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Munkegaten 10 - 1002/0417 - Munkegaten 10 - 1002/0417 - bruksendring fra
bevertning til bolig og oppdeling av bygning til 4 leiligheter i 1. etasje og 2 i
andre etasje
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Utvalg for bygge- og arealsaker
Rådmannens innstilling
Det gis fravik fra krav om energieffektivitet og tetthet iTEK17 §14-2 jf. plan- og
bygningslovens § 31-2.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra kravene til
energieffektivitet i §§ 14-2 – 14-5 TEK10.
Søknad om ett-trinnstillatelse for bruksendring fra næring til bolig og etablering av to
boenheter, bestående av dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i medhold av
plan- og bygningsloven § 21-4 på følgende betingelser:
1. Brannteknisk prosjektering skilles ut som eget ansvarsområde (PRO). Det stilles
krav til uavhengig tverrfaglig kontroll av brannverntiltak (KUT) jf. SAK 14-3.
Er tiltaket ikke 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. Disse bestemmelser gjelder tilsvarende
for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges.
De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.

Sammendrag
Til behandling foreligger søknad om ett-trinnstillatelse for bruksendring, etablering av to
boenheter og fasadeendring av Munkegaten 10.
Munkegaten 10 består i dag av et to etasjers bygg med bevertning i første etasje og to
leiligheter i andre etasje.
Det søkes om å bruksendre hele første etasje fra bevertning til bolig og etablering av fire
leiligheter. Det søkes også om fasadeendringer i form av ny balkong og tre takoppløft mot
bakgård. Ansvarlig søker opplyser om at eksisterende utrykk mot Munkegaten vil bli beholdt
slik det er.
Rådmannen er ikke kjent med at det foreligger nabomerknader I saken.
Eiendommen omfattes av kommunedelplan for Tønsberg sentrum (byplan), og er angitt som
eksisterende boligområde. Hensynssone H730_03 (Båndlagt etter lov om kulturminner) og
bestemmelsesområde #26 er gjeldende.
Bestemmelsenes § 4.2.1 første ledd er særlig relevant i vurderingen av tiltaket :
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.
De omsøkte endringene vil etter rådmannen sin vurdering ikke svekke eller vesentlig endre
byggets eksteriør eller form.
Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen UBA å gi tillatelse til tiltaket som omsøkt.

Innledning – hva saken gjelder
Innledning
Til behandling foreligger søknad om ett-trinnstillatelse for bruksendring, etablering av to
boenheter og fasadeendring av Munkegaten 10.
Munkegaten 10 består I dag av et to etasjers bygg med, forsamlingslokale/bevertning I første
etasje og to leiligheter i andre etasje.
UBA avslo i 2017 søknad om riving og oppføring av nytt bygg på samme eiendom.
Flyfoto
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Tiltaket
Det søkes om å bruksendre hele første etasje fra forsamlingslokale/bevertning til bolig og
etablering av fire leiligheter. Det søkes også om fasadeendringer i form av ny balkong og tre
takoppløft mot bakgård. Ansvarlig søker opplyser om at eksisterende utrykk mot Munkegaten
vil bli beholdt slik det er.
Uteopphold og parkering
Det er i søknaden opplyst om at det er 85,7 m² felles uteoppholdsareal på eiendommen +
19,3 m² uteopphold på veranda, til sammen 105 m².
Eksisterende leiligheter disponerer allerede 60m² av arealet. Nytt tiltak krever 120 m²
uteoppholdareal (fire nye leiligheter* 30 m²) disponerer da 45 m² uteareal på eiendommen.
Det må da kompenseres for 120 - 45= 75 m² uteareal.
Det er ingen biloppstillingsplasser på eiendommen. Alle leilighetene har et areal på under 50
m² bruksareal. For leiligheter under 50m² bruksareal er det krav til minimum 0,2
biloppstillingsplasser pr leilighet. Fire leiligheter *0,2 = 0,8 biloppstillingsplasser.
Sykkelparkering er opplyst å ligge i kjeller.
Unntak fra TEK17
Det er søkt om avvik fra TEK 17 på følgende punkt:
Energi og tetthet TEK17 §14-2. Nytt bygg vil bli utført forskriftsmessig så langt det vil
være praktisk mulig. Tetthetskravet vil nok ikke under noen omstendighet kunne la
seg gjøre å oppfylle i og med at det ikke er meningen å gjøre så mye med taket i
utgangspunktet. Hvis det derimot skulle vise seg at taket må rehabiliteres så vil det
nok bli lettere å komme i nærheten av tetthetskravet.
Ansvarlig søker sin beskrivelse av tiltaket
Det omsøkte tiltak er først og fremst en bruksendring fra bevertning (restaurant) til
bolig. I første etasje hvor restauranten har vært, planlegges det fire mindre leiligheter.
Der er det stor takhøyde som vil bli senket med brann- og lydhimling ned til normal
takhøyde på 2,4 meter.
Planløsningene er vist på vedlagte plantegning E-1.
I 2. etasje er det to eksisterende leiligheter som hovedsakelig vil bli beholdt slik som
de er, men med unntak av at det vil bli bygd tre oppløft slik at det kan bli utgang til
terrasser og at lysforholdene vil bli bedre ved at det bygges oppløft.
I eksisterende kjeller så vil det bli sykkelbod og vanlige boder til alle leilighetene.
Kjelleren er tilgjengelig for alle fra hovedinngang fra Munkegaten.
Avfallhåndteringen vil bli på innsiden av gjennomgangen fra gaten.
Kompenserende tiltak for uteoppholdsareal og frikjøp av parkering er avklart med Jon
Sørseth med referanse 18/98268.
Det eksisterende estetiske uttrykket ut mot Munkegaten Vil bli beholdt. Inn mot felles
uteoppholdsareal vil det bli bygd nye terrasser i 2. etasje, men for øvrig så vil vi
forsøke å beholde byggets opprinnelige uttrykk.
Det er ikke kommen noen negative innsigelser fra naboene, faktisk veldig positive
tilbakemeldinger på de omsøkte planene. Vi håper derfor at kommunen også stiller
seg positive til de omsøkte planene for eiendommen.
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Situasjonskart

