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Rådmannens innstilling
Tønsberg kommune godkjenner søknaden om å rive den eksisterende eneboligen og føre opp 2
tomannsboliger og 2 dobbeltgarasjer. Vi godkjenner søknaden på bakgrunn av dokumentasjonen
som er sendt inn, i samsvar med plan- og bygningsloven § 21-4 og bestemmelser gitt i medhold av
loven. Tillatelsen gis på følgende betingelser:
1. Før rivearbeider igangsettes, må vann – og avløpsledninger være
frakoblet etter anvisning fra Tønsberg kommune v/Bydrift.
Eventuelle vannmålere skal leveres kommunens driftsavdeling på
Kilen. Eventuelle panthavere må samtykke i rivingen.
2. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning.
3. Vilkårene som er satt av Bydrift som veimyndighet og vann- og
avløpsmyndighet må følges.

Arbeidet må ikke igangsettes i marken før:
·

Pkt. 1-3 ovenfor må være innfridd.

·

Tilknytningsavgifter må være betalt.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·
·

·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning fra
ansvarlig søker.
Det skal innsendes opplysninger av bygningens plassering på sosi-format ved å koordinatfeste
dens fasade-/veggliv , i tillegg skal det vedlegges utplott av tiltakets plassering i forhold til
eiendomsgrenser. Koordinatene skal være i EUREF89/UTM32 og skal i tillegg angi høyde på
ferdig gulv innvendig i henhold til NN 2000 (kote o.k ferdig gulv 1 etasje).
Husnummerskilt må være oppsatt på husvegg slik at det er godt synlig fra veien.

Hvis tiltaket ikke er 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. Fristene kan ikke forlenges.
De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra
bygningsmyndigheten.

30.08.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak
UBA- 177/19 Vedtak:
Tønsberg kommune godkjenner søknaden om å rive den eksisterende eneboligen og føre opp 2
tomannsboliger og 2 dobbeltgarasjer. Vi godkjenner søknaden på bakgrunn av dokumentasjonen
som er sendt inn, i samsvar med plan- og bygningsloven § 21-4 og bestemmelser gitt i medhold av
loven. Tillatelsen gis på følgende betingelser:
1. Før rivearbeider igangsettes, må vann – og avløpsledninger være
frakoblet etter anvisning fra Tønsberg kommune v/Bydrift.
Eventuelle vannmålere skal leveres kommunens driftsavdeling på
Kilen. Eventuelle panthavere må samtykke i rivingen.
2. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning.
3. Vilkårene som er satt av Bydrift som veimyndighet og vann- og
avløpsmyndighet må følges.

Arbeidet må ikke igangsettes i marken før:
·

Pkt. 1-3 ovenfor må være innfridd.

·

Tilknytningsavgifter må være betalt.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
·
·

·

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger. Dette kan utstedes etter skriftlig anmodning fra
ansvarlig søker.
Det skal innsendes opplysninger av bygningens plassering på sosi-format ved å koordinatfeste
dens fasade-/veggliv , i tillegg skal det vedlegges utplott av tiltakets plassering i forhold til
eiendomsgrenser. Koordinatene skal være i EUREF89/UTM32 og skal i tillegg angi høyde på
ferdig gulv innvendig i henhold til NN 2000 (kote o.k ferdig gulv 1 etasje).
Husnummerskilt må være oppsatt på husvegg slik at det er godt synlig fra veien.

Hvis tiltaket ikke er 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. Fristene kan ikke forlenges.
De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra
bygningsmyndigheten.

Sammendrag:
Søknad om å rive eksisterende enebolig og føre opp to tomannsboliger og to dobbeltgarasjer.
Det sentrale spørsmålet i saken er om tiltaket er tilstrekkelig tilpasset nærområdet.
Rådmannen mener at tiltaket er tilstrekkelig tilpasset nærområdet. Nærområdet til Buskveien 31 er
karakterisert av frittliggende småhusbebyggelse (hovedsakelig eneboliger) med varierende
utforming, volum og takoppbygg. Området er ikke ensartet, og boligene har ulik møne- og
lengderetning og ulik avstand til veien. Alle boligene har saltak eller valmet tak. Tiltaket har saltak,
og tomannsboligenes form, takform, proporsjoner, bygningsstruktur gjør at de fremstår som godt
tilpasset nærområdet. Tomannsboligene er noe høyere enn boligene i nærområdet. Rådmannen er
likevel av den oppfatning at høyden er tilstrekkelig tilpasset området. Rådmannen anbefaler at
tiltaket godkjennes.
Vedlegg:
Vedlegg F-1 Redegjørelse av tiltak Buskveien 31
Vedlegg Q-1 Illustrasjoner
Vedlegg I-2 Vedtak om endret byggegrense fra offentlig vei Buskveien 31
Vedlegg I-1 Vedtak om endret avkjørsel Buskveien 31

