Tønsberg kommune

JournalpostID

19/52773

Saksbehandler:
Kristin Hogstad Elvestad, telefon: 988 27 183
Kommuneutvikling

Ballblomveien 11 - 0140/0699 - rive enebolig og oppføre ny tomannsbolig
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
174/19

Rådmannens innstilling
Søknad om rammetillatelse til å rive enebolig og oppføre ny tomannsbolig, bestående av
dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 på
følgende betingelser:
1. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift.
2. Vilkår satt av Bydrift når det gjelder vei, og vann- og avløp må følges.
3. 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.
4. De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.

Tiltaket kan ikke igangsettes før det foreligger tillatelse til igangsetting.
30.08.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak
UBA- 174/19 Vedtak:
Søknad om rammetillatelse til å rive enebolig og oppføre ny tomannsbolig, bestående av
dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 på
følgende betingelser:
1. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift.
2. Vilkår satt av Bydrift når det gjelder vei, og vann- og avløp må følges.
3. 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.
4. De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.

Tiltaket kan ikke igangsettes før det foreligger tillatelse til igangsetting.

Sammendrag:
Søknad om å rive en enebolig og oppføre en tomannsbolig.
Det sentrale spørsmålet i saken er om tomannsboligen er tilstrekkelig tilpasset nærområdet.
Rådmannen mener at tiltaket er godt tilpasset nærområdets byggelinjer, tomtestruktur og type
bebyggelse. Tomannsboligen er noe høyere enn de omkringliggende boligene, og har et volum
som gjør at den kan virke noe massiv og fremtredende sammenlignet med bebyggelsen i
nærområdet. Boligen har et pulttak, mens som de fleste boligene i nærområdet har saltak, med
unntak av Ballblomveien 7A og 7B. Selv om boligens høyde, volum og takform gjør at den skiller
seg noe ut fra omkringliggende bebyggelse, er rådmannen av den oppfatning at den er tilstrekkelig
tilpasset nærområdet. Bebyggelsen i nærområdet kan ikke karakteriseres som ensartet, og
boligene er bygd med noe varierende høyder og volum. Rådmannen anbefaler at tiltaket
godkjennes.
Vedlegg:
Ballblomveien 11 - 0140/0699 - rive enebolig og bygge ny vertikaltdelt tomannsbolig Uttalelse vann og avløp
Ballblomveien 11 - 0140/0699 - riving av enebolig og bygging av ny 2-mannsbolig uttalelse vei

Innledning – hva saken gjelder:
Søknad om rammetillatelse til å rive enebolig og føre opp tomannsbolig.
Faktagrunnlag:
Ingeniør Tore Vestland har søkt om å rive enebolig og føre opp vertikalt delt tomannsbolig
på vegne av KLW Eiendom AS. Søker har opplyst følgende:

Søknaden omfatter:
Situasjonskart:

Flyfoto:

Fasadetegninger:

Snittegning:

Areal:
Tomt: 1195 m2
BRA ny bebyggelse: 440,8 m2
BYA ny bebyggelse: 254 m2
Utnyttelsesgrad: 21,26 %
Etasjeantall: 2
Bruksenheter: 2
Høyder:
Øvre gesims: 8 m
Nedre gesims: 6,2 m og 6 m
Nabomerknader:
Kommunen har ikke mottatt nabomerknader i saken.
Rettslig grunnlag:
Regulering:
Eiendommen er uregulert, og gjeldende kommuneplan legges til grunn for den videre
vurderingen.
Kommuneplan:
Eiendommen er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2018-2030, planID
99009, vedtatt 22.05.2019.
Plan- og bygningsloven:
§ 29-1 – Utforming av tiltak
§ 29-2 – Visuelle kvaliteter
§ 29-4 – Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense
Uttalelse andre myndigheter:
Veimyndigheten v/Bydrift har godkjent søknad om ny avkjørsel. Bydrift skriver følgende i
vedtaket:

Bydrift skriver følgende om vann og avløp:

Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes under.
Vurderinger:
Riving:
Det er ingenting som tilsier at eneboligen ikke kan rives. Rådmannen anbefaler at tiltaket
godkjennes.
Plankrav:
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 tiltaket dermed ikke utløser krav til reguleringsplan.
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 § 1.16.
Plan- og bygningsloven § 29-2 stiller krav om at ethvert tiltak skal ha 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 tiltaket har gode nok visuelle kvaliteter i seg selv.
Spørsmålet er om tiltaket er tilstrekkelig tilpasset eiendommens omgivelser. I denne
vurderingen må kommunen ta stilling til hva som anses som eiendommens nærområde. I
forbindelse med revisjonen av kommuneplanen vedtok Tønsberg kommune 22.05.2019 en
fortettingsstrategi som beskriver hvordan vi skal fortette med kvalitet i Tønsberg. I
retningslinjen til fortettingsstrategien § 2.2.5 defineres «nærområde» 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.
I denne saken mener rådmannen at det er naturlig å avgrense tiltakets nærområdet i tråd
med fortettingsstrategien til området vist på bildet under:

Tomte- og bebyggelsesstruktur
Ballblomveien har en enhetlig tomte- og bebyggelsesstruktur med en svært tydelig
byggelinje på begge sider av veien. Boligene har samme møne- og lengderetning, og er
plassert på linje med hverandre med lik avstand til veien og til eiendomsgrensen bak
boligen. Tomtene er like store, og det er mye plenareal rundt boligen. Boligene er relativt
små.
Tomannsboligen har samme møne- og lengderetning som boligene i Ballblomveien, og
har en plassering på tomten som tilsvarer de andre boligene i nærområdet. Avstanden til
veien og eiendomsgrensen bak huset er også i tråd med den omkringliggende
bebyggelsen. Det vil bli noe mindre plenareal på tomten med to avkjørsler, men
rådmannen er av den oppfatning at tiltaket er godt tilpasset nærområdets tomte- og
bebyggelsesstruktur.

Type bebyggelse
Området er dominert 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. Tiltaket er dermed tilpasset bebyggelsestypen i området.
Bygningsvolum og utforming
Boligene som ligger på samme side av Ballblomveien som Ballblomveien 11 har en
ensartet utforming og bygningsvolum. Boligene er relativt små, og alle har saltak og er
bygd med én etasje. Anemoneveien 7A og 7B, nærmeste nabo nord for eiendommen, er
den eneste som skiller seg litt ut fra dette mønsteret, ved at det er bygget på en del med to
etasjer.
Boligene på andre siden av Ballblomveien har en noe mer variert utforming, med både én
og to etasjer. Det samme gjelder boligene på baksiden av Ballblomveien 11.
Tomannsboligen har en lengde/bredde og grunnflate som samsvarer med nærområdet.
Tomannsboligens utforming skiller seg noe ut fra nærområdet når det gjelder høyde,
volumoppbygging og takform. Tomannsboligen har et pulttak med to takflater. I
Ballblomveien har alle boligene saltak, med unntak av de to boligene i Ballblomveien 7A
og 7B, som har pulttak med én takflate.
Tabell som viser ca. høyde på de mest nærliggende boligene:

Tabellen viser at tomannsboligen er noe høyere enn de omkringliggende boligene.
Pulttaket vil også gjøre at boligen får et volum som gjør at den kan fremstå som noe mer
massiv og fremtredende enn de andre boligene i området.
Selv om boligens høyde, volum og takform gjør at den skiller seg noe ut fra
omkringliggende bebyggelse, er rådmannen av den oppfatning at den er tilstrekkelig
tilpasset nærområdet. Bebyggelsen i nærområdet kan ikke karakteriseres som ensartet,
og boligene er bygd med noe varierende høyder og volum.
Oppsummering
Etter en helhetlig vurdering er rådmannen av den oppfatning at tiltaket er tilstrekkelig
tilpasset eiendommens omgivelser, jf. pbl. § 29-2 og kommuneplanen § 1.16.
Alternative løsninger:
Tiltakets høyder, volumoppbygging og takform er ikke tilstrekkelig tilpasset eiendommens
omgivelser, jf. pbl. § 29-2 og kommuneplanen § 1.16. Utvalget viser til at tomannsboligens

høyde og volum gjør at den fremstår som massiv og fremtredende, sett i sammenheng
med de andre boligene i nærområdet.
Rivingen av eneboligen godkjennes.
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

