1

Tønsberg kommune
Postboks 2410

Tønsberg, 13.05.2019
Dok.ref.
Nordbyen 32 - sjøbod
følgebrev til rammesøknad

3104 Tønsberg

NORDBYEN 32 – GNR 1001/BNR 163 – REHABILITERING AV SJØBOD
RAMMESØKNAD MED DISPENSASJONSSØKNAD

På vegne av Mona og Per Christian Corneliussen søkes det om rammetillatelse for å
rehabilitere eksisterende sjøbod i Nordbyen 32.
Bakgrunn:
Eiendommen ligger i bydelen Nordbyen og omfattes av kommunedelplan for sentrum 20142026 – byplanen av 07.09.2015. Eiendommen består av et hovedhus og en sjøbod. I 201718 ble det gjennomført en totalrehabilitering av hovedhuset.
Tiltakshaverne ønsker nå å rehabilitere eksisterende sjøbod. Det er behov for endel større
vedlikeholdstiltak som oppretting av fundament, reparasjon av tak og ytterkledning samt
utskifting og oppretting av bærende konstruksjoner som er skadet.
På bakgrun n av en lignende sjøbodsak i Nordbyen 26, legger vi til grunn at det må søkes
dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 – forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag,
kommunedelplanens byggegrenser mot sjø og krav til bevaring av bygninger oppført før
1940 innenfor bestemmelsesområde #24.
Tiltak et:
Nederst på eiendommen mot sjøen ligger sjøboden, antatt bygget midt på 1800-tallet.
Sjøboden har vært ombygget flere ganger. Frem til 1979 stod det i tillegg et større bolighus til
på eiendommen - mellom hovedhuset og sjøboden. Dette huset hadde tre boenheter.
Med utgangspunkt i de planene for sjøboden som forelå før sommeren 2018, hadde vi en
visuell befaring med Vestfold fylkeskommune v/Jørgen Solstad 01.11.18 og påfølgende
dialogmøte i fylkeskommunen 21.11.18. I tråd med denne prosessen har en
rehabiliteringsplan for sjøboden blitt utformet. Tiltaket det søkes om er følgende:
•
•

Tilbakeføre sjøbodens opprinnelige form. Gamle bilder viser at sjøboden har hatt en
«sluttet» form og ikke som dagens form som har et «innhuk» mot sørøst.
Rehabiliteringsplanen er å beholde/gjenbruke så mye som mulig av det som er
opprinnelig og av teknisk god stand (fundamenter, trekonstruksjoner, utvendig
kledning, takstein ol.)

Tiltaket som det nå søkes tillatelse for er en rehabilitering og ombygging, slik at sjøboden får
tilbake mer av sin opprinnelige form og arkitektonisk uttrykk. I tillegg er det ønskelig fra
tiltakshavernes side at den kombinerte bruken som sjøboden har hatt de siste 30-40 åra
videreføres. Premissene er lagt i samarbeid med Vestfold fylkeskommune for å være trygge
på at fylkeskommunen vil være positive til tiltaket.
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Dispensasjon:
Det søkes dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 – forbud mot tiltak langs sjø og
vassdrag, kommunedelplanens byggegrenser mot sjø og krav til bevaring av bygninger
oppført før 1940 innenfor bestemmelsesområde #24.
I forhold til plan- og bygningslovens § 1-8 er vi av den mening at hensynet bak loven ikke
settes vesentlig til side som følge av dispensasjon fra forbud mot tiltak langs sjø og
vassdrag. Til grunn for denne vurderingen legges det vekt på følgende:
•
•

Tiltaket medfører ingen vesentlig endring av dagens situasjon og har ikke negative
konsekvenser for landskap, friluftsliv eller allmennhetens tilgang til strandsonen.
Eksisterende bygningsmiljø blir ivaretatt og videreført.

I forhold til byplanens krav til bevaring vil vi hevde at det omsøkte tiltaket er i tråd med
bestemmelse § 4.2, hvor det i fellesbestemmelsene bla heter:
«Eksisterende bebyggelse oppført før 1940 tillates ikke revet, men skal bevares i eksteriør
og form. Ved utbedring og reparasjon skal bygningenes karakter, dvs form, materialbruk og
detaljering, opprettholdes eller tilbakeføres til tidligere tilstand.»
Tiltaket som det nå søkes tillatelse for bekrefter dette:
•
•
•

Tilbakeføre sjøbodens opprinnelige form. Gamle bilder viser at sjøboden har hatt en
«sluttet» form og ikke som dagens form som har et «innhuk» mot sørøst.
Rehabilitering i stedet for en nybygget replika. Planen er å beholde/gjenbruke så mye
som mulig av det som er opprinnelig og av teknisk god stand (fundamenter,
trekonstruksjoner, utvendig kledning, takstein ol.)
Eksisterende bygningsmiljø blir ivaretatt og videreført.

