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162/19

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Nauen,
PlanID 20160139, datert den 14.08.2019 med følgende endringer etter offentlig ettersyn:
1. Planbestemmelser:
1.1 Følgende tekst tilføyes til planbestemmelse § 3.2 Utomhusplan:
Grønnstruktur/vegetasjonsbelter innenfor formål BV(bensinstasjon/vegserviceanlegg).
1.2 Følgende tekst tilføyes til planbestemmelse § 4.1 Bensinstasjon/vegserviceanlegg:
Innenfor BV(bensinstasjon/vegserviceanlegg) skal det etableres
vegetasjonsbelter/grønnstruktur med hensikt om å dempe tiltakets landskapsvirkning.
1.3 Følgende tekst tilføyes til planbestemmelse § 5.1 Offentlig formål: Annen veggrunn
(VT)
1.4 Det er lagt til en ny planbestemmelse § 3.9 Anleggsplan hvor det står følgende: Før
det gis igangsettingstillatelse, skal det godkjennes en anleggsplan av bydrift for
byggefasen som viser hvordan kjøremønster og trafikksikkerhet ivaretas for eksisterende
virksomheter i nærområdet.
1.5 Følgende tekst tilføyes til planbestemmelse § 10.1 Dokumentasjonskrav: Godkjent
anleggsplan ihht. § 3.9.
1.6 Følgende tekst tilføyes til planbestemmelse § 10.2 Igangsettingstillatelse: Før
kommunen kan gi igangsettingstillatelse må landbruksmyndighetene stadfeste at
matjorden er behandlet i tråd med matjordplanen jf. § 3.8.
1.7 Følgende tekst tilføyes til planbestemmelse § 3.8 Gjenbruk av matjord:
Landbruksmyndigheten skal varsles når jordflyttingen settes i gang og når arbeidet er
avsluttet.
1.8 Følgende tekst tilføyes til planbestemmelse § 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur: Annen veggrunn – grøntareal (VG)

1.9 Følgende tekst tilføyes til planbestemmelse § 2.6 Andre juridiske flater: # 2. Følgende
tekst tas ut: # 3.
Deler av PlanID 0704 25005 E18 Kopstad-Gulli oppheves og det delegeres rådmannen å
gjøre nødvendige endringer i kart og bestemmelser til berørte planer.

Sammendrag:
Planforslaget legger til rette for veiserviceanlegg med bensinstasjon og servering/veikro.
Området vil kunne tilrettelegges for leveranse av alternativ drivstoff som eksempelvis
elektrisitet, hydrogen og gass.
Planområdet ligger rett vest for Gulli krysset ved hovedatkomsten til Tønsberg fra E18 i nord.
Det foreslås omlegging av veisystemet som også ivaretar hensynet til fremtidig utvikling av
Ødegården næringsområde. Den vestre rundkjøringen skal bygges om slik at Åshaugveien fra
sør og nord kobles med egne tilfarter.
Planforslaget ble 1.gangsbehandlet i UBA 25.01.2019 sak 005/19 og var på offentlig ettersyn i
perioden fra 15.02.2019 til 29.03.2019. Det er mottatt 5 høringsuttalelser.
Innspillene gikk i hovedsak ut på følgende tema: trafikkløsning og kulturminner.
Statens Vegvesen skriver i sin høringsuttalelse at dagens vestre rundkjøring på Gullikrysset er
foreslått bygd om til en 5-armet rundkjøring. I henhold til trafikkrapporten er veier og kryss
dimensjonert for vogntog/semitrailer. Ødegården næringsområde og pendlerparkeringen har sin
adkomst fra den nordligste av de to nye armene. Denne armen må være dimensjonert for MVT
(modulvogntog) og ikke kun vogntog, likeså med adkomstene til pendlerparkeringsplassen.
Dette forholdet er nå ivaretatt i planen
Planen anbefales vedtatt i samsvar med rådmannens innstilling.

Vedlegg:
20160139_G 20190814 forslag
20160139_G 20190814 EIERFORM-forslag
Planbestemmelser datert 13.08.2019
Planbeskrivelse 04.10.18
Høringsuttalelser samlet
Illustrasjonsplan 20.09.18
Nauen Notat valg av normalprofil 12.04.2019
Nauen Ødegaarden Trafikkanalyse Asplan Viak 04.2019
Saksfremlegg 1. gangsbehandling

Innledning – hva saken gjelder:
Saksfremlegg fra 1.gangsbehandling med planstatus, faktagrunnlag og planbeskrivelse
ligger som vedlegg til dette saksfremlegget som en del av planforslaget. Rådmannen
henviser til dette for utfyllende vurderinger og beskrivelser av planforslaget og
konsekvenser.
Saksfremlegget til 2. gangsbehandling omhandler offentlig ettersyn, innkomne
merknader/innsigelser, forslag til løsninger og videre behandling.

Kortversjon fra 1.gangsbehandling
Arealformål/bruk
Et av hovedmålene med planforslaget er å gi mulighet for etablering av
påfyllstasjon/anlegg for nye, bærekraftige energiformer, så som el og biogass. Det er
imidlertid ikke mulig ut fra plan- og bygningslovens i sin nåværende form å sikre akkurat
denne bruk. Det vil innenfor planens rammer således fortsatt være mulig å etablere helt
tradisjonell bensinstasjon uten noen andre funksjoner. For i best mulig grad sikre at det
etableres en stasjon som legger til rette for bruk av alternative drivstoff- og
energiformer, så som påfyllstasjon for biogass og ladestasjoner for elbil er dette tatt i i
bestemmelsenes § 1, planens hensikt.

Det er rådmannens vurdering at arealets størrelse og arrondering gir en naturlig
oppdeling som fordrer at det i området etableres minst 3 separate funksjoner, som
eksemplet gitt i illustrasjonsplanen med bensinstasjon i kombinasjon med biogasspåfyllstasjon, veikro, samt et tiloversblivende parkeringsareal på nordlige byggefelt,
mens overskytende arealer utnyttes til ladestasjoner for elbil.
Rådmannen vurderer at dette gir planen en vis robusthet ift. å sikre arealer for
fremtidsrettet bruk, men vil poengtere at dette formelt ikke sikres i planen.
Trafikale forhold
Ny veiløsning sikrer god avvikling av trafikk til og fra E18 og tilstrekkelig kapasitet til full
utbygging av næringsområde på Ødegården.
Det er lagt inn fortausløsning gjennom planområdet. Forslagsstiller opplyser at denne er
avklart med vegvesenet som del av den samlede løsningen.
I kommuneplanens arealdel er det lagt inn framtidig gang- og sykkelsti langs
Åshaugveien.
Planforslagets fortausløsning skal fungere som ledd i denne.
Biologisk mangfold (naturmangfoldloven)
Det er ikke tidligere registret naturtyper innenfor planområdet. Vest og utenfor
planområdet er det registrert et viktig bekkedrag (C – verdi). Området har tidligere vært
registrert som del av en trekkvei for rådyr, men den er vurdert å være lite brukt etter
etablering av E18 (se også KU fra kommuneplanen). Det er laget ny viltovergang over
miljøtunnelen og langs jordet i retning næringsområdene på Barkåker.

Utsnitt av temakart for «Naturvernområder og naturtyper». Grønn pil viser viltkorridor. Denne går nord for
planområdet på E18 - kulverten gjennom raet. Rosa skravur er selve raet (randmorene/randmorenebelte).

Blå strek viser ferskvann/våtmark (bekkedrag).

Landbruk
Kommunens landbrukskontor har forestått en landbruksfaglig vurdering ifm.
planarbeidet. Det gjengis her vurderingen ift. matjordskvaliteten i planområdet:
Dyrka jord
Planområdet inneholder ca. 6 daa dyrka jord av svært god kvalitet med små
begrensninger (noe tørkeutsatt).
Dyrkbar jord
Bare en svært liten del av arealet (i søndre del av planområdet) er vurdert som dyrkbart.
Resten av det skogbevokste arealet er utelatt fra kartet over dyrkbar jord, trolig fordi det
er bratt. Skogen er av svært høy bonitet, noe som tyder på at den står på jord av svært
god kvalitet (Kilden.nibio.no). Det er med andre ord ikke dårlig jordkvalitet som er
årsaken til at det meste av skogarealet ikke er ansett som dyrkbart.
Det er samtidig viktig at det beholdes en buffer mot jordet. Dette ivaretas gjennom belte
avsatt til vegetasjonsskjerm (GV).
Rådmannen vurderer ut fra denne vurdering at planen bør sikre at det utarbeides en
matjordplan, jf. innstillingens pkt 1 og 2, samt at planen foreligger før sluttbehandlingen,
jf. innstillingens pkt. 3.
Trafikk
Planforslaget legger til rette for en større omlegging av eksisterende veiløsning, for å
sikre tilstrekkelig kapasitet for fremtidig utvikling av næringsområdet Ødegården.
Forslagsstiller opplyser at løsningen er avklart med Statens vegvesen.
Plankart
Det er enkelte uavklarte forhold i plankartet som foreligger, bla. i forhold til eventuelle
planlagte kryssingspunkter for KV1 ifm. dobbeltsidig fortausløsning ved
pendlerparkeringen PI. På grunn av ferieavvikling rundt jul har det ikke vært mulig å
avklare dette med forslagstiller i tide til behandlingen. Dette gjelder mindre tekniske
forhold som ikke har vesentlig betydning for planens form eller innhold generelt, og
rådmannen finner det uhensiktsmessig å utsette behandlingen av den grunn.
Rådmannen anbefaler imidlertid at dette sikres fullt avklart før sluttbehandlingen, jf.
Innstilingens pkt. 4.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Arealet ble avsatt i arealdelen for å gi mulighet for oppstillingsplass for busser med
nattfylling
av biogass direkte på ledning fra Rygg. Dette fokuset gir mulighet for å utvikle en helt ny
og
unik energistasjon, med tilbud om alle eksisterende fornybare energiformer. Pr. i dag
gjelder
dette biogass, hydrogen og hurtiglading av strøm, samt varianter av biodiesel og
bioetanol.
Planforslaget har således positive konsekvenser for næringsutviklingen.

Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningslovens §§ 12–10, 12-11 og 12-12, behandling og vedtak av
reguleringsplan.
Politisk behandling
Detaljregulering for Nauen, PlanID 0704 25005, ble 1. gangsbehandlet i UBA
25.01.2019, sak 005/19.
Følgende vedtak ble fattet:
UBA- 005/19 Vedtak:
Forslag til detaljregulering av Nauen, datert 08.01.2019, PlanID 0704 20160139 ,
legges iht. Plan- og bygningslovens § 12-11 ut til offentlig ettersyn på følgende vilkår:
1. Krav til matjordsplan tilføyes som ny bestemmelse:
§ 3.8 Gjenbruk av matjord:
Det skal utarbeides plan for bruken av jordressursene i planområdet. Planen skal
utarbeides i henhold til Vestfold Fylkeskommune sin »Veileder til matjordplan».
2. Krav om godkjent matjordsplan tilføyes rekkefølgebestemmelse § 10.1
Dokumentasjonskrav:
Godkjent matjordplan iht. § 3.8.

3. Forslag til matjordplan må foreligges landbruksmyndigheten før
2.gangsbehandlingen.
4. Planteknisk kvalitet og innhold av plankart må kontrolleres og sikres iht. kommunens
standarder og praksis før sluttbehandlingen.
Planforslaget medfører at deler av reguleringsplan for E18 Kopstad – Gulli, PlanID 0704
25005 oppheves.
Plandokumentene er justert i tråd med vedtaket fra 1.gangs behandlingen.

Offentlig ettersyn
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden fra 15.02.2019 til 29.03.2019.
Uttalelser til offentlig ettersyn med rådmannens kommentarer
5 høringsuttalelser har kommet inn til offentlig ettersyn. Høringsuttalelsene er
oppsummert og kommentert nedenfor.

1. Vestfold fylkeskommune, datert 21.03.2019
Vestfold fylkeskommune vil minne om tidspunktet for ferdigstillelse av matjordplanen, jfr.
veileder til matjordplan som sier eksplisitt at ferdig utarbeidet matjordplan skal foreligge
før kommunen sender reguleringsplanen til 1. gangs behandling.
Innenfor planområdet er det i 2017 gjennomført en arkeologisk registrering, jf. vedlagt
rapport datert 20.04.2018. Gjennom undersøkelsen ble det registrert automatisk fredete
kulturminner i form av to lokaliteter med kokegroper, med Askeladden-ID 237611 og
237612. Disse er fredet i medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50
(kulturminneloven) § 4 første ledd pkt. a. Det har videre ligget to bosetningsområder fra
steinalder innenfor planområdet. Disse har Askeladden-ID 22908 og 231112, og er
fjernet gjennom utgravning i forbindelse med realisering av reguleringsplan for E18.
Disse har derfor vernestatus Automatisk fredet, fjernet. I hht. kulturminneloven § 8
fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av reguleringsplan, tas stilling til om
det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner som blir berørt av
planen. Vestfold fylkeskommune er rette myndighet til å avgjøre
dispensasjonsspørsmålet i denne saken, i hht. Miljøverndepartementets
delegasjonsvedtak av 24.3.2011. Utvidet og forlenget i brev fra Klima- og
miljødepartementet av 1.4.2015 og videreført fra 1. 7. 2016. Kulturminnene som
allerede er fjernet skal ikke behandles etter Lov om kulturminner. Vestfold
fylkeskommune ser at ID 237611 og 237612 kan ikke bevares i kombinasjon med
foreslått arealutnyttelse. Kulturminnene det her er snakk om er av vanlig forekommende
type, og opptrer i et begrenset antall. Den faglige verdien som finnes i dem vurderes å
allerede være hentet ut ved registreringen gjennomført av Vestfold fylkeskommune i
2017. De finner etter en samlet vurdering at reguleringsplan for Nauen kan godkjennes
uten vilkår om ytterligere arkeologisk undersøkelse av kokegroplokalitetene med ID
237611 og 237612 før tiltak iht. planen realiseres. Kulturminnene er dermed
tilfredsstillende merket som bestemmelsesområder i plankartet, tilknyttet relevant
bestemmelse i § 9.1. De er ikke kjent med at tiltaket berører kulturminner fra nyere tid,
dvs. fra etter 1536.
Planen legger til rette for tiltak på Raet som er en landskapstopp. I tillegg til buffersoner
anbefaler
Vestfold fylkeskommune at man i reguleringsplanen sørge for at det etableres noen
grønne belter inne i planområdet. Dette vil dempe tiltakets virkning i landskapet. Det kan
eksempelvis etableres vegetasjonsbelter mot veien i næringsområdets nordre del, og
som avgrensing på parkeringsplassen i øst. Vestfold fylkeskommune har ut i fra
regionale og nasjonale interesser ingen ytterligere kommentarer til offentlig ettersyn av
planforslaget.

Rådmannens kommentar: Rådmannen viser til at det er lagt til følgende tekst
under reguleringsbestemmelse 4.1 (Bensinstasjon/vegserviceanlegg): Innenfor
BV(bensinstasjon/vegserviceanlegg) skal det etableres
vegetasjonsbelter/grønnstruktur med hensikt om å dempe tiltakets
landskapsvirkning.
2. Statens Vegvesen datert 27.03.2019
Dagens vestre rundkjøring på Gullikrysset er foreslått bygd om til en 5-armet
rundkjøring.
Det har ikke vært dialog med veimyndighetene om denne løsningen før den ble lagt på
offentlig ettersyn. I henhold til trafikkrapporten er veier og kryss dimensjonert for
vogntog/semitrailer.

Ødegården næringsområde og pendlerparkeringen har sin adkomst fra den nordligste
av de
to nye armene. Denne armen må være dimensjonert for MVT (modulvogntog) og ikke
kun
vogntog, likeså med adkomstene til pendlerparkeringsplassen.
Det er vanskelig å se ut i fra det materialet som er oversendt, om kryssene er
dimensjonert
for MVT. Planen må derfor endres hvis kryssene ikke er dimensjonert for MVT. Det
samme
gjelder for hele rundkjøringen da det er vanskelig ut i fra plankartet å se om den har
riktig
geometrisk utforming.
Det er regulert GS-vei langs Åshaugveien og Gulliveien. Rapporten omtaler ikke behov
for
GS-vei langs fv. 308. Det er urimelig å knytte krav til veiserviceanlegget om etablering
av
GS-vei langs fv. 308, men Tønsberg kommune må vurdere dette i forbindelse med
regulering av Ødegården næringsområde.
Rådmannens kommentar: Planforslaget ble i forkant av sluttbehandling sendt til
Statens Vegvesenet for gjennomgang. Det var tvil om den regulerte rundkjøringen
var dimensjonert for MVT(modulvogntog). Dette er nå bekreftet. Vegvesenet har
ikke ytterligere merknader til planforslaget.

3. Fylkesmannen i Telemark og Vestfold datert 25.03.2019
I reguleringsplanforslaget er intensjonen om å legge til rette for salg av alternative
drivstoff- og energiformer vist ved å belyse hensikten med planen i
reguleringsplanbestemmelsenes § 1 Planens hensikt, da det gjennom plan- og
bygningsloven ikke er mulig direkte å regulere salg av ulike energiformer.
I de foreslåtte reguleringsplanbestemmelsene er det i § 3.2 satt krav til innhold i
utomhusplan. Med referanse til § 1 Planens hensikt anbefaler Fylkesmannen at det
legges til et punkt i kravene til utomhusplanen. Den bør også vise hvordan areal for salg
av fornybare energiformer sikres. Det er viktig at arealene ikke benyttes på en slik måte
at etablering av anlegg for salg av fornybare energiformer blir vanskelig.
Rett nordøst for planområdet går E18 gjennom en miljøtunnel som også fungerer som
en lokalt viktig viltkorridor. Under etablering av miljøtunnelen ble det lagt ned store
pengebeløp i å sikre arealer for en beplantet viltkorridor over tunnelens søndre utløp og
videre langs avkjørselen og veien inn mot Tønsberg. For at viltkorridoren fortsatt skal
være funksjonell på vestsiden av E18, ber vi kommunen å vurdere å regulere inn
grønnstruktur i planområdets nordre del, i stedet for «annen veggrunn – tekniske
anlegg». Slik vil viltkorridoren bli sikret på en bedre måte.
Naturmangfoldloven forankrer viktige prinsipper for forvaltning av naturverdier, jf. § 7.
Hensynet til naturmangfoldet skal veie tungt i vurderingen av hvilken løsning som skal
velges.
Gulliveien benyttes som turvei mellom Barkåker og skogområdene vest for E18. I det
foreslåtte reguleringsplankartet er det i nord avsatt arealer til fortau på sørsiden av
Gulliveien og på nordøstsiden av veien videre mot Gulliåsen. De ber om at kommunen
gjør en vurdering av om dette er en god løsning for myke trafikanter som benytter
denne veien som turvei. Planforslaget kommer ikke i konflikt med andre interesser
innenfor miljøavdelingens ansvarsområde.

Rådmannens kommentar: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark skriver i sin
høringsuttalelse at det i bestemmelse § 3.2 bør legges til et nytt punkt under krav
til utomhusplan om areal for salg av fornybare energiformer.
Det er ikke mulig ut fra plan- og bygningsloven å sikre denne bruk. Rådmannen
viser til § 1 i reguleringsbestemmelsene hvor det står følgende: Formålet med
planen er å legge til rette for stoppested med bensinstasjon, veiserviceanlegg og
pendlerparkering ved E18. Hensikten med planen er samtidig å legge til rette for
bruk av alternative drivstoff- og energiformer, så som påfyllstasjon for biogass og
ladestasjoner for elbil.
Vest for planområdet er det registrert et viktig bekkedrag (C – verdi). Området har
vært registrert som del av en trekkvei for rådyr før etableringen av E-18. Det er
laget en ny viltovergang over miljøtunnelen og langs jordet i retning
næringsområdene på Barkåker. Rådmannen ser ikke at det er behov for å gjøre
endringer i planforslaget for Nauen ift viltkorridor. Det er 3,5 km til nærmeste
viltkorridor i nord, og 3 km mot sør.
Gulliveien er en lite trafikkert vei. Det er også regulert inn fotgjengerkryssing
mellom gs-vei mot nord og gs-vei mot sør. Fartsreduserende tiltak slik som for
eksempel opphøyet gangfelt kan vurderes som en framtidig løsning ved behov.

4. Kjell Vidar Røyne, datert 14.02.2019
Har ingen motsetninger mot dette tiltaket, så fremt det gjøres tiltak for
å begrense trafikk sørover fra Gulli i Åshaugveien. De opplever stadig
økende trafikk her, og føler til tider at de bor i en "midtrabatt" på E-18.
Rådmannens kommentar: Innspillet er utenfor planområdet. Dette håndteres ikke i
reguleringsplanen for Nauen.

