve høyde og ikke under 4 meter.
Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i
andre ledd eller i nabogrense:
a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
b) ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak
Departementet kan gi forskrift med nærmere bestemmelser om plassering av
byggverk, som regler om avstand mellom byggverk, avstand til nabogrense, og
beregningsmåten for høyde og avstand, samt for areal på byggverk som nevnt i

tredje ledd bokstav b.
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes nedenfor.
Vurderinger:
Vilkår for klagebehandling
Klagen er fremsatt innenfor lovbestemt klagefrist og øvrige vilkår for klagebehandling i
forvaltningsloven kapittel VI er også oppfylt.
Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven § 33
andre ledd. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen
begrunnet.
Vurdering av klagen
Grunnlaget for avslaget er i første rekke kravet om avstand fra boliger til
eiendomsgrensene, og dessuten kravene til visuelle kvaliteter og tilpasning av tiltaket.
Plasseringen er vurdert slik i saksutredningen til vedtaket:
«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.»
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir
grunn til å endre denne vurderingen. I rundskriv H-8/15 til pbl. § 29-4 uttaler departementet
(punkt 4.1.1):
«Adgangen til å godkjenne plassering nærmere nabogrense enn 4 meter ved samtykke
fra nabo gjelder for ethvert byggverk uansett art og omfang. Selv om nabo gir samtykke,
innebærer imidlertid ikke dette at tiltakshaver har krav på at kommunen aksepterer
plasseringen, jf. "kan". Eventuell godkjenning er underlagt kommunens frie skjønn.»
Denne skjønnsutøvelsen må skje innenfor rammen av de hensyn bestemmelsen og loven
for øvrig skal ivareta. Bestemmelsen skal generelt ivareta hensynene til brannsikkerhet og
til lys, utsikt, skjerming og tilsvarende kvaliteter på alle de involverte eiendommene. Selv
om nåværende eiere er enige om plasseringen, skal bygningsmyndigheten ivareta
allmenne, mer langsiktige interesser som sikrer varig kvalitet i boligene og omgivelsene.
Kommunen har erfaring fra flere saker der liten avstand mellom boliger gir konflikt etter at
bygningene er oppført og tatt i bruk. Etter rådmannens vurdering bør avstandskravet
derfor praktiseres strengt ved oppføring av nye boliger.
Selv om det er lang avstand mellom boligene i dag, vil nærheten til uteområdene og
forventninger om nye byggetiltak kunne skape dårlige bokvaliter og fremtidige konflikter.

Rådmannen mener derfor at det ikke bør gis tillatelse til plasseringen det søkes om.
Kravene til visuelle kvaliteter og tilpasning er vurdert slik i saksutredningen:
«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.
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.

Figur 3 - 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.

Figur 4 - 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.»
Etter rådmannens vurdering inneholder klagen heller ikke nye momenter som er
avgjørende for denne vurderingen. Vi mener at boligen vil skille seg fra omgivelsene, både
med hensyn til plassering/tomtestruktur og takvinkel, på en måte som er uheldig for de
visuelle kvalitetene i området.
Alternative løsninger:
Klage fra Mariam Say på vedtak i UBA-sak 151/19 tas delvis til følge ved at vedtaket
oppheves.
Etter en samlet vurdering mener utvalget at omsøkt plassering kan godkjennes, og
dessuten at tiltaket ikke kommer i konflikt med kravene til visuelle kvaliteter og tilpasning i

kommuneplanbestemmelsene punkt 1.16 og plan- og bygningsloven § 29-2.
Administrasjonen delegeres myndighet til å fatte nytt vedtak.
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir
grunn til å endre vedtaket i UBA-sak 151/19, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas til
følge.
Videre behandling:
Hvis utvalget står fast ved vedtaket i delegasjonssak 151/19, 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