Tegninger

Fasaden mot gaten forblir uendret.
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Takoppløft mot bakgård sett fra siden.

Det søkes om tre nye takoppløft og på fasaden mot bakgård.

Andre myndigheter
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Bydrift
Kulturarv (Vestfold Fylkeskommune)
Det foreligger uttalelse fra Kulturarv. Uttalelsen ligger vedlagt.
Vurderinger
Tiltaket i forhold til gjeldende arealplan
Bruksendring til bolig er i tråd med arealformålet bolig i kommunedelplanens arealdel.
Vi har vurdert tiltaket opp mot plankravet i § 1.3 i byplanens bestemmelser. Under
forutsetning av at det gjennomføres kompenserende tiltak for del av uteoppholdsareal som
ikke kan etableres på egen eiendom og at det frikjøpes parkering utløser tiltaket ikke krav til
reguleringsplan etter byplanens bestemmelser § 1.3.2.
Visuell utforming
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.
Tiltaket ligger innenfor bestemmelseområde #26 i byplanens og § 4.2.1, første ledd er
særlig relevant i vurderingen av tiltaket:
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.
Ansvarlig søker opplyser om at det ikke skal gjøres noen endringer på fasade mot gate. Mot
bakgård søkes det om tre nye takoppløft og ny veranda til leilighetene i andre etasje.
Kulturarv mener at tiltaket ikke vil svekke kulturmiljøet i området noe rådmannen er enig i.
Men de anbefaler allikevel at antall takoppløft reduseres/erstattes med takvindu for å
beholde byggets hovedform. Rådmannen mener at takoppløftene som er planlagt er
tilfredsstillende tilpasset og at de ikke vil svekke eller endre bygningens hovedform og
eksteriørmessige utrykk. Takoppløftene ligger mot bakgård og er forholdsvis små.
Rådmannen er mer bekymret for at en blanding av takvinduer og oppløft vil kunne føre til et
mer rotete utrykk.
På bakgrunn av ovennevnte vurderinger mener rådmannen at fasadeendringer kan
godkjennes som omsøkt.