5. Flykafeen AS, datert 29.03.2019
I September 2017 pusset de opp hele restauranten og endret konsept til noe som få
andre har, som et grep før den nye service stasjonen kommer. Dette gjorde de slik at de
er klare for å ta imot denne service stasjonen som kommer. Ombyggingen og all jobben
de har lagt ned i dette i forkant og etterkant har resultert i en kjempe fin økning i
omsetning. De ser at rundkjøringen ved E-18 vil bli bygget om. Der ser de at det kan bli
brukt en lengere periode på ombygging. Det er denne veien 90 % av deres kunder
kommer fra. De håper at det vil bli lagt til rette slik at det er en åpen innkjøring til oss
under hele ombyggingsperioden.
Dere skriver:
§ 10.2 Igangsettingstillatelse
- Kjøreveg (KV1-KV3) med tilhørende ombygging av rundkjøring/rampe og fortau.
- Ved utbygging av søndre del av område BV med adkomst kun via KV4 tillates
etappevis omlegging av Åshaugveien.
De har opplevd flere ombygginger av vei, «E-18» slutten av 80 tallet, begynnelsen av
90 tallet, og på 2000 tallet. I 2000 stengte de veien fra Gulli, noe som holdt på å ta
knekken på de, fordi gjestene ikke ville kjøre eller kunne den andre veien. I denne

perioden sank omsetningen med 20 %. De ønsker ikke å bli satt i den situasjonen en
gang til, spesielt når det kan løses på flere måter. Hadde dette skjedd igjen ville det
vært katastrofalt. De ønsker ikke å bli satt i en situasjon hvor vi må permittere eller i
verste fall si opp ansatte på grunn av denne ombyggingen.
Og hvis det verst tenkelige skulle skje, hvem er da ansvarlige for erstatning og dekker
tapet av inntekt slik at de kan holde deres ansatte i jobb?
De har derfor noen punkter de ønsker at skal bli hensyntatt:
- Deres åpningstider er mellom 08.00 – 19.00. Så stengte veier bes om å ha utenfor
åpningstider, for å redusere sannsynligheten for tap av inntekt, permittering og
oppsigelser av ansatte.
- De ønsker å hele tiden være informert om eventuelle forandringer av kjøremønster.
- Ved eventuelt stenging av vei må det finnes en tap erstatning og ikke minst erstatning
av tapte kunder.
- Sykkel og gangsti fra Nauen og syd over er ikke tegnet inn. Ligger ikke det inne?
- De må videre bli hensyntatt når det gjelder brøyting om vinteren, slik at service
stasjonen/veikro ikke blir favorisert.
- I tillegg bør det ikke være noe forskjellbehandling på skiltene på E-18 og ny
rundkjøring. Hvis Veikro/ service stasjon får navn på E-18 bør også Flykafeen få dette.
Rådmannens kommentar: Kjøremønster og trafikksikkerhet under ombygging
håndteres i anleggsplan. Det er lagt til en ny reguleringsbestemmelse § 3.9
Anleggsplan hvor det står følgende: Før det gis igangsettingstillatelse, skal det
godkjennes en anleggsplan av bydrift for byggefasen som viser hvordan
kjøremønster og trafikksikkerhet ivaretas for eksisterende virksomheter i
nærområdet.
Flykafeen ligger utenfor planområdet og vinterdrift av vei er ikke relevant for dette
planarbeidet. Skilting må løses gjennom dialog med Statens Vegvesen.Gang- og
sykkelvei fra Nauen og videre sydover på Åshaugveien (og forbi Flykafeen) inngår
ikke i planforslaget.

Rådmannens vurderinger
Her vurderes kun endringer gjort etter offentlig ettersyn. Øvrige relevante temaer er
vurdert i saksfremlegg til 1.gangsbehandling (se vedlegg).
Trafikkløsning
Dagens vestre rundkjøring på Gullikrysset er foreslått bygd om til 5 armet rundkjøring.
Ødegården næringsområde har som adkomst fra den nordligste av de to nye armene
og denne må være dimensjonert for modulvogntog.
Planforslaget ble i forkant av sluttbehandling sendt til Statens Vegvesen for
gjennomgang. Tilbakemeldingen fra Vegvesenet er at de ikke har ytterligere merknader
til planforslaget. Det er bekreftet at rundkjøringen også er dimensjonert for
MVT(modulvogntog).
I fylkesmannens høringsuttalelse står det at Gulliveien er mye brukt som turvei.
Fylkesmannen ber kommunen vurdere om fortausløsningen innenfor planområde er en
god løsning for myke trafikanter.
Gulliveien er ikke en høyt trafikkert vei. Det er regulert inn fotgjengerkryssing mellom
gs-vei mot nord og gs-vei mot sør. Når det gjelder plassering av fortau innenfor
planområdet er det mange hensyn som skal ivaretas og ikke minst trafikksikkerhet. Det

går gang- og sykkelvei fra byen til Barkåker, og den naturlige forbindelse går dermed
via Gulliveien. Andre momenter er kontakten mellom dagens pendlerparkering og det
planlagte bensinstasjonsområdet, og forbindelse inn til det fremtidige Ødegården
næringsområde. Planforslaget ivaretar disse hensynene og krysningspunktene er lagt
der det er mest hensiktsmessig.
Rådmannen vurderer at myke trafikanter er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget slik det
foreligger. Dette med bakgrunn i regulert fotgjengerkryssing og at det er en lite trafikkert
veistrekning. Fartsreduserende tiltak slik som for eksempel opphøyet gangfelt kan
vurderes som en framtidig løsning ved behov.
Matjordplan
Planforslaget legger opp til omdisponering av ca. 6 daa dyrket mark. I vedtaket til
1.gangsbehandling stod det følgende: Det skal utarbeides en plan for bruken av
jordressursene i planområdet. Planen skal utarbeides i henhold til Vestfold
Fylkeskommune sin »Veileder til matjordplan».
Rådmannen viser til at det er utarbeidet en matjordplan til sluttbehandling.
Landbruksmyndighetene har gitt følgende tilbakemelding: matjordplanen godkjennes.
Det er lagt til følgende tekst i reguleringsbestemmelse § 10.2 hvor det står: Før
kommunen kan gi igangsettingstillatelse må landbruksmyndighetene stadfeste at
matjorden er behandlet i tråd med matjordplanen jf. § 3.8.
Landskapsvirkning
Vestfold fylkeskommune skriver i sin høringsuttalelse at tiltaket ligger på Raet som er en
landskapstopp. I tillegg til buffersoner anbefaler de at man i reguleringsplanen sørger
for at det etableres noen grønne belter inne i planområdet. Dette vil dempe tiltakets
virkning i landskapet. Rådmannen viser til at det er lagt til følgende tekst til
planbestemmelse § 4.1 Bensinstasjon/vegserviceanlegg: Innenfor
BV(bensinstasjon/vegserviceanlegg) skal det etableres vegetasjonsbelter/grønnstruktur
med hensikt om å dempe tiltakets landskapsvirkning.
Alternative drivstoff og energiformer
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark skriver i sitt innspill til offentlig ettersyn at det i
reguleringsbestemmelse § 3.2 (Utomhusplan) bør legges til et punkt i krav til
utomhusplan om areal for salg av fornybare energiformer.
Rådmannen vurderer at det ikke er hjemmel i plan- og bygningsloven til å regulere
dette. I § 1 (planens hensikt) i planbestemmelsene står det følgende: Formålet med
planen er å legge til rette for stoppested med bensinstasjon, veiserviceanlegg og
pendlerparkering ved E18. Hensikten med planen er samtidig å legge til rette for bruk av
alternative drivstoff- og energiformer, så som påfyllstasjon for biogass og ladestasjoner
for elbil. Utover dette kan man ikke sikre denne bruk gjennom
reguleringsbestemmelsene.

Økonomiske konsekvenser:
Planforslaget har ingen direkte konsekvenser for kommunens driftsbudsjett.
Konklusjon
Rådmannen anbefaler at forslag til detaljregulering av Nauen, PlanID 20160139, vedtas
med endringer etter offentlig ettersyn i samsvar med rådmannens innstilling.
Videre behandling
Etter 2. gangs behandling i UBA går planen til Bystyret for endelig

vedtak/egengodkjenning.

Reguleringsbestemmelser
Reguleringsbestemmelser iht. rådmannens innstilling ligger som vedlegg til saken. Alle
endringer ift. førstegangsbehandlingen er markert med gult. I tillegg er forslag til
tilføyelser fremhevet med kursiv og slettet tekst med gjennomstreking.

Tønsberg, 16.08.2019
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Rådmannens innstilling:
Bane NORs anmodning om overføring av planforberedelse knyttet til Kommunedelplan for
hensetting for tog i Tønsberg, planid 90020 jf. plan- og bygningsloven § 3.7, etterkommes.
Planforberedelse for kommunedelplanen overføres Bane NOR.
Kommunen skal fortsatt være planmyndighet ved sluttbehandling av kommunedelplan for
Hensetting i Tønsbergområdet.

Sammendrag:
Bane NOR (heretter BN) arbeider med planforslag til kommunedelplan for nytt
hensettingsanlegg for tog i Tønsbergområdet. Formålet med kommunedelplanen er å velge
lokaliseringsalternativ for nytt hensettingsanlegg.
BN anmoder om overføring av planforberedelse jf. plan- og bygningslovens § 3-7 - Overføring
av planforberedelsene til statlig eller regional myndighet.
Begrunnelsen for anmodningen er at overføring av planforberedelse vil gi en tidsbesparelse for
prosjektet på omtrent 5 måneder. Denne tidsbesparelsen er avgjørende for å holde planlagt
fremdrift noe som igjen er avgjørende for å kunne innføre nytt rutetilbud fra Tønsberg i 2024
som planlagt. Dersom planforberedelse ikke overføres, og det gjennomføres ordinær kommunal
førstegangsbehandling, er det sannsynlig at nytt rutetilbud ikke kan innføres på Vestfoldbanen
før i 2025, ettersom det nye rutetilbudet er avhengig av at hensettingsanlegget er klart til bruk.
Tidsbesparelsen vil også kunne bidra til sambruk av anleggsveier og riggområder for prosjektet
Nykirke – Barkåker.
Overføring av planforberedelse innebærer at det ikke gjennomføres kommunal
førstegangsbehandling av kommunedelplan. For kommunedelplanen vil BN legge alle
alternativer ut på høring/offentlig ettersyn. Overføring av planforberedelse betyr at kommunen
ikke behøver å foreta ordinær saksbehandling av planforslaget, eller ta stilling til BNs anbefalte
alternativ før høring. Kommunen vil likevel ha anledning til å komme med en høringsuttalelse til
planforslaget. Videre vil kommunen fortsatt være planmyndighet ved andregangsbehandling
(sluttbehandling) av kommunedelplan og reguleringsplan.
Kommunen skal fortsatt være planmyndighet ved sluttbehandling av kommunedelplan og ved
påfølgende detaljregulering for valgt alternativ.
Med overføring av planforberedelse vil kommunedelplanen kunne legges ut på høring (av BN)
januar/februar 2020. Komplett planforslag for kommunedelplanen, med anbefaling av alternativ,
forventes oversendt kommunen i april 2020. Forventet tidspunkt for vedtak av
kommunedelplanen vil være juni 2020.
Rådmannen anbefaler at anmodningen om overføring av planforberedelse knyttet til
Kommunedelplan for hensetting for tog i Tønsberg, planid 90020 jf. plan- og bygningsloven §
3.7, etterkommes.
Vedlegg:
201905282-11Hensetting i Tønsbergområdet - Overføring av planforberedelse til Bane NOR
Planprogram til fastsettelse

Innledning – hva saken gjelder:
Bane NOR arbeider med planforslag til kommunedelplan for nytt hensettingsanlegg for
tog i Tønsbergområdet. Formålet med kommunedelplanen er å velge
lokaliseringsalternativ for nytt hensettingsanlegg.
I brev datert 18.6.2019 (vedlegg) anmoder BN om overføring av planforberedelse jf.
plan- og bygningslovens § 3-7 - Overføring av planforberedelsene til statlig eller
regional myndighet.
Begrunnelsen for anmodningen er at overføring av planforberedelse vil gi en
tidsbesparelse for prosjektet på omtrent 5 måneder. En tidsbesparelse på 5 måneder vil
kunne bidra til at planlagt fremdriftsplan holdes slik at hensettingsanlegget kan tas i bruk

som planlagt i forbindelse med innføring av nytt rutetilbud fra Tønsberg i 2024.
Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningsloven § 3 -7 Overføring av planforberedelse til statlig eller regional
myndighet:
Etter nærmere avtale mellom partene kan statlig eller regional myndighet helt eller
delvis overta de oppgavene planadministrasjonen i kommunen og regional
planmyndighet har med å organisere planarbeidet og utarbeide planforslag.
Oppnås ikke enighet mellom vedkommende myndighet og kommunen eller regional
planmyndighet om organisering av planarbeidet, treffer departementet avgjørelsen.
Myndigheter med ansvar for større samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kan etter
samråd med planmyndigheten utarbeide og fremme forslag til arealplan for slike tiltak
og beslutte å legge slike planer ut til offentlig ettersyn etter bestemmelsene for
vedkommende plantype. Tilsvarende kan departementet i forskrift legge slik myndighet
til et statlig utbyggingsselskap for veg. Gjeldende kommunale eller regionale
planstrategier skal vurderes i forbindelse med planarbeidet.
For planleggingen gjelder for øvrig de vanlige regler om behandling og rettsvirkning av
vedkommende plantype.
Faktagrunnlag:
I henhold til gjeldende fremdriftsplaner for prosjektene Drammen-Kobbervikdalen og
Nykirke-Barkåker vil sammenhengende dobbeltspor mellom Drammen og Tønsberg stå
ferdig i 2024. For å kunne innføre nytt rutetilbud, med økt frekvens og kapasitet fra
Tønsberg stasjon, er det nødvendig at nytt hensettingsanlegg i Tønsbergområdet står
klart samtidig som sammenhengende dobbeltspor er ferdigstilt.
Arbeid med prosjektets fremdriftsplan viser at ibruktagelse i 2024 ikke lar seg gjøre med
en ordinær planleggingsprosess. BN har derfor sett på muligheter for å spare inn tid i
planprosessen. Det er antatt at en overføring av planforberedelse vil gi en
tidsbesparelse for prosjektet på omtrent 5 måneder.
I planprogrammet for Hensetting i Tønsbergområdet (PlanID 90020, fastsatt 22. mai
2019) fremkommer det at:
«Bane NOR kan legge planforslag ut til offentlig ettersyn uten forutgående
førstegangsbehandling, jf. plan- og bygningsloven § 3-7, dersom en slik løsning er
nødvendig og hensiktsmessig for å sikre prosjektets fremdrift» (s. 42).
Overføring av planforberedelse innebærer at det ikke gjennomføres kommunal
førstegangsbehandling av kommunedelplan. For kommunedelplanen vil BN legge alle
alternativer ut på høring/offentlig ettersyn. Overføring av planforberedelse betyr at
kommunen ikke behøver å foreta ordinær saksbehandling av planforslaget, eller ta
stilling til BNs anbefalte alternativ før høring. Kommunen vil likevel ha anledning til å
komme med en høringsuttalelse til planforslaget. Videre vil kommunen fortsatt være
planmyndighet ved andregangsbehandling (sluttbehandling) av kommunedelplan.
Gjennom fastsettelsen av planprogrammet har kommunen tidligere godkjent utredning

av alternativer for lokalisering av nytt hensettingsanlegg innenfor varslingsområdene
Barkåker nord og Barkåker sør. BN har nå arbeidet for å avgrense tiltaket ytterligere,
blant annet med bakgrunn i merknader mottatt under høring av planprogrammet. BN
forplikter seg til å holde kommunen løpende informert om planarbeidet i forkant av
høringsperioden, samt om innkomne merknader i løpet av perioden for offentlig
ettersyn.
Gjennom høringsperioden vil innkomne merknader bidra til å belyse planen ytterligere.
Kommunen vil da få et godt beslutningsgrunnlag som kan benyttes i en grundig
administrativ og politisk behandling. Bruk av § 3-7 innebærer at kommunen fortsatt vil
være planmyndighet ved sluttbehandlingen av kommunedelplanen.
Med overføring av planforberedelse vil kommunedelplanen kunne legges ut på høring
(av BN) januar/februar 2020. Komplett planforslag for kommunedelplanen, med
anbefaling av alternativ, forventes oversendt kommunen i april 2020. Forventet
tidspunkt for vedtak av kommunedelplanen vil da være juni 2020.

Overføringen av planforberedelse til Bane NOR vil kunne gi en total reduksjon i
planleggingstiden på omtrent 5 måneder. Dette vil bidra til at nytt rutetilbud kan innføres
i Tønsberg i 2024. Dersom planforberedelse ikke overføres, og det gjennomføres
ordinær kommunal førstegangsbehandling, er det sannsynlig at nytt rutetilbud ikke kan
innføres på Vestfoldbanen før i 2025, grunnet utsatt ibruktagelse av
hensettingsanlegget.
En tidsbesparelse på 5 måneder i planprosessen for kommunedelplanen vil også
muliggjøre samordning av byggefasene for hensettingsprosjektet og prosjektet NykirkeBarkåker, i tråd med kommunens høringsuttalelse til planprogrammet (JournalpostID
19/6543). Dette kan gi gevinster i form av sambruk av anleggsveier og riggområder og
felles bruk av togfrie perioder som reduserer total stengetid på Vestfoldbanen.
Samkjøring av byggefasene kan også bidra til å redusere den samlede belastningen for
omgivelsene.
For å rekke ibruktagelse i 2024 anser BN det nødvendig at kommunedelplanen legges
ut til offentlig ettersyn i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 3-7.

Vurderinger:
Rådmannen har foretatt en enkel opplisting av fordeler og ulemper ved å samtykke til å
overlate planforberedelsene til BN:
Fordeler

Ulemper

Overføring av planforberedelse er
tidsbesparende og bidrar til å muliggjøre
innføring av nytt rutetilbud fra Tønsberg
stasjon i 2024. Tidsbesparelsen kan i
tillegg gi gevinster i form av samordnet
anleggsgjennomføring for dobbeltspor- og
hensettingsprosjektet. Kommunen vil
også få bedre tid til saksbehandling etter
høring frem mot vedtak i juni 2020.

Ved samtykke til overføring av
planforberedelse frasier kommunen
seg en mulighet til å foreta
myndighetsvurderinger før høring,
for eksempel muligheten til å vedta
å ikke legge ut et av alternativene
på høring.

En potensiell fordel vil være at man får
hørt alle alternativer. På den måten vil
kommunen få et godt beslutningsgrunnlag
før valg av alternativ besluttes ved
andregangsbehandling av
kommunedelplanen.

Krevende beslutninger utsettes til et
sent stadium av planleggingen, men
det er naturlig at kommunen avgir
sine foreløpige vurderinger i en
høringsuttalelse.

Kommunen har til nå i prosessen vært interessert i å få mest mulig informasjon på
bordet, og anbefalte ved fastsettelse av planprogrammet utredning av store områder
nord og sør for Barkåker tettsted. Rådmannen mener at BNs anmodning ikke vil være i
strid med denne holdningen. Tvert imot vil planen forventelig være enda bedre opplyst
når den kommer til politisk andregangsbehandling, etter alternativene har vært
gjenstand for offentlig ettersyn.
Rådmannen har forståelse for BNs ønske om å sikre innføring av nytt rutetilbud i 2024
og ser at det vil være uheldig dersom innføringen av nytt rutetilbud på Vestfoldbanen
utsettes grunnet forsinket ferdigstillelse av hensettingsanlegget. Etter en samlet
vurdering mener rådmannen at det er en overvekt av fordeler for prosjektet og partene
dersom planforberedelse overføres til Bane NOR.
Overføring av planforberedelse legger til rette for en grundig administrativ og politisk
vurdering av planforslagene etter høring på linje med vanlig planprosess.
Konklusjon:

Rådmannen anbefaler at planforberedelse overføres til Bane NOR i forbindelse med
offentlig ettersyn av kommunedelplan. Kommunen skal fortsatt være planmyndighet ved
sluttbehandling av kommunedelplan for Hensetting i Tønsbergområdet.
Videre behandling:
Kommunedelplan behandles av Bystyret.
Tønsberg, 15.08.19
Geir Viksand
rådmann
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder
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Endring av Reguleringsplan for Husøy havn - planid 0704 20090014
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Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtas endring av reguleringsplan for Husøy
havn - planid 0704 20090014, vedtatt 22.5.2013, med følgende endringer i kart og
bestemmelser:
Endringer i plankartet:
1. Det legges til et bestemmelsesområde #1 for parkeringsanlegg over feltene for AB3 og BL2BL5.
Endringer i planbestemmelsene:
2. I § 5.4 som angir samlet tillatt m2 BRA for AB1, strykes tekst som sier at maks tillatt
bruksareal boder i kjeller og 1. etasje er 800m2 BRA og at maks. bruksareal parkering
2.parkeringsplan er 4600m2 BRA. Videre legges det til at Maks bruksareal parkeringsplan 1.
etasje inkludert boder og tekniske rom er 2100 m2 BRA.
3. I § 5.5 som angir samlet tillatt m2 BRA for AB2, strykes tekst som sier at maks tillatt
bruksareal boder i kjeller og 1. etasje er 1200m2 BRA og at maks. bruksareal parkering
2.parkeringsplan er 3200m2 BRA. Videre legges det til at Maks bruksareal parkeringsplan 1.
etasje inkludert boder og tekniske rom er 1700 m2 BRA.
4. Det legges til en § 10 Bestemmelsesområde – parkeringskjeller som sier at Parkeringskjeller
omfatter også boder og tekniske rom, og at Maks bruksareal (BRA) er 6000 m2.
Det delegeres rådmannen å gjøre de nødvendige endringer og justeringer i plankart og
bestemmelser.