Innledning – hva saken gjelder:
Søknad om å rive enebolig og føre opp 2 tomannsboliger og 2 dobbeltgarasjer.
Faktagrunnlag:
Profoyn AS søkte 21.05.2019 om å rive eksisterende enebolig og føre opp 2
tomannsboliger og 2 dobbeltgarasjer på vegne av Staverngaten 15 AS.
I søknaden er det opplyst følgende:

Søknaden omfatter:
Situasjonskart:

Utomhusplan:

Flyfoto:

Fasadetegninger boliger:

Fasade garasjer:

Illustrasjoner:

Areal:

Høyde:
Gesimshøyde: 5,850 m
Mønehøyde: 7,750 m
Nabomerknader:
Det har ikke kommet inn nabomerknader i saken.
Rettslig grunnlag:
Eiendommen omfattes ikke av en reguleringsplan.
Søknaden er sendt inn før kommuneplanens arealdel 2018-2030 ble vedtatt. Søknaden
behandles derfor etter kommuneplanens arealdel 2014-2026, jf. overgangsbestemmelsen
§ 1.2.2.
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel 2014-2026 avsatt til boligområde.
Relevante bestemmelser:
1.3. Plankrav (pbl § 11-9, pkt. 1)
1.16. Estetikk og byggeskikk (pbl §11-9 nr. 6)
Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no
Relevante bestemmelser:
§ 29-2. Visuelle kvaliteter
Uttalelse andre myndigheter:
Veimyndigheten v/Bydrift har 01.02.2019 fattet vedtak på vilkår om ny avkjørsel, og
07.02.2019 fattet Bydrift vedtak om dispensasjon fra avstandskravet i veiloven. Vedtakene
ligger vedlagt.
Bydrift har uttalt følgende om vann- og avløp:
Vann og avløp
Stikkledninger for vann og spillvann tilknyttes kommunale hovedledninger i Hyllveien eller

Buskveien.
Overvann på eiendommen skal håndteres i ht. Tønsberg kommunes overvannsveileder
(vedtatt i bystyret i 04/19). Veilederens 3-trinns strategi skal følges.
Stikkledninger for vann og avløp legges i ht. «Standard Abonnementsvilkår for vann og
avløp», tekniske og administrative bestemmelser.
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes under.
Vurderinger:
Plankravet:
Kommuneplanens arealdel punkt 1.3 krever at det lages en reguleringsplan for tiltaket.
Rådmannen mener at tiltaket er omfattet av unntaksbestemmelsen fra plankravet i punkt
1.3.2, og at plankravet derfor ikke gjelder.
Riving av eksisterende bolig:
Det er ingenting som tilsier at eneboligen ikke kan rives. Rådmannen anbefaler at
søknaden om å rive boligen godkjennes.
Plassering/høyder:
Tiltakets plassering og høyder er i tråd med reglene i plan- og bygningsloven.
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, og kommuneplanens arealdel punkt 1.16.
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 tomannsboligene har gode visuelle kvaliteter i seg
selv, og at de er godt nok tilpasset nærområdet og eiendommen boligene er plassert på.
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 var ikke vedtatt da søknaden ble sendt inn, 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 Buskveien 31 er karakterisert av frittliggende småhusbebyggelse
(hovedsakelig eneboliger). Begrepet «frittliggende småhusbebyggelse» er definert i
kommunens fortettingsstrategi, og omfatter både eneboliger og tomannsboliger.
Fortettingsstrategien legger dermed opp til at man i områder som er preget av frittliggende
småhusbebyggelse både kan fortette med eneboliger og tomannsboliger.
Bebyggelsen i området har variert utforming, volum og takoppbygg. Området er ikke
ensartet, og boligene har ulik møne- og lengderetning og ulik avstand til veien. Alle
boligene har saltak eller valmet tak.
Tomannsboligene som er søkt om er rektangulære bygg med saltak. Fasadene skal bli
utført med liggende gråmalt/beiset trepanel. Visuelt sett fremstår tomannsboligenes form,
takform, proporsjoner, bygningsstruktur som godt tilpasset nærområdet.
Tomannsboligene er noe høyere enn boligene i nærområdet, med en gesimshøyde på
5,85 m og en mønehøyde på 7,75 m. Særlig gesimshøyden kan gjøre at tomannsboligene
fremstår som noe mer fremtredende enn de nærliggende boligene. Samtidig gjør den
varierende bebyggelsen at nærområdet sannsynligvis kan tåle en viss høyde på
tomannsboligene uten at de fremstår som dårlig tilpasset nærområdet.
Tabell over høyden på boligene i nærheten:

Etter en helhetsvurdering er rådmannen av den oppfatning at tiltaket har gode visuelle
kvaliteter, både i seg selv og sett i sammenheng med eiendommens omgivelser, jf. pbl. §

29-2 og kommuneplanens arealdel punkt 1.16.
Alternative løsninger:
Utvalget er av den oppfatning at tomannsboligenes høyde gjør at tiltaket skiller seg ut fra
nærområdet, og at boligene ikke fremstår som tilstrekkelig tilpasset nærområdet, jf. pbl. §
29-2 og kommuneplanens arealdel punkt 1.16. Tiltaket avslås.
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 godkjennes.
Videre behandling:
UBA avgjør saken.
Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