Tiltaket bidrar til å sikre at bydelens bygningsmiljø holdes levende og vedlike. Tiltaket
innebærer ingen negative konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Arkitektur:
En tilbakeføring av sjøbodens opprinnelige form er hovedmotivet arkitektonisk. Dagens
uttrykk på sjøboden er preget av tidligere eieres tilfeldige «påfunn» i forhold til bodens
endrede bruk og funksjon. Denne sjøboden har, i likhet med andre tilsvarende sjøboder i
Nordbyen, over tid tid fått en mer kombinert bruk som lager/kortvarig opphold/støttefunksjon
for sjørelaterte aktiviteter.
Tiltakshaverne ønsker å videreføre bruken som sjøboden har hatt de siste 30-40 årene, men
at arkitekturen blir mer helhetlig og med sterk forankring i et mer opprinnelig og
«sjøbodaktig» uttrykk.
Bygningsmessig og arkitektonisk er det viktig at sjøboden får tilbake sin enkle form, enkle
uttrykk, enkle materialbruk, enkle detaljer samt enkle og tilforlatelige løsninger.
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Planen er å beholde/gjenbruke så mye som mulig av det som er opprinnelig og av teknisk
god stand (fundamenter, trekonstruksjoner, utvendig kledning, takstein ol.). I den grad det er
hensiktsmessig vil det bli benyttet materialer med tilnærmet likt utseende. Supplering av
takstein vil fortrinnsvis bli gjort med gjenbruk av gammel teglstein med likt utseende.
Nabovarsel:
Tiltaket er nabovarslet 12.04.2019. Fra Tønsberg kommune som grunneier er det kommet
merknad datert 02.05.19. Forøvrig ingen merknader.
Kommunen bemerker følgende:
•
•
•

Sjøbodens bruksareal utvides mot kommunal eiendom gbnr 1001/5 (smett ned til vannet
fra Nordbyen). Smett vurderes som viktige for allmennhetens tilgang til vannet.
Kommunen frykter tiltaket bidrar til økt privatisering.
Kommunen mener at dagens utkragede tak ikke stammer fra den opprinnelige
sjøbodformen. En «gjenbygging» medfører en utvidelse og ikke en tilbakeføring.
Kommunen har ikke vært i kontakt med VFK. Dersom VFK er av den mening at utvidelse
under utkraget tak er en historisk riktig tilbakeføring, vil kommunen se på saken på nytt.

Kommentar:
Tiltakshaver og ansvarlig søker hadde en visuell befaring med Vestfold fylkeskommune
v/Jørgen Solstad 01.11.18 og påfølgende dialogmøte i fylkeskommunen 21.11.18. I tråd med
denne prosessen har en rehabiliteringsplan for sjøboden blitt utformet.
Etter vår vurdering er det ingen usikkerhet knyttet til sjøbodens opprinnelige form og
utstrekning slik kommunen påstår. Befaring og dialog med Vestfold fylkeskommune v/Jørgen
Solstad bekrefter denne vurderingen.
Dagens «innhuk» mot sørøst og «smetten» er gjort i nyere tid, antagelig for at daværende
eier ønsket en privat utvendig adkomst til brygga.
•

Eksisterende gulvkonstruksjon og synlig bjelkelag dokumenterer sjøbodens
opprinnelige utstrekning. «Innhuket» går innenfor den gamle gulvkonstruksjonen.
• Gamle bilder fra hhv ca 1900 og slutten av 50-tallet viser at sjøboden har en
utstrekning og «sluttet» form helt ut mot «smetten» mot sørøst.
• Gamle kart fra hhv 1868 (Magnus) og 1904 (Krum) viser at sjøboden har en
utstrekning helt ut mot «smetten» mot sørøst. Nordbyen 32 har eiendomsnummer 75
på disse kartene. Kartet fra 1868 er veldig tydelig og viser sjøbodens rektangulære
form med langsiden mot sjøen. Sjøboden har på dette kartet et lite tilbygg mot
hagen. Kartet fra 1904 viser et større rektangel mot sjøen. Den ytterste delen var
sjøboden, mens delen innenfor var et større bolighus med tre boenheter. Bolighuset
ble imidlertid revet ca 1979. Gamle bilder fra hhv ca 1900 og slutten av 50-tallet
dokumenterer denne situasjonen godt.
• Reguleringsplanen fra 1975 viser at sjøboden har en utstrekning helt ut mot
«smetten» mot sørøst.
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Forøvrig er vi av den mening at en tilbakeføring av sjøbodens opprinnelige form ikke vil
endre noe i forhold til allmennhetens tilgang til vannet. Snarere tvert imot vil det å fjerne
dagens private adkomst til brygga ut mot «smetten» virke mindre privatiserende.
Vi håper at tiltaket er tilfredsstillende framstilt og dokumentert, og håper på en positiv
behandling i kommunen.

Med vennlig hilsen
+ ARK AS

Vidar H. Kalmyren Bakke
Sivilarkitekt MNAL
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