Sammendrag:
Spir Arkitekter AS søker i brev datert 13.5.2019 på vegne av Husøy Havn AS, om endring av
reguleringsplan for Husøy Havn, planid 0704 20090014.
Den omsøke endringen berører parkeringsanlegget under bakkenivå. I forslag til endret plan er
deler av areal for parkering og boder m.v. foreslått flyttet ut fra kjeller under felt AB1 og AB2, til
kjeller under felt AB3 og BL2 – BL5. Ny kjeller er foreslått vist som Bestemmelsesområde –
Parkeringskjeller. Samlet bruksareal for planen endres ikke, men deler av tillatt areal flyttes til
det nye bestemmelsesområdet.

I 2015 ble det gitt dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for endret plassering av
parkeringskjeller (sak 133/15), og i 2017 ble det i rammetillatelsen gitt dispensasjon for
plassering av parkeringskjeller med vilkår om at endret reguleringsplan skal foreligge før det
kan gis brukstillatelse (sak 169/17). Dispensasjonene legger til rette for oppstart av utbygging
av parkeringskjeller med den plassering som den omsøkte endringen legger opp til. Endringen
er således vurdert i forbindelse med dispensasjonsbehandling, og endringene i
reguleringsplanen er en oppfølging av dispensasjonsvedtaket fra 2017 (sak 169/17).
Endringen er varslet naboer og berørte. Det er kommet innspill fra Fylkesmannen, Vestfold
fylkeskommune og Statens Vegvesen. Ingen av disse har merknader til endringen.
Saken er i praksis avgjort gjennom tidligere dispensasjonsbehandlinger. I vurderingen den gang
ble det lagt vekt på at endringen ikke medfører endring av antall parkeringsplasser, at anleggets
nedkjøring plasseres i hht reguleringsplanen og ikke endres, samt at parkeringsanlegget fortsatt
blir liggende under terreng.
Rådmannen har vektlagt vurderingene som er gjort gjennom tidligere
dispensasjonsbehandlinger. Det er ikke tilkommet nye momenter i saken eller merknader for
naboer eller berørte i forbindelse med varsling.
Rådmannen anbefaler etter en samlet vurdering at endringen vedtas med de vilkår som
framkommer av innstillingen.

Vedlegg:
20090014_G 20130530
20090014_R 20130522
20090014_G 20190510 søknad om endring
Søknad om endring av reguleringsplan for Husøy havn - planid 0704 20090014
Detaljregulering for Husøy havn - planid 0704 2009 0014 - varsel om endring av
reguleringsplan - uttalelse fra Statens vegvesen sendt fra Statens vegvesen

Endring av reguleringsplan for Husøy havn - planid 0704 20090014 - ingen merknad for
0159/0328 med flere - Strandveien 25 og 27
Endring av reguleringsplan for Husøy havn - planid 0704 20090014 - Uttalelse - Varsel om
planoppstart
Endring av reguleringsplan for Husøy havn - planid 0704 20090014 - varsel om endring av
reguleringsplan
Husøy havn, byggetrinn 2 - 01590499 og 01590261 m.fl. - 3 leilighetsbygg, p-kjeller Rammetillatelse (L)(1267826)
Husøy havn, byggetrinn1 - 01590325 og 01590328 m.fl. - 2 leilighetsbygg, P-kjeller,
utomhusarealer, gatetun, småbåthavn og kyststi (L)(934831)
Dokumenter i saksmappen:
29.01.2019 SV: Husøy Havn PlanID 0704 20090014 - anmodning om avklaringsmøte for
videre utbygging av felt AB1/2 og BL6 mm.
25.01.2019 Husøy - utbygging av felt AB1/2 og BL6 mm. - planID 0704 20090014 anmodning om avklaringsmøte
22.05.2019 SV: Endring av reguleringsplan for Husøy Havn - PlanID 0704 2009 0014 SOSI
13.05.2019 Søknad om endring av reguleringsplan for Husøy havn - planid 0704
20090014
30.04.2019 Endring av reguleringsplan for Husøy havn - planid 0704 20090014 Uttalelse - Varsel om planoppstart
30.04.2019 Detaljregulering for Husøy havn - planid 0704 2009 0014 - varsel om endring
av reguleringsplan - uttalelse fra Statens vegvesen sendt fra Statens
vegvesen
16.04.2019 Endring av reguleringsplan for Husøy havn - planid 0704 20090014 - ingen
merknad for 0159/0328 med flere - Strandveien 25 og 27
09.04.2019 Endring av reguleringsplan for Husøy havn - planid 0704 20090014 - varsel
om endring av reguleringsplan
20.03.2019 Endring av reguleringsplan for Husøy havn - planid 0704 20090014 planinitiativ for endring av reguleringsplan
06.03.2019 SV: Husøy havn - planendring

Innledning – hva saken gjelder:
Spir Arkitekter AS søker i brev datert 13.5.2019 på vegne av Husøy Havn AS, om
endring av reguleringsplan for Husøy Havn, planid 0704 20090014.
Bakgrunn for saken:
I 2015 ble det i forbindelse med rammetillatelse for trinn 1, gitt dispensasjon fra
gjeldende reguleringsplan for endret plassering av parkeringskjeller (sak 133/15), og i
2017 i forbindelse med rammetillatelse for byggetrinn 2, ble det gitt i rammetillatelsen
dispensasjon for plassering av parkeringskjeller med vilkår om at endret reguleringsplan
skal foreligge før det kan gis brukstillatelse (sak 169/17). Det søkes nå om endring av
reguleringsplan for å bringe dette forholdet i orden.
Faktagrunnlag:
Bakgrunn/begrunnelse for endringen(fra plankonsulentens søknad/planinitiativ):
Reguleringsplanen for Husøy Havn ble vedtatt 22.05.13. I planen er parkering og boder
m.v.
forutsatt lagt i to plan (1. etasje og kjeller), under søndre del av planområdet og innenfor
byggeområde AB1 og AB2.

Forslag til endring er i tråd med vedtak av rammesøknaden for byggetrinn 2 (møtedato
01.09.17 UBA sak 169/17). I vedtaket heter det:
"Med hjemmel i pbl § 19 – 3 gis det midlertidig dispensasjon for endret plassering av
parkeringsanlegg under bakken, i hht reguleringsbestemmelse §§ 5.4 og 5.5 i
reguleringsplan nr. 0704 20090014. Dispensasjonen gjelder inntil gjeldende plan er
endret i
tråd med rammegodkjent tiltak, og må være godkjent før brukstillatelse kan gis."
Den aktuelle kjelleren er under bygging. Av kommunens saksutredning fremgår det at
omsøkt parkeringskjeller for byggetrinn 2 er en videreføring av godkjent
parkeringskjeller
under byggetrinn 1. Administrasjonen anbefalte at søknaden ble imøtekommet.
Omsøkt endring:
I forslag til endring av planen er deler av areal for parkering og boder m.v. foreslått
flyttet ut til
kjeller under AB3 og BL2 - BL5. Ny kjeller er foreslått vist som bestemmelsesområde –
parkeringskjeller (#). Samlet bruksareal for planen endres ikke, men deler av arealet
flyttes
da fra AB1 og AB2 (§ 5.4 og § 5.5) til bestemmelsesområdet og ny bestemmelse i § 10.

I gjeldende plan er det lagt opp til parkeringskjeller under felt AB1 og AB2.
Endringer i plankartet:
1. Det legges til et bestemmelsesområde for parkeringsanlegg

I forslag til endret plan er legges parkeringskjeller innenfor bestemmelsesområde under
BL2-BL5.
Endringer i planbestemmelsene:
Bestemmelsene angir BRA for hvert felt. BRA for feltene AB1 og AB2 må endres og
BRA for parkeringsanlegget flyttes til bestemmelser for det nye bestemmelsesområdet:
2. I § 5.4 som angir samlet tillatt m2 BRA for AB1, strykes at maks tillatt bruksareal
boder i kjeller og 1. etasje er 800m2 BRA og at maks. bruksareal parkering
2.parkeringsplan er 4600m2 BRA. Videre legges det til at Maks bruksareal
parkeringsplan 1. etasje inkludert boder og tekniske rom er 2100 m2 BRA.
3. I § 5.5 som angir samlet tillatt m2 BRA for AB2, strykes at maks tillatt bruksareal
boder i kjeller og 1. etasje er 1200m2 BRA og at maks. bruksareal parkering
2.parkeringsplan er 3200m2 BRA. Videre legges det til at Maks bruksareal
parkeringsplan 1. etasje inkludert boder og tekniske rom er 1700 m2 BRA.
4. Det legges til en § 10 Bestemmelsesområde – parkeringskjeller som sier at
Parkeringskjeller omfatter også boder og tekniske rom, og at Maks bruksareal (BRA) er
6000 m2.
Vurdering av konsekvenser:
Endringen vil ikke få noen praktiske konsekvenser ettersom det er gitt midlertidig
dispensasjon fra planen for å gjennomføre tiltaket og byggingen er i gang.
Varsling og Merknader:

Endringen er varslet naboer og berørte. Det er kommet tre uttalelser fra
Fylkesmannens i Vestfold og Telemark, Statens vegvesen og Vestfold fylkeskommune.
Disse har ikke merknader til varselet.
Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-14 beskriver endring og oppheving av
reguleringsplan. Endring av reguleringsplan gjennom forenklet prosess, kan gjøres «når
endringen i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går ut over
hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og
friluftsområder». Hva som ligger innenfor disse rammene vurderes av kommunen i hvert
enkelt tilfelle. Vedtak om endring av reguleringsplan fattes med hjemmel i Pbl. § 12-12.
Forholdet til kommuneplanen:
Vedtatt reguleringsplan er i tråd med kommuneplanens arealdel.
Gjeldende Reguleringsplan – sakens historikk:
Reguleringsplan for Husøy havn ble vedtatt i 2013.
I 2015 ble det gitt dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for endret plassering av
parkeringskjeller (sak 133/15).
I saken ble det gjort følgende vurdering:
Ansvarlig søker grunngir søknaden med følgende hovedmomenter:
·
·
·

Anleggets nedkjøring plasseres i hht reguleringsplanen.
Endringen medfører ikke endring av antall parkeringsplasser.
Parkeringsanlegget blir i sin helhet liggende under terreng.

Tidligere vurderinger – dispensasjon (sak 133/15)
I 2015 ble det gitt dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for endret plassering av
parkeringskjeller (sak 133/15). Det ble gjort følgende vurdering:
Administrasjonen legger til grunn at de mest vesentlige hensynene bak angivelse av
plassering av parkering slik det følger av reguleringsbestemmelsenes § § 5.4 og 5.5 er
å sikre tilstrekkelig areal for påkrevd parkering. Plasseringen antas primært å følge av
forslagsstillers angivelse, og ikke som følge av særskilte anbefalinger fra
planmyndigheten. Etter en samlet vurdering mener derfor administrasjonen at hensynet
bak bestemmelsene det søkes om dispensasjon fra ikke blir vesentlig tilsidesatt som
følge av dispensasjon. Den mest vesentlige ulempen anses å være at
reguleringsplanen svekkes som styringsverktøy.
Omsøkte dispensasjon er imidlertid en relativt unik problemstilling, som ikke vil kunne
medføre presedens innenfor planområdet for øvrig. Endringen anses videre som en
justering av reguleringsplanen som følge av detaljprosjektering av tiltaket. I så måte
anses ikke
reguleringsplanen som helhet som svekket som følge av dispensasjon. Det anses
videre som en fordel at parkeringskjelleren ved endringen kan gis en nærmere
tilknytning til boligbebyggelsen, og i så måte tilrettelegge for en mer funksjonell
utnyttelse av området.

I 2017 ble det gitt i rammetillatelsen dispensasjon for plassering av parkeringskjeller
med vilkår om at endret reguleringsplan skal foreligge før det kan gis brukstillatelse (sak
169/17).
Etter administrasjonens vurdering, er omsøkte dispensasjon for byggetrinn 2 en direkte
konsekvens av den dispensasjonen som ble gitt for byggetrinn 1, der man i praksis tok
stilling til en endring av reguleringsplanen. Dette grepet, som nå gjør det vanskelig å
realisere parkering under de opprinnelige delområdene, bør imidlertid formaliseres
gjennom en endring av planen.
Administrasjonen vil derfor anbefale at en dispensasjon for det omsøkte
parkeringsanlegget gjøres midlertidig, og at en endring av planen må være realisert før
ferdigattest kan gis.
Det søkes nå om å endre planen i tråd med vilkår i dispensasjonsvedtaket.
Rådmannens vurderinger:
Rådmannen har vurdert de foreslåtte endringene, og mener endringene ligger innenfor
det plan- og bygningsloven definerer som endring av reguleringsplan som kan
gjennomføres med forenklet prosess. Rådmannen mener planforslaget som det her
foreligger i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen forøvrig og ikke berøre
hovedrammene i planen. Planen berører ikke viktige natur- og friluftsområder, og er ikke
konfliktfylt.
Denne saken er i praksis avgjort gjennom tidligere dispensasjonsbehandlinger. I
vurderingen den gang ble det lagt vekt på at endringen ikke medfører endring av antall
parkeringsplasser, at anleggets nedkjøring plasseres i hht reguleringsplanen og ikke
endres, samt at parkeringsanlegget fortsatt blir liggende under terreng.
Det er ikke tilkommet nye momenter i saken eller merknader for naboer eller berørte i
forbindelse med varsling. ved dispensasjonene som er gitt i praksis er tatt stilling til
endringen, og endringen i plandokumentene er en formell oppfølging av dette.
På bakgrunn av det ovenstående anbefaler rådmannen derfor at omsøkte planendring
vedtas som det fremkommer av innstillingen.
Konklusjon:
Endringen vedtas.
Videre behandling:
Endring av detaljregulering vedtas endelig av UBA.
Gebyr:
Endringen ble varslet i 2019 og gebyrregulativet for 2019 legges derfor til grunn.
For endring av reguleringsplan som behandles politisk skal det etter punkt 3 annet ledd
betales et gebyr på
kr. 33 075,-.

Faktura sendes
Spir Arkitekter AS
Tønsberg, 15.08.2019
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune
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Svanhild Sortland, telefon:
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Endring av Reguleringsplan for Næringsområde Barkåker Syd - B4
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
165/19

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtas endring av reguleringsplan for
Næringsområde Barkåker Syd - planid 0704 25003, vedtatt 12.2.1997 med følgende endringer i
kart og bestemmelser:
Endringer i plankartet:
1. Avgrensningen av felt industriområde felt N4 i sør justeres sørover.
2. Et areal på ca 150 m2 endres fra formål Parkbelte til Industri.
Det delegeres rådmannen å gjøre de nødvendige endringer og justeringer i plankartet,
innbefattet tilpasning av grensene til tilgrensende planer.

Sammendrag:
Vårdal Arkitekter AS søker på vegne av I Bygg AS, om endring av reguleringsplan for
Næringsområde Barkåker Syd - planid 0704 25003.
Endringen berører felt N4, Korniveien 3, gnr 8/42. Eiendommen er regulert til formål Industri og
Parkbelte. Eiendommen er og delvis bebygget, og eier ønsker nå å utvikle resten av
eiendommen.
Den omsøke endringen består i å justere den buede avgrensningen av felt N4 mot parkbelte i
sør. Begrunnelsen for søknaden er at en buet formålsgrense gjør det vanskeligere å utnytte
eiendommen på en god måte. Søker ønsker å sette opp et firkantet bygg plassert parallelt med
formålsgrensen. Bakgrunnen for at eiendomsgrensen ble utformet på denne måten er et
veitiltak som lå inne i en tilgrensende plan og som virket styrende på utformingen av
tilgrensende arealer. Dette tiltaket er ikke lenger er aktuelt. Det søkes derfor om å rette ut den
buede formålsgrensen og justere parkbeltet tilsvarende. Endringen medfører at et areal på ca
150m2 endres fra formål Parkbelte til Industri. Bredden på byggegrensen mot parkbeltet endres
ikke, men parkbeltet blir smalere og får omtrent samme bredde som på naboeiendommene.
Endringen er varslet naboer og berørte. Det er kun kommet innspill fra Bane Nor, som ikke har
merknader til endringen.
Rådmannen vurderer at endringen kan gjennomføres med forenklet prosess, og anbefaler etter
en samlet vurdering at endringen vedtas med de vilkår som framkommer av innstillingen.
Vedlegg:
25003_R 20140620 Bestemmelser revidert 14-04-2015_Korrektur 29-01-2019
25003_Plankart revidert 08-04-2015
25003_G 20060328
Korniveien 3 - 0008/0042 - søknad om mindre reguleringsendring
Nabovarsel - endring av reguleringsplan
Svar på nabovarsel fra BaneNOR
Kvittering for nabovarsel
Opplysninger gitt i nabovarsel
Dokumenter i saksmappen:
20.06.2019 Korniveien 3 - 0008/0042 - søknad om mindre reguleringsendring
22.05.2019 SV: Gbnr 8/42 - Korniveien 3 - nabovarseltekst til gjennomsyn vedr. endring
av Næringsområde Barkåker Syd, planid 0704 25003
22.05.2019 Gbnr 8/42 - Korniveien 3 - nabovarseltekst til gjennomsyn vedr. endring av
Næringsområde Barkåker Syd, planid 0704 25003
08.03.2019 VS: 21729 - Korniveien 3 gbnr 8/42

Innledning – hva saken gjelder:
Vårdal Arkitekter AS søker på vegne av I Bygg AS, om endring av reguleringsplan for
Næringsområde Barkåker Syd - planid 0704 25003.
Den omsøke endringen består i å justere avgrensningen av felt N4 mot parkbelte i sør.
Begrunnelsen for søknaden er at den buede eiendomsgrensen i sør gjør det
vanskeligere å utnytte denne delen av eiendommen på en god måte. Nordre del av
eiendommen er bebygget, og eier planlegger nå å utvikle den resterende del av
eiendommen.

Dagens situasjon og gjeldende reguleringsplan, med eiendomsgrenser.

Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-14 beskriver endring og oppheving av
reguleringsplan. Endring av reguleringsplan gjennom forenklet prosess, kan gjøres «når
endringen i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går ut over
hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og
friluftsområder». Hva som ligger innenfor disse rammene vurderes av kommunen i hvert
enkelt tilfelle. Vedtak om endring av reguleringsplan fattes med hjemmel i Pbl. § 12-12.
Kommuneplanen:
Reguleringsplanen legger til rette for utnyttelse av området til industri. Planen er i tråd
med kommuneplanens arealdel.
Gjeldende Reguleringsplaner i området – Bakgrunn for saken:
Gjeldende reguleringplan ble vedtatt 12.2.1997. Planen legger til rette for industri, lager
med tilhørende kontorer innenfor feltene N1-N4 og N6. Planområdet deles i to av
Barkåkerveien.
Barkåkerveien er regulert i Reguleringsplan for Vestfoldbanen parsell 7.1 Barkåker –
Tønsberg, vedtatt 15.10.1997. Barkåkerveien ble innlemmet i Reguleringsplan for
Vestfoldbanen parsell 7.1 Barkåker – Tønsberg for å sikre en brokryssning med
dobbeltsporet.
Tidligere inngikk Barkåkerveien i reguleringsplan for Barkåker Næringsområde Syd. I
den eldre planen ligger Barkåkerveien inne med en snumulighet mot jernbanearealet.
Arealet N4 som grenser til snuplassen fikk derfor en buet avgrensening mot denne.
Denne avgrensningen har arealet i dag, selv om snumuligheten nå er endret til bro, og
veiarealet har fått en annen rettere utforming.