TEK17 – fravik
Det er søkt om unntak fra kravet til energi og tetthet TEK17 §14-2. Nytt bygg vil bli utført
forskriftsmessig så langt det vil være praktisk mulig. Tetthetskravet hevdes ikke å kunne la
seg oppfylle i og med at det ikke er meningen å gjøre så mye med taket i utgangspunktet.
Hvis det derimot skulle vise seg at taket må rehabiliteres så vil det nok bli lettere å komme i
nærheten av tetthetskravet.
Det er mulig å søke om unntak fra tekniske krav (TEK 17), hvis følgende vilkår er oppfylt:
· Om det er uforholdsmessige kostnader ved å oppfylle dagens krav
· Om det du søker er forsvarlig for å sikre fremtidig bruk
· Om det du søker om er nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk
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Begrunnelsen for å gi unntak fra kravene er at eldre bygninger fortsatt skal kunne anvendes
på en hensiktsmessig måte i stedet for å forfalle. Mindre bygningsmessige endringer skal
kunne tillates, slik at også bevaringsverdige bygninger kan brukes videre.
Det vises til at det er teknisk vanskelig og uhensiktsmessig å fylle kravene fullt ut.
Erfaringsmessig er bygningsmyndighetene oppmerksom på at det i de fleste tilfeller ikke er
gjennomførbart å tilfredsstille krav til tetthet i TEK17 for eksisterende byggverk.
På bakgrunn av dette ser bygningsmyndigheten at fravik fra kravet til ventilasjon i TEK17 for
det omsøkte tiltaket kan tillates, under forutsetning at gjeldende krav etterstrebes så langt det
er gjennomførbart. Mange leiligheter har ventilasjon slik som beskrevet her og som oppleves
som tilfredsstillende.
I samsvar med plan- og bygningslovens § 21-4 første ledd legger rådmannen til grunn
ansvarlig søkers opplysninger om at tiltaket oppfyller ytterligere tekniske krav som gjelder for
byggetomta og bygningen. Vi minner om foretakenes ansvar for at kravene blir oppfylt, jf.
plan- og bygningslovens. § 23-1 andre ledd.
Søknad
Parkering
Byplanen § 1.13 stiller krav om min. 0,2 parkeringsplasser per boenhet under 50 m² innenfor
sone 2.
Søker opplyser om at den aktuelle eiendommen ikke har parkeringsareal på egen grunn og
at parkering vil bli ivaretatt gjennom kompenserende tiltak.
Det er krav til 0,8 biloppstillingsplasser i forbindelse med tiltaket.
Det er sendt inn dokumentasjon på at kravet til parkering er jamfør byplanens bestemmelse
§ 1.13.
Uteoppholdsareal
Kravet til minste uteoppholdsareal (MUA) er iht. § 1.11.1 i Byplanen på 30 m2 per boenhet.
Det er i søknaden opplyst om at det er 85,7 m² felles uteoppholdsareal på eiendommen +
19,3 m² uteopphold på veranda, til sammen 105 m².
Eksisterende leiligheter disponerer allerede 60m² av arealet. Nytt tiltak vil kreve 120 m²
uteoppholdareal (fire nye leiligheter* 30 m²). Det er 45 m² uteareal på eiendommen for de
nye leilighetene i første etasje. Det må da kompenseres for 120 - 45= 75 m² uteareal.
Bygningsmyndighetene gjør imidlertid oppmerksom på at ovennevnte fordeling av uteareal
internt på eiendommen ikke er bindende: Hvordan utearealet internt fordeles mellom nye og
eksisterende leiligheter er privatrettslig.
I følge søker er det inngått avtale om kompenserende tiltak for manglende uteoppholdsareal
på egen grunn.
Det er sendt inn dokumentasjon på at opparbeidelse av uteareal er sikret.
Ansvar og tilsyn
Gjennomføringsplanen, datert 19.11.2018, viser hvilke ansvarsområder som er dekket i
tiltaket. Etter rådmannens vurdering er dette tilstrekkelig belagt med ansvar for
rammetillatelse.
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Alternative løsninger
Søknad om ett-trinnstillatelse for bruksendring, etablering av fire nye leiligheter godkjennes
som omsøkt.
Omsøkte fasadeendringer godkjennes ikke som omsøkt. 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.
Begrunnelse for vedtaket er at fasadeendringene vil svekke kulturmiljøet I området.
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 mener etter en samlet vurdering at omsøkte tiltak er i tråd med Byplanens
bestemmelser og anbefaler UBA å fatte vedtak om ett-trinnstillatelse på vilkår som opplistet.
Videre behandling:
Utvalget tar stilling til søknaden.
Tønsberg, 13.8.2019
Jan R. Eide
Kommunaldirektør
Anne B. Hekland
virksomhetsleder

Gebyr: I henhold til kommunens sitt gebyrregulativ
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