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Tønsberg kommune viser til vedlagte dokumentasjon og ber om uttalelse.
Beskrivelse av søknad:
Tønsberg kommune har mottatt en søknad om rehabilitering av sjøbod i Nordbyen 32. Søker har
opplyst følgende om tiltaket:

Postadresse:
Besøksadresse:
E-post:

Postboks 2410, 3104 Tønsberg
Halfdan Wilhelmsens Allè 1c
postmottak@tonsberg.kommune.no

Telefon:
Telefaks:
Internett:

33 34 80 00
33 34 80 10
www.tonsberg.kommune.no

Bank:
Org.nr.

950 611 839

Det er også søkt om 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. Søker har skrevet følgende:

Situasjonskart:

Eksisterende sjøbod:

2

Fasadetegninger:

Planstatus:
Eiendommen omfattes av byplanen 2018-2030, og er avsatt til boligbebyggelse. Den ligger i område
# 24 - bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø, og ligger utenfor kommuneplanens
byggegrense mot sjø.

Sefrak:
Bygningen er SEFRAK-registrert.
Nabomerknader:
Vi har mottatt nabomerknader fra Tønsberg kommune som grunneier. Se vedlegg.
Kommunens foreløpige vurdering:
3

Kommunen er av den oppfatning at det ikke er nødvendig å søke om dispensasjon fra
kommuneplanens § 4.2.1, ettersom søker har sannsynliggjort at tiltaket innebærer at sjøboden
tilbakeføres til tidligere stand.
Etter en foreløpig vurdering av søknaden, vurderer kommunen å innvilge dispensasjon fra
kommuneplanens byggegrense mot sjø for rehabilitering av sjøboden. Vi mener at hensynet bak
byggeforbudet i strandsonen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at tiltaket ved å fjerne «innhuket» ikke
virker privatiserende, snarere tvert imot. Det er selvsagt en forutsetning at allmennhetens atkomst til
sjøen på den tilgrensende kommunale eiendommen forblir uendret. Vi er videre av den oppfatning at
fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, og viser særlig til at tiltaket gjør at
sjøboden estetisk sett blir finere enn den er i dag.
Kommunen tar forbehold om at innstillingen kommer til å endres dersom sektormyndighetene
uttaler seg negativt i saken, eller tiltaket etter en nærmere gjennomgang fremstår annerledes.
Vi ber om tilbakemelding innen 4 uker.

Med hilsen
Kristin Hogstad Elvestad
saksbehandler
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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