Reguleringsplan for næringsområde Barkåker syd, plaid 25003, vedtatt 12.2.1997, utsnitt av opprinnelig
vedtatt plan der Barkåkerveien ender i snuplass mot jernbanen. Snuplassen ligger inn imot
Næringsarealet N4 og gjør dette får en buet søndre avgrensning.

Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Barkåker næringsområde etter endring i forbindelse med vedtak
av reguleringsplan for Vestfoldbanen parsell 7.1 Barkåker – Tønsberg. Barkåkerveien og næringsareal
N5 er nå tatt ut av planen og innlemmet i reguleringsplan for Vestfoldbanen parsell 7.1 Barkåker –
Tønsberg.

Utsnitt av Reguleringsplan for Vestfoldbanen parsell 7.1 Barkåker – Tønsberg. Snuplassen mot
jenrbanesporet er endret til broløsning.

N4 ligger langs nordsiden av Barkåkerveien.

Selv om snuplassen er ersattet med bro, henger
den buede avgrensningen av N4 igjen i den opprinnelige planen.

Den blå streken markerer grensen mellom de to planene med parkbelte på begge sider av plangrensen
langs Barkåkerveien. Parkbeltet har her en større bredde enn resten av strekningen langs Barkåkerveien.
Dette er fordi veiareal som ble overflødig dev enring fra snuplass til bro er gjort omregulert til parkbelte.

Faktagrunnlag:
(fra plankonsulentens søknad/planinitiativ):
Bakgrunn/begrunnelse for endringen
i-Bygg AS ønsker nå å sette opp et næringsbygg på eiendommen, med plassering over
regulert grøntareal, for best mulig utnyttelse av eiendommen, som vist på skisse:

Ønsket plassering av nybygg på eiendommen 8/42.

Omsøkt endring:
Ønsket plassering utløser krav om endring av reguleringsplan, pga. regulert grøntareal.
Ansvarlig søker har allerede vært i kontakt med planavdelingen i Tønsberg kommune,
som har utarbeidet et nytt forslag til plankart, som vist under, der grøntarealet følger
veien:

Utsnitt av forslag til endret plankart. Endringen vil medføre at areal på ca 150 m2 som endres fra formål
parkbelte til industri.

Vurdering av konsekvenser:
Endringen medfører ingen endring av reguleringsbestemmelsene – kun endring på
plankart,
og det er ingen kjente konsekvenser knyttet til endringen.
Varsling og Merknader:
Endringen er varslet naboer og berørte er varslet om endringen. Det er kommet
uttalelse fra Bane Nor, som ikke har merknader til endringen.

Vurderinger:
Rådmannen har vurdert de foreslåtte endringene, og mener endringene ligger innenfor
det plan- og bygningsloven definerer som endring av reguleringsplan som kan
gjennomføres med forenklet prosess. Rådmannen mener planforslaget som det her
foreligger i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen forøvrig og ikke berøre
hovedrammene i planen. Planen berører heller ikke viktige natur- og friluftsområder, og
er ikke konfliktfylt.
Den omsøke endringen består i å justere den buede avgrensningen av felt N4 mot

parkbelte i sør ved å rette den ut.
Det er i vurderingen lagt vekt på at det veitiltaket som den buede eiendomsgrensen er
utformet etter ikke lenger er aktuelt. Veitiltaket fikk en annen og «rettere» utforming enn
opprinnelig tenkt fordi snuplass ble gjort om til bro. At avgrensningen til N4 ikke ble
endret tilsvarende er en konsekvens av at planområdet ble delt og at endringen ikke ble
fulgt opp fullt ut i de områdene som ble liggende i en annen reguleringsplan. Den
omsøkte endringen er således delvis en planteknisk endring, dvs en oppfølging av
endringen som skjedde da planområdet ble delt i to reguleringsplaner.
En konsekvens av endringen er at et areal på ca 150 m2 endres fra formål parkbelte til
industri. Utbygger vil følgelig kunne disponere noe med areal ved utbygging av
eiendommen. ettersom utnyttelsen regnes i % av tomtearealet (TU = 85%) og få en
mulighet til å utnytte eiendommen på en bedre måte. Det vurderes som positivt at
arealet kan utbyttes på en bedre måte. Det er lagt vekt på at byggegrensen mot
parkbeltet vil bli uendret, og tilsvare byggegrensen til naboeiendommene langs
Barkåkerveien.
Endringen vil riktignok medføre at parkbeltet blir smalere. Totalt sett vil parkbeltet likevel
ha samme bredde som de andre eiendommene langs nordsiden av Barkåkerveien.
Dette er både fordi parkbeltet i utgangspunktet var bredere langs N4 på grunn av den
buede formålsgrensen, og fordi det ligger formål parkbelte/grønnstruktur langs begge
plangrensene mellom Barkåkerveien og Industriområdet. Rådmannen vurderer derfor at
endringen ikke vil ha negativ konsekvens for de hensyn interessene parkbeltet skal
ivareta.
Med bakgrunn i ovenstående anbefaler rådmannen at omsøkte planendring vedtas med
de vilkår som fremkommer av innstillingen.
Konklusjon:
Endringen vedtas.
Videre behandling:
Endring av detaljregulering vedtas endelig av UBA.
Gebyr:
Endringen ble varslet i 2019 og gebyrregulativet for 2019 legges derfor til grunn.
Det er gjort en vurdering etter pkt 8 i gebyrregulativet. Det betales et gebyr tilsvarende
endring av reguleringsplan delegert til administrasjonen betales jf pkt 3 i
gebyrregulativet,
kr. 8 270,For bearbeiding av digitale data som ikke oppfyller kommunens kravspesifikasjon
betales etter punkt 3 tredje ledd et tillegg på
kr 8 575,Sum gebyr
Faktura sendes
I Bygg AS, Neptuns vei 4, 3150 Tolvsrød

kr 16 845,-
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Anne Beate Hekland
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Endring av Reguleringsplan for Semsbyen - planid 0704 14009
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
166/19

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtas endring av reguleringsplan for
Semsbyen - planid 0704 14009, vedtatt 6.2.2000, med følgende endringer i plankartet:
1. Formål friområde og formål parkering på eiendommen gnr 42/23 bytter plass slik at
friområdet blir liggende ut mot krysset Ysteriveien/Jahnsens vei, og parkering blir liggende inn
mot bebyggelse i sør. Arealene til friområde og parkering vil bli hhv 450 og 250 m2 imot dagens
510 og 190m2.
2. For gnr 43/32, Jahnsens vei 1, endres byggegrensen mot Jahnsens vei fra 5 m til 2 m.
Det delegeres rådmannen å gjøre de nødvendige endringer og justeringer i plankartet
innbefattet tilpasning av grensene til tilgrensende planer.

Sammendrag:
Tønsberg kommune ved Eiendomsutvikling søker om endring av reguleringsplan for Semsbyen,
planid 0704 14009.
Saken berører gnr 42/23, Ysteritorget, på Sem. Eiendommen er eid av kommunen og er
regulert til parkering og park/lekeplass. Det regulerte parkeringsarealet ligger ut mot krysset
Jahnsens vei og Ysteriveien. Jahnsens vei er regulert til gatetun. I dag fremstår eiendommen
som en grå flate som er benyttet til parkering og med uklare overganger til tilgrensende formål.
Bakgrunn for saken er at kommunen planlegger å opparbeide friområdet til en allment
tilgjengelig park. Den omsøkte endringen og består i å bytte om på plassering av formål
parkering og friområde innenfor eiendommen slik at det arealet som skal være tilgjengelig for
allmenheten blir liggende ut mot Jahnsens vei og Ysteriveien, og parkeringsarealet blir liggende
inn mot naboeiendommen i sør.
Begrunnelsen for endringen er at en beliggenhet ut mot gateløpene vil gi plassen et mer
torgaktig preg og bedre tilgjengelighet for innbyggerne. Endring av byggegrensen for
naboeiendommen vil gi ny bebyggelse samme avstand til gateløpet som eksisterende
bebyggelse på eiendommen noe som vil gi et strammere og mer estetisk inntrykk og gi området
et mer urbant preg.
Tiltaket er forankret i overordnet planverk gjennom VPOR for Sem, vedtatt i Bystyret 24.4.2019.
Parken er planlagt opparbeidet i løpet av høsten.
Endringen er varslet naboer og berørte. Det er kommet merknader fra to naboer. Merknaden
gjelder adkomst til naboeiendommen og muligheter for alternative løsninger med plasseringen
av park og parkering.
Rådmannen vurderer at endringene i planen kan gjennomføres med forenklet prosess. I
vurderingen er det lagt vekt på at tiltaket er del av en overordnet plan for Sem og at tiltaket også
i seg selv kan anses som positivt for Sem sentrum.
Rådmannen anbefaler etter en samlet vurdering at endringen vedtas som framkommer av
innstillingen.

Vedlegg:
14009_Bestemmelser
Ysteritorget - 0042/0023 - søknad oppgradering og reguleringsendring
2834_001
2835_001
2836_001
2837_001
Dokumenter i saksmappen:
09.08.2019 Ysteritorget - 0042/0023 - søknad oppgradering og reguleringsendring

Innledning – hva saken gjelder:
Tønsberg kommune ved Eiendomsutvikling planlegger å opparbeide Ysteritorget til park
og parkeringsplass. Tiltaket forutsetter endring av gjeldende reguleringsplan
Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-14 beskriver endring og oppheving av

reguleringsplan. Endring av reguleringsplan gjennom forenklet prosess, kan gjøres når
endringen i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går ut over
hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og
friluftsområder. Vedtak om endring av reguleringsplan fattes med hjemmel i Pbl. § 1212.
Forholdet til overordnede planer:
Gjeldende reguleringsplan for Semsbyen, planid 14009 ble vedtatt i 2000. Planen
regulerer eiendommen 42/23 til friområde og parkering. Friområdet skal i følge
bestemmelsenes § 11.1 opparbeides til parkmessig og tilrettelegge for lek og
arrangementer.
Tilliggende eiendommer er regulert til veiareal og bolig. I kommuneplanens arealdel er
eiendommen avsatt til parkering og grønnstruktur som i reguleringsplanen. En endring
må derfor innarbeides i kommuneplanens arealdel ved neste rullering.
Bakgrunn for saken:
I 2016 ble det utarbeidet en mulighetsstudie for Sem sentrum. Utfordringer og ønsker
for videre utvikling av Sem ble kartlagt gjennom stedsobservasjoner og flere
medvirkningsarrangementer med privatpersoner, grunneiere, lag og foreninger.
Mulighetsstudien ble utarbeidet på bakgrunn av dette ble, med analyser og strategier
som skal bidra til å heve kvaliteten på det fysiske miljøet i Sem.
Med utgangspunkt i mulighetsstudiet for Sem har kommunen utarbeidet Planprogram
for Sem og Veiledende plan for offentlige rom (VPOR Sem), vedtatt i Bystyret
24.4.2019.
Oppgradering av Ysteritorget er et tiltak som er beskrevet i VPOR som en del av
strategien med å opparbeide nye og eksisterende uterom på Sem.
Ny struktur for parker, plasser og torg på Sem består av både eksisterende og nye
uterom. Disse skal ha ulike størrelse og program. Parker og plasser er i hovedsak
lokalisert i tilknytning til nord-sørgående gang- og sykkelakser, mens torgene ligger
langs sentrale tverrforbindelser. De offentlige uterommene er spredd innenfor
planområdet slik at alle boliger skal ha tilgang på en offentlig plass innen 200 meter
(s.19).

Illustrasjon fra VPOR (VPOR s. 19). Offentlige rom på Sem.

Illustrasjon av opparbeidelse av Ysteritorget hentet fra VPOR. Skissen er utarbeidet før bygget på
naboeiendommen brant (VPOR s. 23).

Faktagrunnlag:
(fra plankonsulentens søknad/planinitiativ)

Bakgrunn/begrunnelse for endringen:
Ysteritorget, gnr 42/23 er kommunal eiendom på ca 800 m2. I dag framstår det som et
utflytende asfaltert areal mot krysset Jahnsens vei og Ysteriveien.

Ysteritorget, gnr 42/23 er kommunal eiendom på ca 800 m2.

Eiendommen er hovedsakelig regulert til offentlig friområde og parkering med ca 700
m2, hhv 510 m2 og 190 m2. Friområdet og parkeringsplassen inngår i opparbeidelsen.
Selve gatetunet og krysset (regulert til gatetun) er ikke en del av det planlagte tiltaket i
denne omgang.

Skisse over planlagt opparbeidelse av Ysteritorget jf. søknad.

Friområdet skal opparbeides med trebeplantning i randsonen mot vei (Jahnsens vei og
Ysteriveien) og blomster/busker i kar. Dekket opparbeides med belegningsstein. Det
etableres et lekeareal med elementer for balanse og klatring.
Det opparbeides 8 parkeringsplasser omrammet av en grønn sone.
Omsøkt endring – Endringer i plankartet:
1. Endring av formål:

Utsnitt av gjeldende reguleringsplan.

Forslag til endret plankart.

Konsekvenser av endingen:
Arealfordelingen mellom friområdet og parkeringsarealet forskyves noe uten at dette
undergraver formålet eller planintensjonen. Arealene blir hhv ca 450 og 250 m2 (mot
dagens 510 og 190 m2). Det vil dessuten bli opparbeidet en grønn bufferavgrensning
mellom parkeringsplassen og Ysteriveien samt mot de tilgrensende eiendommene i øst
og sør.
2. Endret byggegrense:
Videre foreslås endret byggegrense for eiendommen gbnr. 43/32 mot Jahnsens vei fra
5 til 2 m. Bakgrunnen for dette er ønske om en tydelig ramme rundt torget når nytt bygg

skal oppføres etter brannen. Ny byggegrense tilsvarer avstanden til gjenværende bygg
på eiendommen.

Gjeldende plankart t.v., forslag til endret plankart t.h.

Varsling og Merknader:
Endringen er varslet naboer og berørte er varslet om endringen. Det er kommet to
merknader:
1. Sverre Aspli, på vegne av American Car drivers Club, eier av Jahnsens vei 1, gnr
43/32, seksjon 2.
Begge seksjonene har adkomst fra Jahnsens vei i dag. Bygning på seksjon 2
(Semsgrillen) ble totalskadet i brann i desember 2018. Bygningen skal rives og det skal
bygges nytt. Det er ønske om adkomst fra Ysteriveien for seksjon 2, via gnr 42/23. De
foreslås at de opparbeider parkeringsplassen mot at de kan benytte deler av
opparbeidet park til uteservering.
Forslagstillers kommentar: Det er avholdt møte 9.8.2019 med Aspli. EUT mener nytt
bygg må tilpasses eksisterende avkjørsel til Jahnsens vei og ønsker ikke privat
avkjørsel over det kommunale arealet. En avkjørsel over det kommunale arealet vil
legge en heftelse på eiendommen. Opparbeidelse og ev utleie av areal til uteservering
er byggesaken uvedkommende og må ev være gjenstand for en egen avtale.
2. Bjørn Langjordet, Gamle Kongevei 30, 3170 Sem. Eier av gnr 43/32, seksjon nr1.
Har utarbeidet et forslag til disponering av eiendommene og ny grense mellom dem
(innspillet er vedlagt i sin helhet):

Mener det vil være flere fordeler ved en slik løsning, blant annet større parkområde,
direkte adkomst til parken fra Semsbyveien, bedre tilgang til næringseiendommen:
Forslagstillers kommentar:
En slik arrondering forutsetter en omregulering av begge eiendommene- EUT mener
arealet slik det ligger i dag ut mot krysset Ysteriveien – Jahnsens vei er mer
hensiktsmessig og gir bedre tilgjengelighet for allmenheten en den foreslåtte
arronderingen. Opparbeidet park mot gatekrysset gir et klart skille mot trafikkarealet, kfr.
dagens utflytende areal. Dersom kommunen ikke anse at parkeringsformålet skal være
kommunalt, kan den selv ta initiativ til å regulere hele eiendommen til friområde/park.
Privat parkering (kfr. Semsgrillen) er uansett ikke kommunens ansvar. Det må også tas i
betraktning at bygningers bruk endres over tid (bruksendring). Forslaget kan ikke
imøtekommes.
Vurderinger:
Rådmannen har vurdert de foreslåtte endringene, og mener endringene ligger innenfor
det plan- og bygningsloven definerer som endring av reguleringsplan som kan
gjennomføres med forenklet prosess. Rådmannen mener planforslaget som det her
foreligger i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen forøvrig og ikke berøre
hovedrammene i planen. Planen berører heller ikke viktige natur- og friluftsområder.
Opprustningen av Ysteritorget er et tiltak som er forankret politisk gjennomarbeidet med
veiledende plan for offentlige rom – VPOR Sem. Målet med de tiltakene som er foreslått

gjennom planarbeidet er at Sem skal bli et attraktivt lokalsenter med en god og helhetlig
utforming av stedets offentlige rom. Planen legger opp til at det skal etableres og rustes
opp flere offentlige plasser og torg i tilknytning til gatenettet. Målet at rommene skal tas i
bruk av flere og at Sem skal bli et attraktivt og godt sted å bo.
Ysteritorget er definert som et av tettstedets to torg, med Sem torg ved handlesenteret
som tettstedets hjerte. Ysteritorget ligger også svært sentralt på Sem i tilknytning til en
av de viktige tverraksene. Torget er i dag regulert til både parkering og
grønnstruktur/park, men er i kun i bruk som parkeringsareal. Eiendommen fremstår som
en grå flate som er benyttet til parkering og med uklare overganger til tilgrensende
formål.
Endring av formål
Rådmannen ser at løsningen med det offentlige arealet liggende ut mot gateløpene vil
bidra til å gi arealet et mer torgaktig og åpent preg som vil innby til allmenn bruk på en
bedre måte enn i dag. Med dagens plassering ligger parken/torget plassert adskilt fra
Jahnsens gate med parkeringsarealet liggende som en barriere imellom. Å bytte om på
plasseringen av de to formålene vurderes som en god løsning. Det vurderes som et
minus at parkarealet blir noe mindre, men parkeringsarealet blir større med den
foreslåtte løsningen. I følge forslagstiller er dette nødvendig på grunn av
adkomstløsning og snumuligheter, og det vurderes derfor at dette kan aksepteres. Det
vurderes også som positivt at den planlagte opparbeidelsen vil gi parkeringsarealet en
grønn innramming som bryter den grå flaten og skjermer mot torgområdet.
Endret byggegrense
Bakgrunnen for ønsket om endring av byggegrensen for gnr 43/32 et at når det skal
bygges på eiendommen etter brannen bør ny bebyggelse på eiendommen få samme
avstand til gateløpet som eksisterende bebyggelse har. En slik plassering vil gi et
strammere estetisk inntrykk og bidra til å gi området et tettere og mer bymessig preg.
Rådmannen er enig i denne vurderingen og ser at foreslått byggegrense vil gi en
tydeligere ramme rundt torget og et mer urbant preg til området.
Med bakgrunn i ovenstående anbefaler rådmannen at omsøkte planendring vedtas.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ingen konsekvens.
Konklusjon:
Endringen vedtas.
Videre behandling:
Endring av detaljregulering vedtas endelig av UBA.
Gebyr:
Endringen ble varslet i 2019 og gebyrregulativet for 2019 legges derfor til grunn.
For endring av reguleringsplan som behandles politisk skal det etter punkt 3 annet ledd
betales et gebyr på
kr. 33 075,-.
For bearbeiding av digitale data som ikke oppfyller kommunens kravspesifikasjon
betales etter punkt 3 tredje ledd et tillegg på
kr 8 575,-

Sum gebyr

kr 41 650,-

Faktura sendes
Tønsberg kommune v/Eiendomsutvikling
Tønsberg, 15.8.2019
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder
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Planinitiativ for regulering av Velleveien 15 og anmodning om oppstartsmøte
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
167/19

Vedlegg:
Planinitiativ for regulering av Velleveien 15 og anmodning om oppstartsmøte tilbakemelding
Planinitiativ for regulering av Velleveien 15 (gbnr. 86/14) og anmodning om oppstartsmøte
20190620 Planinitiativ for Velleveien 15
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Saksbehandler:
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Kommuneutvikling

Akerveien 136 - 0046/0001 med flere - Søknad om fradeling av gårdstun
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
168/19

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i jordlovens § 12 gis det tillatelse til fradeling av Akerveien 136 med 3,6 dekar
tomt som vist på kart i søknaden.
Fradeling vil ikke redusere gårdens ressurser i betydelig grad, vil ikke medføre hindringer for
drifta eller redusere kulturlandskapets kvaliteter.

Sammendrag:
Kommunen har fått en søknad om tillatelse til fradeling av et hus med 3,6 dekar tomt fra
landbrukseiendommen Aker gård. Rådmannen er positiv til søknaden fordi huset ligger slik til at
fradeling ikke gir betydelige begrensninger for landbruket.

Innledning – hva saken gjelder:
Carsten Andreas Foyn-Bruun søker tillatelse til å dele fra en bolig med omtrent 3,6
dekar tomt fra sin landbrukseiendom, gbnr 46/1, 28, 29 og 78 i Tønsberg kommune
(hovednummer 46/1). Delinga omfatter et bolighus og omtrent 3,6 dekar tomt. Huset
med tomt var tidligere tun på gården Søndre Eldre som for mange år siden ble lagt til
Aker gård.

Faktagrunnlag:
Carsten Andreas Foyn-Bruun søker tillatelse til å dele fra en bolig med tomt fra sin
landbrukseiendom, gbnr 46/1, 28, 29 og 78 i Tønsberg kommune (hovednummer 46/1).
Delinga omfatter et bolighus og omtrent 3,6 dekar tomt. Huset med tomt var tidligere tun
på gården Søndre Eldre som for mange år siden ble lagt til Aker gård. Det er planlagt at
søkers bror skal kjøpe tunet.
Aker gård er i følge landbruksregisteret på 1733 dekar hvorav fulldyrka jord utgjør 550
dekar, innmarksbeite 60 dekar, produktiv skog 828 dekar og ikke produktive arealer 294
dekar. Mesteparten av den dyrka jorda er av beste kvalitet.
I arealet som søkes fradelt er mesteparten karakterisert som bebygd areal i temakartet
AR5. En mindre del er karakterisert som uproduktiv skog.
Eldre var i 1667 husmannsplass under Aker. I 1835 var Eldre delt i to selveierbruk og 2
husmannsplasser. I 1905 var Eldre delt i 5 selvstendige bruk. Skipsreder Svend Foyn
Bruun kjøpte to av brukene i 1920 og la arealet til Aker. I dag finnes ingen av disse
gårdsbrukene. (Kilder: Sem og Slagen bygdebok og «Aker, Hogsnes, Manum, historisk
vandring på kulturstier» - Sem Grunneierlag, Jarlsberg historielag med flere.)
En bolig med tun (Akerveien 130) ble fradelt i 1957. Søker har i telefonsamtale den 6.
juli opplyst at det er to leiligheter i hovedhuset (Akerveien 135) i tillegg til hoveddelen
(altså 3 boenheter i hovedhuset). I tillegg finnes følgende boenheter på gården:
Akerveien 132, 133, 134 og 136 (det omsøkte huset). Nr. 133 er i følge søker aktuell
som kårbolig.

Oversikt over boligene på Aker. Nr. 130 er delt fra tidligere (1957). Det omsøkte tunet er
vist med rød strek.

Det omsøkte tunet (markert med rød strek) ligger sørøst for hovedtunet (markert med
rød prikk).

I arealet som søkes fradelt er mesteparten karakterisert som bebygd areal i temakartet
AR5. En mindre del er karakterisert som uproduktiv skog.

Vurderingene i denne saken er basert opplysninger fra søker, opplysninger fra
gårdskart (gardskart.nibio.no) og kilden (kilden.nibio.no). Grunnlaget for vurderinger av
forholdet til lov er basert på paragrafene i jordloven og lovkommentarene i Rettsdata.

Rettslig grunnlag:
Jordloven, §§ 9 og 12 (sammendrag)
§ 9: Dyrka jord skal ikke brukes til noe annet enn jordbruksproduksjon.
§ 12: Deling av landbruksareal trenger tillatelse. Det skal legges vekt på om delinga
legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur. En delingstillatelse krever en
vurdering av hensynet til arealressursene, driftsmessig god løsning og drifts- eller
miljømessige ulemper for landbruket i området. Tillatelsen faller bort dersom deling av
eiendommen ikke er iverksatt innen 3 år etter at det er gitt tillatelse.

Forholdet til kommuneplanen:
Kommuneplanens arealdel
§ 2.9.1 (sitat): «I landbruks-, natur- og friluftsområdene tillates ikke tiltak, jf. pbl § 1-6,
som ikke er tilknyttet stedbunden næring. Med tiltak menes oppføring, riving, endring,

bruksendring, vesentlig terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom jf. § 20-1.
Kårbolig skal ligge i tilknytning til gårdsbebyggelsen og tillates ikke fradelt.»
Vurderinger:
Det er ikke søkt om tillatelse til omdisponering av noe areal. Saken skal dermed ikke
vurderes etter jordlovens § 9. Søknaden blir derfor bare vurdert etter jordlovens § 12,
sett i lys av formålsparagrafen (§ 1).
I § 12 er det slått fast hva kommunen skal legge vekt på ved søknad om deling: Om
delinga fører til en nyttig og variert bruksstruktur, om arealressursene ivaretas, om
delinga gir en driftsmessig god løsning eller fører til drifts- og miljømessige ulemper for
landbruket. Kommunen kan også legge vekt på andre hensyn dersom de faller inn
under formålet i loven.
Kommunen legger vekt på følgende momenter:
1. Fradeling må ikke øke sannsynligheten for at det oppstår konflikt knyttet til
landbruksproduksjon på tilgrensende arealer.
2. Fradeling må ikke redusere landbrukets atkomstmuligheter.
3. Arealressursene skal brukes til landbruksproduksjon
4. Om fradeling reduserer landbrukseiendommens ressurser. I dette tilfellet er det
spørsmål om fradeling av et hus er ugunstig med tanke på mulighetene for bosetting
av kårfolk eller ansatte.
5. Om fradeling fører til ulemper for kulturlandskapet og kulturminner.

1. Sannsynlighet for konflikt: Minste avstand mellom det omsøkte bolighuset og åpen
åker er 22 meter. Det største konfliktpotensialet er trolig knyttet til støy, støv og avdrift
av sprøytemidler og lukt fra husdyr og gjødsel. Konfliktpotensialet er trolig mindre
knyttet til drift av innmarksbeitet som ligger inntil de foreslåtte grensene. Kommunen
vurderer konfliktpotensialet ved fradeling som lite med dagens produksjon
(planteproduksjon uten husdyr). Ved eventuell overgang til husdyrbruk kan
konfliktpotensialet øke, men boligen ligger så langt fra driftssenteret at
sannsynligheten for stor konflikt fortsatt vurderes som liten.

2. Atkomst for landbruket: I mange tilfeller kan fradeling føre til at landbruket får redusert
mulighet til atkomst til jord og skog med maskiner. I dette tilfellet ligger boligtomta i
enden av en vei, og fradeling reduserer derfor ikke landbrukets atkomstmuligheter.

3. Arealressursene på den foreslåtte tomta er svært begrensede og består i følge
temakartet AR 5 av et lite felt (ca. 300 m2) uproduktiv skog.

4. En bolig kan være en ressurs på en landbrukseiendom fordi den kan brukes som
kårbolig eller bolig for folk som arbeider på gården. Det er bakgrunnen for
kommuneplanens bestemmelse om at kårboliger ikke tillates fradelt. Behovet for
arbeidskraft kan variere avhengig av hva som produseres. I en tid hvor
arbeidskraftbehovet er lite vil det gjerne være fristende å dele fra en kårbolig. I og med
at kommuneplanens arealdel inneholder forbud mot bygging av boliger i LNF fordi
spredt bebyggelse ikke er ønskelig, kan det derfor på sikt være uheldig at kårboliger

blir delt fra.
På Aker gård er det fire frittliggende boliger. Det er etter rådmannens oppfatning lite
sannsynlig at det vil bli behov så mye arbeidskraft på gården at det er behov for alle
fire boligene. Fradeling som omsøkt medfører ikke at muligheten til bosetting av kårfolk
forsvinner.

5. Boligene på Aker er kulturminner om frittstående gårder og husmannsplasser som er
lagt til gården. Så lenge boligene er en del av landbrukseiendommen, gjelder strenge
regler om bevaring av kulturlandskapet. Dersom det gjennomføres tiltak som forringer
kulturlandskapet, kan det ikke utbetales produksjonstilskudd. Men dette regelverket er
først og fremst innrettet mot tiltak i landskapet, ikke mot bygninger. Etter rådmannens
oppfatning er reglene i plan- og bygningsloven vel så godt egnet til å ivareta de
historiske minnene i bygningenes fasader. Fradeling medfører derfor etter rådmannens
syn ikke større fare for at bygningene som gamle kulturminner skal miste sitt særpreg
eller bli revet.

Alternative løsninger:
Alternativet til å tillate fradeling er å nekte fradeling. I så fall må det begrunnes med at
fradeling gir redusert mulighet til bosetting av ansatte og økt konfliktpotensial knyttet til
drift av landbruket.
Konklusjon:
Etter en samlet vurdering kommer kommunen til følgende:
Fradeling som omsøkt medfører liten fare for konflikt med landbruket, omfatter ikke
viktige arealressurser og reduserer ikke muligheten til å bevare de gamle bygningene.
Med et tidligere tiders stort behov for manuell arbeidskraft ville behovet for boliger vært
større, men med et moderne landbruk er behovet for arbeidskraft sterkt redusert.
Mulighet til bosetting av kårfolk og ansatte er fortsatt til stede i og med at det finnes flere
boliger på gården.
Etter en samlet vurdering kommer kommunen fram til at bolighuset med omtrent 3,6
dekar tomt kan tillates fradelt etter jordloven.

Videre behandling:
Saken er ferdig behandlet med vedtak i UBA.
Tønsberg,

rådmann

virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/29463

Saksbehandler:
Truls Christian Thorud, telefon: 33 34 86 00
Kommuneutvikling

Grevinneveien 4A - 1011/0019 - Oppretting av ny grunneiendom innenfor område
med verneverdig bebyggelse - bestemmelsesområde # 04 Markveien/
Grevinneveien
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
169/19

Rådmannens innstilling
Søknad om tillatelse til å opprette ny grunneiendom innenfor bevaringsverdig bygningsmiljø –
bestemmelsesområde # 04 Markveien/ Grevinneveien vurderes til å ikke ivareta de hensyn som
ligger til grunn bak bevaringsbestemmelser fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 119 nr. 7:
«Tomte- og bebyggelsesstruktur innenfor bestemmelsesområdene skal bevares. Deling av
eiendommer og sammenføyning av eiendommer innenfor område for helhetlig bevaringsverdig
bygningsmiljø er i hovedsak ikke tillatt.»
Søknaden avslås, jf. utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel pkt. 4.1.

Sammendrag:
Saken gjelder søknad om tillatelse til å opprette ny grunneiendom innenfor område avsatt til
bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø - bestemmelsesområde # 04
Markveien/Grevinneveien.
Rådmannen viser til utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel pkt. 4.1 Bevaring av
eksisterende bygninger:
«Tomte- og bebyggelsesstruktur innenfor bestemmelsesområdene skal bevares. Deling av
eiendommer og sammenføyning av eiendommer innenfor område for helhetlig bevaringsverdig
bygningsmiljø er i hovedsak ikke tillatt.»
Videre så vises det til de hensyn som ligger til grunn bak fortettingsstrategi «Slik skal vi bygge
og bo i Tønsberg.» og tilhørende byggeskikkveileder.
Rådmannen vurderer søknaden til å ikke ivareta de hensyn som ligger til grunn bak
bevaringsbestemmelser innenfor bestemmelsesområde # 04 Markveien/Grevinneveien.
Rådmannen anbefaler derfor at søknaden avslås.

Innledning – hva saken gjelder:
Spir arkitekter AS søker på vegne av Gunnar Foyn Lind Jørgensen om tillatelse til å
opprette ny grunneiendom innenfor område avsatt til helhetlig bevaringsverdig
bygningsmiljø.
Søknaden er innkommet 20.06.2018 og samtidig som at kommuneplanen for Tønsberg ble
revidert. Ved Bystyrets vedtak 22.05.2019 så ble eiendommen Grevinneveien 4A inntatt i
bestemmelsesområde # 04 Markveien/Grevinneveien.
Administrasjonen har i søknadsprosessen anbefalt at søknad om rammetillatelse for oppføring
av bebyggelse bør følge søknad om tillatelse til oppretting av ny grunneiendom. Dette for at
søknadene sammen gir de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne
vurdere om det kan gi tillatelse i forhold til bevaringsbestemmelser fastsatt i utfyllende
bestemmelser til kommuneplanens arealdel pkt. 4.1.
Tiltakshaver ønsker ikke på nåværende tidspunkt å iverksette prosessen med å
detaljprosjektere byggesøknad før det er avklart om eiendommen omfattes av fastsatte
bevaringsbestemmelser. Det anføres at vedlagte illustrasjoner og estetiske betraktninger viser
at eiendommen kan bebygges på en slik måte at tiltaket ikke strider mot utfyllende
bestemmelser til kommuneplanens arealdel pkt. 4.1, fortettingsstrategi «Slik skal vi bygge og bo
i Tønsberg.» og tilhørende byggeskikkveileder.

Faktagrunnlag:
Utdrag fra søknaden:

Situasjonskart:

Flyfoto:

Illustrasjon som viser eksempel på oppføring av framtidig bebyggelse:

Rettslig grunnlag:
Planstatus:

Eiendommen var i kommuneplanens arealdel 2014-2026 avsatt til område for boligbebyggelse innenfor
bevaringsverdig bygningsmiljø. Eiendommen tilstøtte bestemmelsesområde #9 Markveien – helhetlig
bevaringsverdig bygningsmiljø.

Eiendommen er i kommuneplanens arealdel 2018-2030 avsatt til bestemmelsesområde #04 – helhetlig
bevaringsverdig bygningsmiljø.

Plan- og bygningsloven:
§ 1-6.Tiltak
§ 11-6.Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel
§ 12-4.Rettsvirkning av reguleringsplan
§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket
§ 20-1.Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene
§ 21-4.Behandling av søknaden i kommunen
§ 26-1.Opprettelse og endring av eiendom
For fullstendig lovtekst, se www.lovdata.no
Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2014-2026:
1.16. Estetikk og byggeskikk (pbl. §11-9 nr. 6)
1.18. Hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø
(pbl. §11-9 nr. 7)
2.2.2 Fortetting i eksisterende boligbebyggelse.(pbl. §§11-10 og 11-11)
Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2018-2030:
§ 1.2 forhold mellom kommuneplanens arealdel og eldre planer (pbl. § 1-5.)§ 4.1
Bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø # 01 - # 11 (pbl. 11-9 nr. 7)
Vurderinger:
Det følger av plan- og bygningsloven § 26-1 at grunneiendom ikke kan opprettes/
endres dersom tiltaket er i strid med bestemmelser fastsatt i eller i medhold av loven.
Rådmannen vurderer søknaden til å være i strid med bevaringsbestemmelser fastsatt i
utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel pkt. 4.1 Bevaring av eksisterende
bygninger og annet kulturmiljø. Dette begrunnes ut fra de hensyn som fremkommer i
forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Ved utarbeidelse av
fortettingsstrategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg.» og tilhørende
byggeskikkveileder ble det vurdert hvilke boligområder som bør bevares mest mulig
intakt. Hensikten med dette er å ta vare på et utvalg av helhetlige boligområder som gir
et bilde av Tønsbergs byggeskikk- og kulturhistorie fra ulike tidsepoker. Det har i dette
arbeidet vært fokus på den nyere bygningshistorien fra 1900-tallet og frem til i dag, fordi
Tønsberg mangler bevaringsområder fra stilepoker i denne tidsperioden. I de utvalgte
bevaringsområdene skal det være begrenset mulighet for utvikling og fortetting. Nye

tiltak skal skje innenfor rammene av det etablerte bygningsmiljøet.
Grevinneveien 4A, gbnr. 1011/0019, ble inntatt i bestemmelsesområde # 04 Markveien/
Grevinneveien med bakgrunn i at eiendommen vurderes til å være et meget viktig
enkeltobjekt innenfor et område som fremstår med høy grad av autentisitet, der
bygningene gjennomgående er lite endret.
Følgende utdrag av beskrivelse og begrunnelse av Markveien som et kulturmiljø med
regional og nasjonal verdi er hentet fra fagrapporten; Kulturmiljøer i byer og tettsteder i
Vestfold som er gjennomført i forbindelse med revideringen av Regional plan for
bærekraftig arealpolitikk (RPBA) i 2017 og 2018. Teksten er utarbeidet av Kulturarv i
Vestfold fylkeskommune, i tett samarbeid med administrasjonen i Tønsberg kommune.
Videre har Kulturarv gjort en nærmere beskrivelse og verdivurdering av 5 enkeltbygg
innenfor det foreslåtte bevaringsområdet basert på tilgjengelige kilder:
«Grevinneveien 4a, gbnr. 1011/19 Stor enebolig i to etasjer med garasje og parkmessig
opparbeidet hage tegnet av Anton Poulsson for skipsreder N. R. Bugge og oppført ca. 1955.
Anton Poulsson var sønn av den kjente arkitekten Magnus Poulsson, og gikk inn i farens firma i
1943 og overtok dette i 1957. Magnus Poulsson og hans firma var i første halvdel av 1900-tallet
ledende i etableringen av en norsk bygningstradisjon basert på folkelig, norsk trearkitektur. Han
blir dermed en stor bidragsyter til man gjerne kaller en nasjonal byggestil i tiårene før krigen, og
er mest berømt for å ha tegnet Oslo rådhus og sammen med Arnstein Arneberg. Anton
Poulsson samarbeider og viderefører farens arbeider etter krigen. Grevinneveien 4a er et typisk
eksempel på Poulsson tradisjonelle stil, og har fellestrekk med andre eneboliger som han
tegnet i perioden. Den fremstår som svært lite endret og godt bevart. Eiendommens historie og
arkitektoniske kvaliteter sammenfaller svært godt med beskrivelse og begrunnelse for
kulturmiljøets samlede høye verdi (se over), selv om den er oppført noe senere. Den utgjør i så
måte et meget viktig enkeltobjekt.»

I henhold til nevnte hensyn som ligger til grunn for bestemmelsesområde avsatt til
bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø så vil en tillatelse til å opprette
ny grunneiendom fra Grevinneveien 4A være i strid med vedtatte
bevaringsbestemmelser. En tillatelse vurderes til å utgjøre en forringelse av bygningens
kulturelle verdi som enkeltobjekt og en forringelse av det etablerte bygningsmiljøet i sin
helhet. I tillegg så kan en innvilgelse av søknaden medføre uheldige
presedensvirkninger for framtidige saker.
For øvrig så foreligger ikke motstrid mellom bestemmelser fastsatt i kommuneplanens
arealdel 2014-2026 og kommuneplanens arealdel 2018-2030. Grevinneveien 4A er i
kommuneplanens arealdel 2014-2026 avsatt til boligbebyggelse innenfor
bevaringsverdig bygningsmiljø. Tomtens plassering er i direkte tilknytning til helhetlig
bevaringsverdig bygningsmiljø - bestemmelsesområde Markveien # 9. En
søknadsbehandling etter kommuneplanens arealdel 2014-2026 ville således betinge at
de samme hensyn som ligger til grunn bak någjeldende bevaringsbestemmelser måtte
ivaretas, både for søknad om tillatelse til oppretting av ny grunneiendom og søknad om
tillatelse til å oppføre bebyggelse på ny grunneiendom jf. plan- og bygningsloven § 26-1
og Kap. 29.
Alternative løsninger:
Søknad om tillatelse til oppretting av ny grunneiendom vurderes til å ikke tilsidesette de
hensyn som ligger til grunn bak bevaringsbestemmelser innenfor område med
bevaringsverdig bygningsmiljø – bestemmelsesområde # 04 Markveien/ Grevinneveien.
Søknaden vurderes for øvrig til å ikke være i strid med bestemmelser fastsatt i eller i

medhold av plan- og bygningsloven.
Søknad om tillatelse til oppretting av ny grunneiendom godkjennes lik omsøkt.

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 at søknaden er i strid med bevaringsbestemmelser innenfor område
med bevaringsverdig bygningsmiljø – bestemmelsesområde # 04 Markveien/
Grevinneveien.
Rådmannen anbefaler UBA å avslå søknaden.
Videre behandling:
UBA tar stilling til saken.

Tønsberg, 16.08.2019
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Saksbehandlingsgebyr: Kr 11 285,- iht. gebyrregulativ 01012018 pkt. 2.7.1.

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/53149

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

Gneisveien 6 - 0148/0389 - nytt bygg - oppføring av ny enebolig - Behandling av
klage
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
170/19

Rådmannens innstilling
Klagen fra naboer i Østre vei 27, gbnr. 148/46, Lars Edin Lersveen og Maren Helene i
delegasjonssak 302/19 tas ikke til følge. Saken oversendes til Fylkesmannen i Vestfold for
endelig klagebehandling.

Sammendrag:
Saken gjelder klage fra naboer på tillatelse til dispensasjon fra regulert byggegrense mot tursti i
forbindelse med oppføring av ny enebolig. Regulert byggegrense mot turstien er 4 meter.
Eneboligens bygningskropp skal plasseres innenfor den regulerte byggegrensen, men
terrassen er søkt plassert med en avstand på 2 meter fra turstien.
Administrasjonen fattet vedtak om tillatelse til dispensasjon på vilkår om at tiltakshaver må
plante en minimum 2 meter høy hekk på egen eiendom, som skal utgjøre en skjerming mot
turstien.
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir grunn
til å oppheve eller endre tillatelsen, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge.
Vedlegg:
Gneisveien 6 - 0148/0389 - oppføring av ny enebolig - ett-trinnsvedtak
Gneisveien 6 - 0148/0389 - nytt bygg - oppføring av ny enebolig - nabomerknad
Nabomerknad 310119
Gneisveien 6 - 0148/0389 - nytt bygg - oppføring av ny enebolig - vedrørende klage på
vedtak UBA 302/19
svar på klage fra Zenit Advokater

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på tillatelse til dispensasjon fra regulert byggegrense mot tursti i
forbindelse med oppføring av enebolig. Selve eneboligen skal plasseres innenfor
regulert byggegrense på 4 meter fra turstien, men terrassen er søkt plassert 2 meter fra
turstien.
Faktagrunnlag:
Norgeshus Birkelund&Sommerstad AS søkte 11.12.2018 om å oppføre en enebolig på
vegne av Adem og Melca Mujaric. Det ble samtidig søkt om dispensasjon for å etablere
terrasse utenfor regulert byggegrense mot turvei.
Ved nabovarslingen kom det merknader fra naboer i Østre vei 27, Lars Edin Lersveen
og Maren Helene Gran. Merknadene gjaldt i hovedsak høyde på tiltaket, naturlig
trapping mot Gårdboveien og avstand til tursti.
Administrasjonen innvilget søknaden om å oppføre enebolig og dispensasjonssøknaden
26.03.2019 (delegasjonssak 302/19). Dispensasjonen ble gitt på følgende vilkår:
·
·

·

Tiltakshaver må bekoste og utføre planting av en hekk på egen eiendom som skal
utgjøre en skjerming mot turstien.
Tinglyst erklæring som forplikter hjemmelshaver på eiendommen på GBnr 0148/0389
til å etablere og vedlikeholde en hekk som ikke reduserer bredden på regulert tursti,
med minimum to meters høyde, på egen eiendom, langs turstien, skal sendes senest
inn i forbindelse med søknad om ferdigattest.
Hekken skal ha en minimumshøyde på ca 1,2 m på tidspunktet for planting.

Vedtaket ble påklaget av Zenit advokater AS på vegne av naboer i Østre vei 27, gbnr.
148/46, Lars Edin Lersveen og Maren Helene Gran 12.04.2019. I klagen er det gjort
gjeldende at:

·
·

·

Det er ikke grunnlag for å gi dispensasjon fra reguleringsplanens byggegrense mot
turvei for oppføring av terrasse.
Hensynet bak reguleringsplanens byggegrense mot turstien blir vesentlig tilsidesatt
ved dispensasjon fordi terrassen virker privatiserende, hekken blir for lav, og hekken vil
ikke skjerme for lyd. Det vil i tillegg være en periode på flere år før hekken har vokst til
forutsatt høyde og tetthet, hvor den ikke vil ha tilstrekkelig kompenserende effekt.
Tiltakshavers fordel av å få dispensasjon er ikke større enn ulempene. Dispensasjonen
tilsidesetter allmennhetens interesser til fordel for private utbyggerinteresser, det bør
ikke være kurant å fravike en reguleringsplan, og fordelene for tiltakshaver er ikke
tilstrekkelig spesifisert og klart angitt. Videre er det tiltakshavers personlige behov som
blir ivaretatt, noe som ikke skal ha avgjørende vekt i dispensasjonssaker. Det oppstår i
tillegg en håndhevingsproblematikk knyttet til om vilkårene som er forutsatt i tillatelsen
følges.

Zenit advokater krevde i tillegg utsatt iverksetting av vedtaket, jf. fvl. § 42.
Utsatt iverksetting ble ikke gitt av administrasjonen.
Norgeshus Birkelund&Sommerstad besvarte klagen 13.05.2019 med følgende:
·
·

Det ble ikke klaget på dispensasjonen fra avstandskravet til turstien første gangen det
ble gitt rammetillatelse og dispensasjon i januar 2018.
Turstien skal være offentlig, og det er kommunen som forvalter den og kan avgjøre om
det skal gis dispensasjon. Klager eier ikke turstien, og har derfor ingen klagerett.

Situasjonskart:

Flyfoto:

Tegninger:

Rettslig grunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 – se www.tonsberg.kommune.no

Reguleringsplan «Gårdboveien/Gneisveien, Del av gbnr. 148/27, 147/318 og 147/12»,
vedtatt 22.05.2013, planID 20110050 – se www.tonsberg.kommune.no
Utsnitt fra plankart:

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes nedenfor.
Vurderinger:
Vilkår for klagebehandling
Klagene er fremsatt innenfor lovbestemt klagefrist og de øvrige vilkårene for
klagebehandling i forvaltningsloven kapittel VI er også oppfylt.
Naboene i Østre vei 27 har rettslig klageinteresse, se fvl. § 28.
Kommunen skal foreta de undersøkelser klagene gir grunn til, jf. forvaltningsloven § 33
andre ledd. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagene
begrunnet.
Vurdering av klagen
Dispensasjon fra regulert byggegrense mot tursti
Etter pbl. § 19-2 andre ledd kan det bare gis dispensasjon hvis hensynene bak den
regulerte byggegrensen mot turstien og de generelle hensynene bak loven ikke blir
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering.
Bestemmelsen angir to vilkår som begge må være oppfylt for at kommunen kan gi
dispensasjon.
Ifølge forarbeidene reiser avvik fra arealplaner særlige spørsmål. De ulike planene har
som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av
kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten
konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan.
Blir hensynet bak den regulerte byggegrensen mot turstien vesentlig tilsidesatt?

Dette er vurdert slik i utredningen til sak 302/19:
«Intensjonen bak bestemmelsen om byggegrenser er bl.a. brannvernhensyn og behovet
for å sikre lys og luft mellom bygg, en viss avstand mellom nabobebyggelse, samt hensyn
til terreng og omgivelsestilpasning. Intensjonen bak § 5.3 i reguleringsbestemmelsene
vedrørende byggegrense mot turvei er å sikre en viss avstand mellom turveien og private
arealer på boligeiendommen. Turveien skal kunne benyttes av allmennheten og skal ikke
oppleves som privatisert.
Ved å plante en tilstrekkelig høy hekk som et avbøtende tiltak, vil det skapes en naturlig
skjerming mellom brukerne av turstien og de som måtte oppholde seg på terrassen.
Bygningsmyndighetene anser at dispensasjonen ikke tilsidesetter hensynet bak
bestemmelsen dersom det settes vilkår om beplantning av en hekk av en viss høyde.

For at hekken skal ha den tiltenkte virkningen må den beplantes med en
buskkvalitet som lar seg skjøtte slik at den kommer opp i mot 2 m. Dersom huset
føres opp i den kalde årstiden, er det nødvendig med en tinglyst heftelse om å
etablere og å skjøtte hekken opp til en minimumshøyde for å sikre
gjennomføringen. Hekken må etableres inne på egen eiendom. En høyde over 2m,
vil bli et privatrettslig anliggende i forhold til nabolovens bestemmelser.»
Det er ikke gitt nye opplysninger eller synspunkter i klagen som gir grunn til å endre
denne vurderingen.
Klager hevder at terrassen vil være hevet over eksisterende terreng, og at en hekk på 2
meter ikke vil gi effektiv skjerming mot turstien. Dette gjelder særlig i perioden fra
hekken plantes til den vokser til forutsatt høyde og tetthet. Hekken vil heller ikke
skjerme turstien mot lyd.
Rådmannen er av den oppfatning at en 2 meter høy hekk vil utgjøre en tilstrekkelig
skjerming mot turstien, slik at plasseringen av terrassen ikke virker privatiserende. Det
er satt som vilkår i tillatelsen at hekken skal ha en minimumshøyde på 1,2 m på
tidspunktet for planting. Det at hekken ikke skjermer mot lyd fra terrassen vil ikke gjøre
at folk slutter å bruke turstien.
Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene?
Reguleringsplanen er vedtatt i 2013, og er en relativt ny plan. Det skal ikke være en
kurant sak å gi dispensasjon fra reguleringsplaner, og særlig ikke nyere
reguleringsplaner. En dispensasjon fra regulert byggegrense vil i tillegg kunne ha
uheldige presedensvirkninger.
I utgangspunktet vil en dispensasjon fra den regulerte byggegrensen kunne virke
privatiserende, og bidra til at allmennheten vil synes det er ubehagelig å bruke turstien.
Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at vilkåret om å plante en 2 meter høy hekk
gjør at tiltaket ikke lenger vil virke privatiserende, men at det heller vil bidra til å skjerme
turstien.
Fordelene ved å gi dispensasjon fra den regulerte byggegrensen, er at tomten, som er
av beskjeden størrelse, blir utnyttet på en hensiktsmessig måte. I seg selv er det
naturlig med en plassering av terrassen mot sør. Samtidig vil et vilkår om å plante hekk
faktisk kunne bidra til at turstien blir mer skjermet enn dersom det ikke hadde vært en
hekk der.

Klager har gjort gjeldende at det oppstår en håndhevingsproblematikk knyttet til om
vilkårene i en tinglyst avtale om hekk følges, og at det fremstår som usannsynlig at
kommunen selv kommer til å følge opp om en slik servitutt overholdes. Rådmannen
bemerker at plan- og bygningsloven er bygd opp rundt en forutsetning om at kommunen
skal ha tillit til at tiltakshaver bygger i tråd byggetillatelser gitt av kommunen, og at
saken vil bli gjenstand for ulovlighetsoppfølging dersom vilkårene ikke blir fulgt.
Oppsummering
Etter en helhetlig vurdering mener rådmannen at hensynet bak den regulerte
byggegrensen ikke blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon, når dispensasjonen er
gitt på vilkår om at tiltakshaver må plante en 2 meter høy hekk på egen eiendom for å
lage en naturlig skjerming mot turstien. Fordelene ved å gi dispensasjon er også klart
større enn ulempene. Vilkårene for å gi dispensasjon etter pbl. § 19-2 er tilstede.
Alternative løsninger:
Klagen fra Lars Edin Lersveen og Maren Helene Gran på vedtak i delegasjonssak
302/19 tas delvis til følge ved at søknaden om dispensasjon fra regulert byggegrense
mot turstien avslås med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. Etter utvalgets
mening blir hensynet bak bestemmelsen og loven vesentlig tilsidesatt ved en
dispensasjon. Videre er ikke fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene.
Ett-trinns søknad om tillatelse til oppføring av enebolig, bestående av dokumentasjon
som
angitt i søknaden, godkjennes i samsvar med plan- og bygningsloven § 21-4 og
bestemmelser gitt i medhold av loven på følgende betingelser:
1. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning.
2. Betingelser fra bydrift vedrørende plassering av bygg 2 meter fra kommunal
hovedledning for vann og avløp, skal ivaretas. Bydrift skal kontaktes for kontroll av
tiltaket når dette er utført.
3. Ingen deler av bygget kan plasseres utenfor regulert byggegrense mot tursti. Nye
tegninger og oppdatert situasjonskart må sendes inn.

Arbeidet må ikke igangsettes i marken før:
·
·
·

Pkt. 1 ovenfor må være innfridd.
Tilknytningsavgifter må være betalt.
Evt gravetillatelse må foreligge. Denne kan innhentes ved henvendelse til
Gravemeldingstjenesten på tlf. 09146 eller www.gravemeldingen.no .

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.

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.
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 kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som
gir grunn til å endre vedtaket i delegasjonssak 302/19, og vi anbefaler derfor at klagen
ikke tas til følge.
Videre behandling:
UBA tar stilling til klagen. Hvis UBA står fast ved vedtaket i delegasjonssak 302/19, skal
saken oversendes til Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling. Hvis UBA
opphever eller endrer vedtaket, er det fattet et nytt enkeltvedtak som kan påklages.

Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/49886

Saksbehandler:
Åge Hammervik, telefon: 415 14 564
Kommuneutvikling

Ringshaugveien 129 - 0139/0286 - fradeling og oppføring av to eneboliger - klage
på vedtak
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
171/19

Rådmannens innstilling
Klage fra Morten Auen m.fl. på vedtak i UBA-saker 147/19, 148/19 og 149/19 tas ikke til følge.
Sakene oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.

Sammendrag:
Sakene gjelder klage på tillatelser til arealoverføring, deling og oppføring av to eneboliger.
Tiltakene er behandlet som ulike saker, men fremstilles her samlet.
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir grunn
til å oppheve eller endre tillatelsene, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge.
Vedlegg:
Ringshaugveien 129
Ringshaugveien 129
rammevedtak
Ringshaugveien 129
rammevedtak
Ringshaugveien 129
Ringshaugveien 129
vedtak i UBA

- 0139/0286 - endring av arealer - delingsvedtak
- 0139/0286 - oppføring av enebolig med garasje - hus A - 0139/0286 - oppføring av enebolig med garasje - hus B- 0139/0286 - klage på vedtak
- 0139/0286 - to boliger med garasjer - søkers tilsvar på klager etter

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på tillatelser til fradeling/arealoverføring og til oppføring av to
eneboliger.
Faktagrunnlag:
Horisont Bygg AS på vegne av Helge Toft har søkt om tillatelse til arealoverføring og
fradeling av to tomter, og til oppføring av en enebolig på hver tomt. Fradelingen og
byggetiltakene er behandlet som separate saker, men prosjekteres og utføres som ett
byggeprosjekt.

Figur 1 - utomhusplan

Figur 2 - eksempel på fasader

Figur 3 - perspektiv fra sørøst
Ved nabovarslingen kom det merknader fra eierne av gbnr. 139/535 (Ringshaugveien
131A), 139/534 (Ringshaugveien 131B), 139/149 (Ringshaugveien 124) og 139/59
(Ringshaugveien 131 B). Merknadene gjaldt i hovedsak veirett og diverse ulemper som
følge av fortettingen.
Utvalg for bygge- og arealsaker (UBA) innvilget søknadene 07.06.2019 i enstemmige
vedtak i saker 147/19, 148/19 og 149/19.
Dette vedtaket er påklaget 02.07.2019 av tre av grunneierne (ikke gbnr. 139/59) som

hadde merknader ved nabovarslingen. I klagen er det gjort gjeldende at:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Klagerne står fast ved at den tinglyste veiretten bare gjelder for én boenhet.
Boligtomtene er nesten 10 % under retningslinjen i kommuneplanen. Dette avviket kan
gi presedensvirkning.
Grensejustering og oppmåling burde vært gjennomført før fradelingen.
Det er ikke søkt om unntak fra plankravet, og det er ikke dokumentert at vilkårene for
unntak er oppfylt.
Atkomstveien til boligene anvendes daglig som lekeareal for barn som bor i området.
Det er stort avvik mellom innstilling og alternativ løsning for hus A. Ordlyden i alternativ
løsning er dessuten uklar.
Boligenes størrelse i forhold til tomtenes form og størrelse vil gi en uheldig visuell
virkning.
Kravene til støyskjerming m.m. for uteoppholdsarealene synes ikke oppfylt for hus B.
Det burde vært utført støymåling før tillatelsen ble gitt.
Utbygger har ikke besvart merknaden om at bolig B skal brukes til fritidsbolig/utleie.
Nabomerknadene fra gbnr. 139/59 er ikke omtalt i saksfremlegget. Disse merknadene
gjaldt tomtestørrelse/utnytting, kvalitet på uteoppholdsareal, virkninger for sol og
skygge og manglende begrunnelse for dispensasjonssøknad.

Figur 4 - skråfoto med utbyggingseiendom (sirkel) og eiendommer med
merknader/klage (stjerner)
Ansvarlig søker har kommentert klagen ved e-post 12.08.2019. Her blir det gjort
gjeldende at:
·
·
·
·
·
·

Det er ikke nødvendig å søke om unntak fra plankravet.
Én ny boenhet er ikke «vesentlig endret eller utvidet bruk».
Atkomstvei/avkjørsel kan ikke regnes som lekeareal for barn.
Solforhold og andre konsekvenser for omgivelsene er dokumentert i diagrammer og
redegjørelser, så kommunen har hatt et godt grunnlag for avgjørelsen.
Tomtestørrelsene er akseptabel på grunn av individuelle forhold i denne saken, og vil
ikke skape presedens.
Støyskjerming er omprosjektert slik at det skal oppføres en støyvoll som blir liggende
80 cm lavere enn skjermen som er godkjent. Det er i den forbindelse gjort nye

·
·

støyvurderinger.
Begge boligene skal brukes som eneboliger.
Merknadene fra gbnr. 139/59 er besvart i søknaden, og grunneier er orientert om
vedtaket.

Rettslig grunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 – se www.tonsberg.kommune.no.
1.3.Plankrav (pbl § 11-9, pkt. 1)
1.3.1. For tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene i plan- og
bygningsloven, innenfor formålene bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur, grønnstruktur og bruk og vern av sjø og vassdrag med
tilhørende strandsone, kreves det reguleringsplan.
For alle nye avsatte byggeområder, med unntak av D45, kreves reguleringsplan.
1.3.2. Plankravet gjelder ikke (pbl. § 11-10, pkt. 1) dersom tiltaket ut fra en
helhetlig vurdering:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

· samsvarer med krav til uteoppholdsareal
i boligområder ikke overskrider en utnyttelsesgrad på 30% BYA. I beregning av BYA skal krav
til antall biloppstillingsplasser på terreng medtas med 18 m2 pr. plass.
ikke fører til vesentlig endret eller utvidet bruk.
ikke berører arealer som benyttes av barn- og unge
ikke vanskeliggjør fremtidig regulering
ikke vesentlig avviker fra eksisterende bygningsmiljø, terreng og landskap
kan benytte seg av eksisterende teknisk infrastruktur eller videreutvikle dette i samsvar med
vedtatt kommunal standard
ikke har vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn
Ikke utgjør fare for ødeleggelse som følge av flom, stormflo og bølgepåvirkning.
Ikke utgjør fare for ødeleggelse som følge av grunnforhold.

1.3.3. Søknader som innebærer at antall boenheter overstiger 4 eller omfatter
etablering av takterrasse (terrasse på øverste plan) faller ikke inn under unntakene
ovenfor.
Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no.
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes nedenfor.
Vurderinger:
Vilkår for klagebehandling
Klagen er fremsatt innenfor lovbestemt klagefrist og øvrige vilkår for klagebehandling i
forvaltningsloven kapittel VI er også oppfylt.

Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven § 33
andre ledd. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen
begrunnet.
Tidligere prosjektert støyskjerm er vist i dokumentasjonsgrunnlaget og omhandlet i
saksutredningene, og støyskjermen omfattes derfor av tillatelsene som er gitt.
Omprosjektering til støyvoll krever søknad om endring av tillatelsene og nytt vedtak, og
dette vil være en egen sak etter plan- og bygningsloven. Dette innebærer i praksis at
klagebehandlingen må forholde seg til støyskjermen som er godkjent i de påklagede
vedtakene.
Det er søkt om og gitt tillatelser til oppføring av to eneboliger. Eventuell bruksendring til
annet formål, for eksempel fritidsbolig, kan kreve søknad som må behandles i egen sak.
Klagesaken må derfor forholde seg til opplysningen om at bygningene skal brukes til
boligformål.
Vurdering av plankravet
Kommuneplanbestemmelsene punkt 1.3 gir i første ledd en vid anvendelse av
plankravet, men andre ledd åpner for unntak fra dette hvis enkelte vilkår er oppfylt.
Siden unntaket følger direkte av bestemmelsen, er det ikke nødvendig å søke om
dispensasjon, og bestemmelsen utløser heller ingen formelle krav til byggesøknaden.
Bygningsmyndigheten har et selvstendig ansvar for å belyse og avgjøre spørsmålet om
plankravet utløses.
Plankravet skal sikre at konsekvensene av større utbyggingstiltak er avklart i en
overordnet planprosess, som både sørger for medvirkning for alle berørte og et godt
beslutningsgrunnlag for plan- og bygningsmyndigheten. Selv om øvrige vilkår også må
være oppfylt, indikerer kommuneplanbestemmelsene punkt 1.3.3 at det normalt ikke er
nødvendig å utarbeide reguleringsplan ved utbygging av inntil fire nye boenheter.
Vilkåret om vesentlig endret eller utvidet bruk tar i første rekke sikte på skifte fra ett
arealformål til et annet – for eksempel fra boligformål til næring - eller en vesentlig
utvidelse av driften innenfor et formål. Etter rådmannens vurdering er dette vilkåret ikke
relevant for fortetting med én bolig.
Det kan ikke legges til grunn at veigrunn er lekeareal for barn og unge.
Det sentrale vurderingstemaet ved plankravet er om tiltaket avviker vesentlig fra
eksisterende bygningsmiljø, terreng og landskap. Dette henger tett sammen med
vurderingen av visuelle konsekvenser og tilpasning, og med tap av sol, utsikt og andre
ulemper for omgivelsene. Etter rådmannens vurdering er disse konsekvensene
avgrenset til det nærmeste området, og dessuten oversiktlige og godt dokumentert i
byggesaken. Vi kan derfor ikke se at en reguleringsprosess er nødvendig for å sikre
medvirkning og et godt beslutningsgrunnlag.
Rådmannen mener derfor at plankravet ikke utløses for dette tiltaket.
Vurdering av andre krav til saksbehandlingen
Så langt vi kan se er nabovarslingen utført i samsvar med kravene i pbl. § 21-3 og
byggesaksforskriften § 5-2, og bestemte krav til søknaden og dokumentasjonen for

øvrig er også oppfylt. De generelle kravene til forvaltningens utrednings- og
informasjonsplikt vil ha begrenset relevans ved siden av disse bestemte kravene, men
det er viktig at saken har vært tilstrekkelig opplyst før vedtakene ble truffet, jf.
forvaltningsloven § 17 første ledd.
Ved en feil er ikke merknadene fra eier av gbnr. 139/59 omtalt i saksutredningen til
tillatelsene. Disse merknadene gjaldt imidlertid samme forhold som øvrige merknader,
og de er belyst både i søknaden og saksutredningen. Konsekvenser for utsikt og
sol/skygge er dokumentert i søknaden også for gbnr. 139/59, og disse konsekvensene
er ikke av en slik karakter at de kunne ha gitt et annet resultat. Etter rådmannens
vurdering er dette derfor ikke en avgjørende feil ved saksforberedelsen.
Søknad om deling og arealoverføring/grensejustering er behandlet av utvalget i samme
møte som byggesakene, og dette var dermed belyst før tillatelsene ble gitt. Rådmannen
kan ikke se at oppmålingen har relevans for byggesakene.
Ved beslutninger som gir rom for politisk skjønn, kan det i saksutredningen bli stort
avvik mellom innstilling og alternativ løsning. Hvis begge vedtakene hver for seg er
tilstrekkelig begrunnet, er dette en følge av plan- og bygningslovens system, og dermed
ikke en saksbehandlingsfeil.
Samlet fremstår saken som godt belyst gjennom dokumentasjonen i søknaden,
omfattende korrespondanse mellom partene og kommunens saksbehandling. Dette har
gitt utvalget et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere de faktiske og rettslige forholdene som
er avgjørende i denne saken.
Vurdering av boligtomtene og krav til utearealene
Det rettslige grunnlaget for vurdering av tomtenes størrelse er pbl. § 26-1, som blant
annet krever at tomter skal ha en størrelse, form og plassering som gjør at de er egnet
til bebyggelse. Minimumsarealet som er satt i kommuneplanbestemmelsene punkt 2.2.2
er en retningslinje til denne bestemmelsen, og den kan ikke utgjøre et selvstendig
avslagsgrunnlag. Dette innebærer også at minimumsarealet skal kunne fravikes hvis
vilkårene i lovbestemmelsen er oppfylt.
I delingstillatelsen er det gjort en konkret vurdering av dette, der det blant annet er lagt
vekt på at eiendommen er relativt flat og at lite areal må brukes til avkjøring og intern
kjørevei. Videre er det lagt til grunn at tomtene og bebyggelsen i området er variert, og
at oppdelingen vil legge til rette for en utbygging som harmonerer med det etablerte
utbyggingsmønsteret.
Arealkravene til uteopphold og parkering er oppfylt. Rådmannen legger dessuten til
grunn at arealene oppfyller kravene til støyskjerming og andre kvaliteter. Dette er et
teknisk krav som tiltakshaver og foretakene har et selvstendig ansvar for, og eventuelle
avvik fra kravene må følges opp i utførelses- og kontrollfasen.
Rådmannen kan etter dette ikke se at klagen gir grunn til å endre vurderingen av
tomtestørrelse og utearealer.
Vurdering av tilkomst
Etter pbl. § 27-4 skal det ikke gis tillatelse til fradeling eller bygging før byggetomta er

sikret vegforbindelse kommunen godtar som tilfredsstillende. Eventuell rett til tilkomst
over annen privat eiendom må være tilstrekkelig dokumentert. Dette beror på en
konkret tolkning av avtalen om veirett.
Avtalen datert 28.06.2004 er formulert slik:
«For å sikre atkomst til eiendommene har partene en uinnskrenket rett til å kjøre
over den andre parts eiendom merket med gult på vedlagte situasjonskart datert
18.06.04.»
Selv om avtalen er formulert som en rettighet for partene, er avtalen ment å avhjelpe en
generell og gjensidig mangel ved eiendommene som sådan. Det er derfor naturlig å
tolke avtalen som en realservitutt som gir enhver eier/medeier i eiendommene
tilsvarende rettigheter, og ikke som en personlig servitutt som bare gir rettigheter til
avtalepartene.
Avtalen er dessuten uttrykkelig formulert som en uinnskrenket veirett, og det er ingen
holdepunkter for å tolke avtalen innskrenkende slik at den bare dekker boligene som var
oppført på avtaletidspunktet. Vi legger derfor til grunn at avtalen gir de nødvendige
rettighetene for at utbyggingseiendommene skal være sikret tilkomst.
Vi understreker at denne vurderingen bare tar stilling til veiretten indirekte etter pbl. §
27-4, og ikke er bindende i det privatrettslige forholdet mellom partene.
Øvrige vurderinger – visuelle kvaliteter/tilpasning og naboulemper
Etter rådmannens vurdering er visuelle kvaliteter/tilpasning og naboulempene de mest
sentrale sidene ved denne fortettingssaken. I tillatelsene er det lagt til grunn at området
er variert, og at de nye boligene både er tilpasset utbyggingsmønsteret på
eiendommene og volum/form på omkringliggende boliger.
Vi kan ikke se at klagen gir nye opplysninger eller synspunkter som gir grunn til å endre
denne vurderingen.
Alternative løsninger:
Klage fra Morten Auen m.fl. på vedtak i UBA-saker 147/19, 148/19 og 149/19 tas til
følge ved at søknader om arealoverføring, deling og oppføring av eneboliger avslås.
Etter en ny vurdering mener utvalget at tiltakene innebærer en fortetting som kommer i
konflikt med kravet til egnethet for nye boligtomter (jf. pbl. § 16-1) og visuelle kvaliteter
(kommuneplanbestemmelsene punkt 1.16), og som dessuten utløser plankravet i
kommuneplanbestemmelsene punkt 1.3. Utvalget legger da vesentlig vekt på
retningslinjen om minste tomtestørrelse i kommuneplanen. Etter utvalgets vurdering
viser dette at utbyggingen bryter med hovedregelen om tomtestruktur, og derfor bør
avklares i en overordnet planprosess.
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 kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som
gir grunn til å endre vedtaket i UBA-saker 147/19, 148/19 og 149/19, og vi anbefaler
derfor at klagen ikke tas til følge.
Videre behandling:
Hvis utvalget står fast ved tidligere vedtak, skal sakene oversendes Fylkesmannen i
Vestfold for endelig klagebehandling. Hvis utvalget opphever eller endrer vedtakene, er
det fattet nye enkeltvedtak som kan påklages.
Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

Saksbehandler:
Åge Hammervik, telefon: 415 14 564
Kommuneutvikling

Romsdalsveien 18 - 0115/0002 - enebolig - klage på vedtak
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
172/19

Rådmannens innstilling
Klage fra Sverres Byggsøk Aspli på vedtak i UBA-sak 104/19 tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.

19/49669

Sammendrag:
Saken gjelder klage på avslått søknad om tillatelse til oppføring av enebolig på
landbrukseiendom.
Tiltaket er avslått fordi det ikke oppfyller kravene til visuelle kvaliteter og tilpasning til
omgivelsene.
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir grunn
til å oppheve eller endre avslaget, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge.

Vedlegg:
Romsdalsveien 18 - 0115/0002 - Gjenoppbygging av enebolig etter brann - Avslag på
søknad
Romsdalsveien 18 - 0115/0002 - klage på UBA vedtak 104/19

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på avslått søknad om tillatelse til oppføring av enebolig på
landbrukseiendom.
Faktagrunnlag:
Tidligere bolig på eiendommen brant ned i 2011. Kommunen ga rammetillatelse til
oppføring av ny tomannsbolig i 2013, men denne tillatelsen ble opphevet av
fylkesmannen.
Sverres Byggsøk Aspli på vegne av Bjørn Einar Dahl søkte 25.01.2019 om tillatelse til å
føre opp enebolig som skal brukes til våningshus på landbrukseiendommen. Dette
innebærer i praksis at det søkes om tillatelse til allerede oppført bygning, men utvendige
trapper skal fjernes.
Ved nabovarslingen kom det merknader fra advokat Ole Søby på vegne av seks
naboer. Merknadene gjaldt i hovedsak faren for at bygningen blir brukt til flere
boenheter.
Kart og tegninger

Figur 1 - situasjonskart

Figur 2 - fasader nord og vest
Utvalg for bygge- og arealsaker (UBA) avslo søknaden enstemmig i møte den
10.05.2019 (sak 104/19):
«Tiltaket har ikke en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon, og
etter kommunens skjønn ikke tilstrekkelig gode visuelle kvaliteter i seg selv og i

forhold til omgivelsene, jf. pbl. §§ 29- 1 og 29-2.
Utvalget viser til at boligen fremstår som svært stor til å være en enebolig.
Eneboligen er høy, med en omsøkt mønehøyde på 8,85 m. Boligen er i tillegg
omgitt av store terrasser på alle kanter, med takutstikk som strekker seg langt ut
fra veggen.
De nevnte faktorene gjør at boligen visuelt sett fremstår som svært massiv til sin
funksjon som enebolig, og at den ikke har gode visuelle kvaliteter i seg selv og sett
i sammenheng med omkringliggende bebyggelse.
Søknaden avslås på dette grunnlaget.»
Dette vedtaket er påklaget av ansvarlig søker ved brev 02.06.2019. I klagen er det gjort
gjeldende at:
·

Søknad om tillatelse med samme høyde og volum ble godkjent i 2013. Rådmannen ga da
uttrykk for at det ikke var tilstrekkelig hjemmel til å avslå søknaden på grunn av dårlige
visuelle kvaliteter.

·

Rådmannen har også nå vurdert at tiltaket har tilfredsstillende kvaliteter.

·

Naboene har ikke hatt merknader til utformingen.

·

Bygningen bryter ikke med bestemmelsen om høyde i plan- og byningsloven, og den
ligger i et landbruksområde med relativt store avstander. Mønet på driftsbygningen er
høyere.

·

Det er atkomst mellom alle boarealene, og bygningen er dermed definert som enebolig.

I forbindelse med klagen har søker sendt inn nye tegninger som er ment å imøtekomme
begrunnelsen som er gitt for avslaget. Endringen innebærer at takutstikk og terrasser er
redusert i begge endegavler på bygningen.

Figur 3 - nye tegninger innsendt i forbindelse med klagen (datert 15.07.2019)
Rettslig grunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 – se www.tonsberg.kommune.no.
1.16. Estetikk og byggeskikk (pbl §11-9 nr. 6)
1.16.1. Tiltak skal gis tidsmessig og god estetisk utforming i samsvar med tiltakets
funksjon og egenart, og være i samspill med eksisterende bygde og naturgitte
omgivelser. Det skal benyttes stedstilpassede volumer, materialer og farger.
Bygninger skal harmonere med og ta hensyn til eksisterende bygningsmiljø, men
kan gis en moderne utforming. I fortettingsprosjekter som gir brudd med
eksisterende karakter, skal utbyggingsprosjektet tilføre området nye kvaliteter.
3.2.Soner med særlige hensyn (pbl §11-8 c)
Slagendalen og Oseberg H570_48
Slagendalen rommer mer enn tusen års bosetningshistorie. Området er usedvanlig
rikt på kulturminner og det er sammenhengen mellom disse, gårdene, veiene,
bekkeløpene og det åpne landskapet forøvrig som tilkjennegir den historiske
kontinuiteten. Oseberghaugen er et nasjonalt monument og sammenhengen
mellom haugen, landskapet og øvrige kulturminner har nasjonal verdi.
Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no.

§ 29-2. Visuelle kvaliteter
Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter
kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til
dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes nedenfor.
Vurderinger:
Vilkår for klagebehandling
Klagen er fremsatt innenfor lovbestemt klagefrist og øvrige vilkår for klagebehandling i
forvaltningsloven kapittel VI er også oppfylt.
Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven § 33
andre ledd. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen
begrunnet. Utvalget har anledning til å gi tillatelse på vilkår av at utformingen endres, for
eksempel i samsvar med tegningene innsendt i forbindelse med klagesaken.
Vurdering av klagen
Som det er påpekt i klagen skal saken behandles på grunnlag av opplysningene i
søknaden. Det må med andre ord legges til grunn at bygningen skal brukes som
enebolig. Hvis søknaden godkjennes og bygningen senere blir brukt til flere boenheter,
må dette følges opp i egen ulovlighetssak. Avslaget er imidlertid ikke begrunnet med
antall boenheter, så rådmannen kan ikke se at det har vært tatt utenforliggende hensyn
i denne sammenhengen.
Grunnlaget for avslaget og det sentrale vurderingstemaet i klagesaken er bygningens
visuelle kvaliteter og tilpasning til omgivelsene. I vedtaket er det vist til den generelle
bestemmelsen om visuelle kvaliteter i pbl. § 29-2, men denne kan suppleres av de mer
konkrete kravene inntatt i kommuneplanen. Det er av særlig betydning at bygningen
ligger innenfor et område som er markert som hensynssone for bevaring av kulturmiljø
og kulturlandskap (Slagendalen). I dette området skal det legges særlig vekt på
underordning og tilpasning av nye bygninger til landskapet og de bygde omgivelsene.
Ved denne vurdering vil det som utgangspunkt ikke kunne tillegges vekt at det tidligere
er gitt rammetillatelse til bygning med samme størrelse og hovedsakelig lik utforming.
Det kan heller ikke tillegges vekt at bygningen allerede er oppført. Bygningen ble
oppført uten igangsettingstillatelse, og gjennomføring av tiltak før klagesaken er endelig
avgjort skjer alltid på tiltakshavers egen risiko.
I rådmannens saksutredning til avslaget er det påpekt at bygningen fremstår som
massiv, både i forhold til sin funksjon som enebolig og sett i sammenheng med den
omkringliggende bebyggelsen. På grunn av plasseringen i et landbruksområde, mente
rådmannen likevel at utformingen var akseptabel. At utvalget har vektet disse
momentene noe annerledes og valgt rådmannens alternative innstilling, er i tråd med
plan- og bygningslovens system og i seg selv normalt.

Videre skal visuelle kvaliteter og tilpasning i første rekke ivareta offentlige, allmenne
hensyn, og det er derfor ikke avgjørende at naboene ikke har hatt merknader til
utformingen.
Rådmannen kan for øvrig ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller
synspunkter som gir grunn til å endre vurderingen som ligger til grunn for avslaget.
Alternative løsninger:
Alternativ 1: Tiltaket godkjennes i samsvar med opprinnelig søknad
Klage fra Sverres Byggsøk Aspli på vedtak i UBA-sak 104/19 tas til følge.
Ett-trinnssøknad om oppføring av enebolig, bestående av dokumentasjon som er angitt
i søknaden, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 og bestemmelser
gitt i medhold av loven. Søknaden godkjennes på følgende betingelser:
·

Eiendommen skal ha godkjent avløp i henhold til forurensningsforskriften kap. 12, jf. pbl. §
27-2.

·

Godkjent avløp skal være sikret før tiltaket kan igangsettes.

Arbeidet må ikke igangsettes i marken før:
·

Tilknytningsavgifter er betalt.

·

Korrekt utfylt gjennomføringsplan er sendt inn.

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. Disse bestemmelser gjelder
tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges.
De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.
Alternativ 2: Tiltaket godkjennes i samsvar med nye tegninger
Klage fra Sverres Byggsøk Aspli på vedtak i UBA-sak 104/19 tas delvis til følge.
Ett-trinnssøknad om oppføring av enebolig, bestående av dokumentasjon som er angitt
i søknaden, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 og bestemmelser

gitt i medhold av loven. Søknaden godkjennes på følgende betingelser:
·

Takutstikk og terrasser må reduseres i samsvar med tegninger datert 15.07.2019.

·

Eiendommen skal ha godkjent avløp i henhold til forurensningsforskriften kap. 12, jf. pbl. §
27-2.

·

Godkjent avløp skal være sikret før tiltaket kan igangsettes.

Arbeidet må ikke igangsettes i marken før:
·

Tilknytningsavgifter er betalt.

·

Korrekt utfylt gjennomføringsplan er sendt inn.

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. Disse bestemmelser gjelder
tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges.
De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som
gir grunn til å endre vedtaket i UBA-sak 104/19, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas
til følge.
Videre behandling:

Hvis utvalget står fast ved vedtaket i UBA-sak 104/19, skal saken oversendes
Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling. Hvis utvalget opphever eller
endrer vedtaket, er det fattet et nytt enkeltvedtak som kan påklages.

Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/49136

Saksbehandler:
Åge Hammervik, telefon: 415 14 564
Kommuneutvikling

0082/0478 - Snøhvits vei 1 A - etablering av ny boenhet på eksisterende garasje klage på vedtak
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
173/19

Rådmannens innstilling
Klage fra Mariam Say på vedtak i UBA-sak 151/19 tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.

Sammendrag:
Saken gjelder søknad om tillatelse til påbygg og bruksendring for å etablere boenhet på
eksisterende garasje.
Utvalget avslo søknaden enstemmig i møte den 07.06.2019 (sak 151/19). Grunnlaget for
avslaget var i første rekke kravet om avstand fra boligen til eiendomsgrensene, og dessuten
kravene til visuelle kvaliteter og tilpasning av tiltaket.
Dette vedtaket er påklaget av tiltakshaver. Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye
opplysninger eller synspunkter som gir grunn til å oppheve eller endre avslaget, og vi anbefaler
derfor at klagen ikke tas til følge.

Vedlegg:
Snøhvits vei 1 A - 0082/0478 - Bruksendring og ombygging av garasje til boligformål
Snøhvits vei 1 A - 0082/0478 - Bruksendring og ombygging av garasje til boligformål klage på avslaget saksnr. 151/19

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på avslått søknad om tillatelse til etablering av ny boenhet på
garasje.
Faktagrunnlag:
Krogh ByggDesign AS på vegne av Mariam Say søkte den 22.03.2019 om tillatelse til
påbygg og bruksendring for å etablere boenhet på eksisterende garasje. Tiltaket
innebærer i praksis at det etableres en ny enebolig på eiendommen.
Boligen skal plasseres to meter fra eiendomsgrensen mot gbnr. 82/82. Det er gitt
samtykke til plasseringen fra eieren av denne eiendommen.

Figur 1 - situasjonskart

Figur 2 - fasader
Utvalg for bygge- og arealsaker (UBA) avslo søknaden enstemmig i møte den
07.06.2019 (sak 151/19):

«Søknad om påbygg samt bruksendring og etablering av ny boenhet på eksisterende
garasje avslås på følgende grunnlag:
1. Tiltaket er i strid med plan- og bygningslovens hovedregel som sier at byggverk skal
ha en minsteavstand til nabogrense på 4 meter, dette med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 29-4.
2. Tiltaket er i strid med plan- og bygningslovens krav til visuelle kvaliteter, som sier at
tiltaket skal være tilpasset området, se plan- og bygningsloven § 29-2.
3. Søker har oppgitt at tiltaket er ikke prosjektert etter gjeldende tekniske krav (TEK17),
og er dermed i strid med plan- og bygningsloven § 29-5.»

Dette vedtaket er påklaget av tiltakshaver den 05.07.2019. I klagen er det gjort
gjeldende at:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Det er gitt samtykke fra eier av naboeiendommen, som dermed også er inneforstått
med konsekvensene av plasseringen.
Det oppføres mange boliger i Tønsberg som ikke oppfyller avstandskravet.
Krav til brannsikring vil bli oppfylt.
Garasjer under en viss størrelse tillates oppført inntil 1 meter fra eiendomsgrensen, og
avstanden til boligbygg på naboeiendommen kan dermed bli mindre enn 8 meter.
Det er tatt hensyn til naboenes bokvaliteter ved prosjekteringen av tiltaket, blant annet
ved at takvinkelen er redusert fra 27 til 12 grader.
På grunn av terrengforholdene vil det høyeste punktet på boligen bare nå til midten av
naboens garasje.
Det er 18 meter mellom tiltaket og naboens bolig.
Tomten er på 1 365 m2 og gir derfor mulighet til god avstand til omkringliggende
boenheter.
Boligen er prosjektert i samme størrelse og stil som eksisterende bolige og garasje på
eiendommen.
Takvinkelen kan om nødvendig økes til 15 grader. Flere eiendommer i nærheten har
takvinkel under 20 grader.
Eksempler på boenhet over garasjen finnes blant annet i Tyrihansveien 5a og 5c.
Opprinnelig søknad er sendt i 2018, og det bes derfor om at tiltaket kan prosjekteres
etter byggteknisk forskrift fra 2017 (TEK17).

Rettslig grunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 – se www.tonsberg.kommune.no.
1.3. Plankrav (pbl § 11-9, pkt. 1)
1.3.1. For tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene i plan- og
bygningsloven, innenfor formålene bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur, grønnstruktur og bruk og vern av sjø og vassdrag med
tilhørende strandsone, kreves det reguleringsplan.
For alle nye avsatte byggeområder, med unntak av D45, kreves reguleringsplan.
1.3.2. Plankravet gjelder ikke (pbl. § 11-10, pkt. 1) dersom tiltaket ut fra en
helhetlig vurdering:
•

samsvarer med krav til uteoppholdsareal

•
i boligområder ikke overskrider en utnyttelsesgrad på 30% BYA. I beregning
av BYA skal krav til antall biloppstillingsplasser på terreng medtas med 18 m2 pr.
plass.
•
ikke fører til vesentlig endret eller utvidet bruk.
•
ikke berører arealer som benyttes av barn- og unge
•
ikke vanskeliggjør fremtidig regulering
•
ikke vesentlig avviker fra eksisterende bygningsmiljø, terreng og landskap
•
kan benytte seg av eksisterende teknisk infrastruktur eller videreutvikle
dette i samsvar med vedtatt kommunal standard
•
ikke har vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn
•
Ikke utgjør fare for ødeleggelse som følge av flom, stormflo og
bølgepåvirkning.
•
Ikke utgjør fare for ødeleggelse som følge av grunnforhold.
1.16. Estetikk og byggeskikk (pbl §11-9 nr. 6)
1.16.1. Tiltak skal gis tidsmessig og god estetisk utforming i samsvar med tiltakets
funksjon og egenart, og være i samspill med eksisterende bygde og naturgitte
omgivelser. Det skal benyttes stedstilpassede volumer, materialer og farger.
Bygninger skal harmonere med og ta hensyn til eksisterende bygningsmiljø, men
kan gis en moderne utforming. I fortettingsprosjekter som gir brudd med
eksisterende karakter, skal utbyggingsprosjektet tilføre området nye kvaliteter.
Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no.
§ 29-2. Visuelle kvaliteter
Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter
kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til
dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.
§ 29-4.Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense
Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal
godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om
byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og
mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter
kapittel 11 eller 12.
Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en
avstand fra nabogrense som angitt i forskrift eller som minst svarer til byggverkets
halve høyde og ikke under 4 meter.
Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt
i andre ledd eller i nabogrense:
a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
b) ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak
Departementet kan gi forskrift med nærmere bestemmelser om plassering av
byggverk, som regler om avstand mellom byggverk, avstand til nabogrense, og
beregningsmåten for høyde og avstand, samt for areal på byggverk som nevnt i

tredje ledd bokstav b.
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes nedenfor.
Vurderinger:
Vilkår for klagebehandling
Klagen er fremsatt innenfor lovbestemt klagefrist og øvrige vilkår for klagebehandling i
forvaltningsloven kapittel VI er også oppfylt.
Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven § 33
andre ledd. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen
begrunnet.
Vurdering av klagen
Grunnlaget for avslaget er i første rekke kravet om avstand fra boliger til
eiendomsgrensene, og dessuten kravene til visuelle kvaliteter og tilpasning av tiltaket.
Plasseringen er vurdert slik i saksutredningen til vedtaket:
«Plassering:
Etter plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd, skal byggverk som hovedregel ha
en minsteavstand til nabogrensen på 4 meter. Kommunen kan godkjenne en
plassering nærmere enn 4 meter, dersom eier av naboeiendom gir skriftlig
samtykke.
Det er sendt inn søknad om dispensasjon fra avstandskravet i plan- og
bygningsloven § 29-4, som krever at byggverk skal ha en minimumsavstand fra
eiendomsgrenser på 4 meter.
Det foreligger aktivt nabosamtykke fra Eikveien 71 når det gjelder plassering. Det
er derfor ikke behov for å søke om dispensasjon. Rådmannen vurderer derfor ikke
forholdet til dispensasjonen.
Hovedargumentene fra ansvarlig søker er likevel forsøkt besvart under.
Kommunen er kjent med at eksisterende garasje er tilkoblet til vann- og kloakk
Det presiseres i denne omgang at dette ikke innebærer at tiltaket er godkjent til
boligformål etter plan- og bygningsloven. Innlegging av vann- og kloakk er ikke
søknadspliktig i seg selv etter plan- og bygningsloven.
Samtykke til plassering fra nabo:
I denne saken har tiltakshaver fått samtykke fra hjemmelshaver av gbnr 82/82 når
det gjelder plassering av garasje med boenhet 1 meter fra eiendomsgrensen. Et
aktivt nabosamtykke er ikke ensbetydende med at plasseringen tillates, da det er
opp til kommunens frie skjønn å avgjøre om et byggverk kan plasseres nærmere
nabogrensen enn 4 meter.
Avstander mellom bolig/garasje og bolig/eiendomsgrense på Eikveien 69 og

Eikveien 71:
Det er spesielt avstand til nabogrense mellom Eikveien 71 og Snøhvits vei 1 A
som er aktuell i denne saken (se situasjonskart med markering).
At søker viser til andre garasjer i nabolaget met nærme plassering til hus, anses
ikke for sammenlignbart. Dels er tillatelsene gitt under et annet planregime, og dels
er disse garasjer ikke godkjent til beboelse.
Administrasjonen mener at selv om et område bærer preg av at bygninger er
plassert nærmere enn 4 meter fra eiendomsgrenser, vil dette undergrave plan- og
bygningsloven § 29-4 dersom administrasjonen fortsetter å tillate plasseringer i
strid med hovedregelen.
Hensynet bak avstandsbestemmelsen er å ivareta brannsikkerhet,
brannvernhensyn, lysforhold, rom mellom bygninger, sol, utsikt, nabovirking/innsyn
(bokvalitet).
I kommunen er det etablert en klar og skjerpet praksis på at byggverk som strider med
avstandskravet, ikke godkjennes. Begrunnelsen til dette er blant annet at bygging for tett
opptil eiendomsgrenser, ofte fører til nabokonflikter og ofte kan føre til dårligere bokvalitet.
Fortetting
Når det gjelder fortetting, er administrasjonen av den mening at utleieboliger integrert i
garasjer bør unngås da dette gir et volum som i mindre grad underordner seg bolighuset,
gir en tiltettende effekt og et unødig dominerende uttrykk. Sekundærboliger bør
fortrinnsvis integreres i bolighuset, som ofte også gir bedre og mer fleksible planløsninger.
Administrasjonen mener at dersom det er ønske om fortetting, bør fortettingen forbeholdes
boligarealer og ikke garasjer.

Etter en samlet vurdering mener rådmannen at tiltakets plassering 2 meter fra
nabogrensen ikke bør godkjennes etter plan- og bygningslovens § 29-4. Selv om
det er 6,8 meter mellom omsøkt garasje og nærmeste bygning på naboeiendom
og tiltaket vil bli brannsikret, hindrer dette ikke fremtidige nabokonflikter, og kan i
fremtiden svekke bokvaliteten.»
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som
gir grunn til å endre denne vurderingen. I rundskriv H-8/15 til pbl. § 29-4 uttaler
departementet (punkt 4.1.1):
«Adgangen til å godkjenne plassering nærmere nabogrense enn 4 meter ved
samtykke fra nabo gjelder for ethvert byggverk uansett art og omfang. Selv om nabo
gir samtykke, innebærer imidlertid ikke dette at tiltakshaver har krav på at kommunen
aksepterer plasseringen, jf. "kan". Eventuell godkjenning er underlagt kommunens
frie skjønn.»
Denne skjønnsutøvelsen må skje innenfor rammen av de hensyn bestemmelsen og
loven for øvrig skal ivareta. Bestemmelsen skal generelt ivareta hensynene til
brannsikkerhet og til lys, utsikt, skjerming og tilsvarende kvaliteter på alle de involverte
eiendommene. Selv om nåværende eiere er enige om plasseringen, skal
bygningsmyndigheten ivareta allmenne, mer langsiktige interesser som sikrer varig
kvalitet i boligene og omgivelsene. Kommunen har erfaring fra flere saker der liten
avstand mellom boliger gir konflikt etter at bygningene er oppført og tatt i bruk. Etter
rådmannens vurdering bør avstandskravet derfor praktiseres strengt ved oppføring av

nye boliger.
Selv om det er lang avstand mellom boligene i dag, vil nærheten til uteområdene og
forventninger om nye byggetiltak kunne skape dårlige bokvaliter og fremtidige konflikter.
Rådmannen mener derfor at det ikke bør gis tillatelse til plasseringen det søkes om.
Kravene til visuelle kvaliteter og tilpasning er vurdert slik i saksutredningen:
«Visuelle kvaliteter og kommuneplanens estetikk og byggeskikk:
Etter plan og bygningsloven § 29-2, og kommuneplanens punkt 1.16.1, skal
administrasjonen se til at ethvert arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og
utført slik at det etter kommunens skjønn har gode visuelle kvaliteter i samsvar
med sin funksjon, i seg selv og i forhold til omgivelsene.
Som følge av påbygg, bruksendring og etablering av selvstendig boenhet, vil taket
få høyere gesims. I dag er taket oppført med en takvinkel på 27 grader. Etter
bruksendringen og etablering av boenheten, vil takvinkelen være 12 grader.
Bildet under viser et lite utsnitt av takform og takvinklene i nærområdet. Bygninger
markert med grønt har en takvinkel fra 22-27 grader. Bygninger markert i rødt har
en takvinkel på 45 grader. Orange viser takvinkel på 15 grader.
Taket vil fortsatt være utformet som et saltak, men takvinkelen vil etter
rådmannens skjønn skille seg ut i området og dermed strider med områdets
takutforming.

Figur 3 - illustrasjon som viser takform og vinkler
Når garasjen blir bruksendret og ny boenhet opprettet, vil garasjen på sett og vis bli en
fullverdig (ene)bolig.
Nærområdet og omkringliggende nabotomter består i all hovedsak av eneboliger med
garasjer. Det er kun én tomannsbolig i nærområdet. Samtidig kan vi også se at
eiendommene som ligger rundt Snøhvits vei 1 A, består av eneboliger.

Ingen av tomtene i nærområdet har to frittliggende og samtidig selvstendige
boenheter på tomten. Administrasjonen mener derfor at tiltaket strider med
områdets karakter.

Figur 4 - illustrasjon over antall enheter på nærområdet

Administrasjonen mener at tiltaket ikke tilfredsstiller de visuelle kvaliteter i plan- og
bygningsloven § 29-2 og kommuneplanens 1.16.1.»
Etter rådmannens vurdering inneholder klagen heller ikke nye momenter som er
avgjørende for denne vurderingen. Vi mener at boligen vil skille seg fra omgivelsene,
både med hensyn til plassering/tomtestruktur og takvinkel, på en måte som er uheldig
for de visuelle kvalitetene i området.
Alternative løsninger:
Klage fra Mariam Say på vedtak i UBA-sak 151/19 tas delvis til følge ved at vedtaket
oppheves.
Etter en samlet vurdering mener utvalget at omsøkt plassering kan godkjennes, og
dessuten at tiltaket ikke kommer i konflikt med kravene til visuelle kvaliteter og
tilpasning i kommuneplanbestemmelsene punkt 1.16 og plan- og bygningsloven § 29-2.
Administrasjonen delegeres myndighet til å fatte nytt vedtak.
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:

Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som
gir grunn til å endre vedtaket i UBA-sak 151/19, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas
til følge.
Videre behandling:
Hvis utvalget står fast ved vedtaket i delegasjonssak 151/19, skal saken oversendes
Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling. Hvis utvalget opphever eller
endrer vedtaket, er det fattet et nytt enkeltvedtak som kan påklages.
Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

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.

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

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/52206

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

Barkveien 1 - 0090/0016 - 0090/0031 - oppføring av dagligvare som tilbygg til
eksisterende næringsbygg
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
175/19

Rådmannens innstilling
Rammesøknad om oppføring av dagligvare som tilbygg til eksisterende næringsbygg avslås i
medhold av kommuneplanens arealdel 2014-2026 punkt 2.1.1. Det eksisterende næringsbygget
(Maxbo) og dagligvareforretningen anses samlet sett som et kjøpesenter, som vil ha et
bruksareal på over 3000 m2.

Sammendrag:
Rammesøknad om oppføring av en dagligvareforretning (REMA1000) som et tilbygg til
eksisterende næringsbygg (Maxbo Ilebrekke). Etter kommuneplanens arealdel punkt 2.1.1
tillates ikke kjøpesentre over 3000 m2. Begrepet «kjøpesenter» skal tolkes vidt, slik at tiltaket
anses som et kjøpesenter etter kommuneplanen. Tiltaket er dermed i strid med
kommuneplanens arealdel punkt 2.1.1.
Eiendommen er omfattet av en reguleringsplan vedtatt i 1982. Ifølge motstridsreglene i
kommuneplanens punkt 1.2 vil arealdelens bestemmelse gjelde for forhold som ikke er tatt inn i
eldre reguleringsplaner. Rådmannen er av den oppfatning at det ikke er motstrid mellom
reguleringsplanen og kommuneplanens arealdel punkt 2.1.1, og at kommuneplanens
bestemmelse derfor gjelder for tiltaket.
Rådmannen anbefaler derfor at tiltaket avslås.
Vedlegg:
Vedlegg C3. Merknad fra Knutsen
Vedlegg C4. Merknad fra Fortuck
Vedlegg B1 Ilebrekke dispensasjonssøknad
Vedlegg Q1. 18.25 Ilebrekke. Følgeskriv
Vedlegg I1 Brev fra Vestfold fylkeskommune datert 01.10.2018
Nabovarsel Maxbo
Barkveien 1 - 0090/0016 - oppføring av dagligvare som tilbygg til eksisterende næringsbygg
- innspill nabovarsel Maxbo

Innledning – hva saken gjelder:
Rammesøknad om oppføring av en dagligvareforretning (REMA1000) som et tilbygg til
eksisterende næringsbygg (Maxbo Ilebrekke).
Faktagrunnlag:
PV Arkitekter AS søkte 02.05.2019 om rammetillatelse til å oppføre en dagligvare med
BRA på 999 m2 som et tilbygg til eksisterende næringsbygg og rive eksisterende
enebolig på gbnr. 90/31 på vegne av Pyttene AS. Det ble samtidig søkt om
dispensasjon fra plankravet i gjeldende reguleringsplan § 4.
Søknaden omfatter:
Situasjonsplan:

Fasadetegninger:

Fotomontasje og illustrasjon:

Areal:
Tomteareal: 19 772 m2
BTA eksisterende bebyggelse: 6825 m2
BTA som skal rives: 560 m2
BTA ny bebyggelse: 999 m2
Utnyttelsesgrad: 31 %
Antall etasjer: 2
Antall bruksenheter: 2
Høyde:
Gesims: 7,2 m
Nabomerknader:
Det foreligger nabomerknader i saken. Nabomerknadene er behandlet under.
Rettslig grunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Tønsberg kommune gjelder for eiendommene
– se www.tonsberg.kommune.no. Eiendommene er i kommuneplanens arealdel avsatt
til sentrumsformål.

Det følger av arealdelens overgangsbestemmelse i § 1.2.2 at søknader som er sendt
inn før kommuneplanens arealdel ble vedtatt, hvor bestemmelser i arealdelen 20142026 er lagt til grunn, kan behandles i henhold til de planer som gjaldt på
søknadstidspunktet. Søknaden ble sendt inn før den reviderte kommuneplanen ble
vedtatt. Av hensyn til forutsigbarhet for tiltakshaver og ettersom tiltaket er prosjektert
etter den gamle kommuneplanen, legges derfor kommuneplanens arealdel 2014-2026
til grunn for den videre behandlingen av saken. Utfallet av saken ville uansett vært likt,
uavhengig av hvilken kommuneplan som legges til grunn, se vurderingen under.
Relevante bestemmelser:

Eiendommene er regulert i reguleringsplanen «Ilebrekke industriareal», planID 56001,
vedtatt 05.11.1982. Eiendommene er regulert til forretning.
Relevante bestemmelser:

Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no
Uttalelse andre myndigheter:
Saken har ikke blitt oversendt til aktuelle myndigheter for uttalelse.
Vurderinger:
Forholdet til kommuneplanen og reguleringsplanen:
Kjøpesenter
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 punkt 2.1.1 omhandler lokalisering av
kjøpesentre. Ifølge bestemmelsen tillates kjøpesentre kun i bysentrum, og ikke i

lokalsentre eller andre områder avsatt til forretning. Kjøpesenter over 3000 m2 BRA er
ikke tillatt.
Begrepet «kjøpesenter» er definert i tilhørende retningslinje som handel i
bygningsmessige enheter eller bygningskomplekser som etableres, drives eller framstår
som en enhet, samt utsalg som krever kunde- og eller medlemskort for å få adgang.
Dagligvareforretninger er å oppfatte som kjøpesenter i denne sammenheng. Det
samme er varehus som omsetter en eller flere varegrupper. Som kjøpesenter regnes
også handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter innenfor et område som for eksempel
en handelspark.
Retningslinjen legger opp til en vid forståelse av hva som anses som et kjøpesenter.
Rådmannen er av den oppfatning at tiltaket, som innebærer at Maxbo og REMA1000
lokaliseres i samme bygg og i samme område, utgjør en handelsvirksomhet som anses
som et kjøpesenter.
Tiltaket er i strid med kommuneplanens arealdel 2014-2026 punkt 2.1.1, både fordi det
er lokalisert utenfor bysentrum og fordi Maxbo og Rema1000 vil ha et samlet bruksareal
på over 3000 m2 BRA. Maxbo har allerede et bruksareal som er større enn 3000 m2.
Bestemmelsen om lokalisering av kjøpesentre er endret noe i kommuneplanens
arealdel 2018-2030, vedtatt 22.05.2019. Det følger av § 2.1.1 at [e]tablering av
handelsvirksomhet med et samlet bruksareal på inntil 3000 m² er bare tillatt innenfor
sentrumsformål (lokalsenterne) slik disse er lokalisert og avgrenset i kommuneplanens
arealdel.
Bestemmelsen tillater kjøpesentre/handelsvirksomhet i lokalsentrum, men kun dersom
handelsvirksomheten har et samlet bruksareal på under 3000 m2. Ettersom tiltaket har
et samlet bruksareal på over 3000 m2 er det også i strid med § 2.1.1 i den nye
kommuneplanen.
Motstridsbestemmelsen
Etter kommuneplanens arealdel 2014-2026 punkt 1.2.3 vil arealdelens bestemmelser
gjelde for forhold som ikke er tatt inn i eldre reguleringsplaner.
Bestemmelsen er endret i den reviderte kommuneplanen 2018-2030, hvor det står at
[d]er det ikke er motstrid skal bestemmelser og retningslinjer supplere gjeldende
reguleringsplaner og kommunedelplaner. Endringen er ikke ment å innebære noen
realitetsendring.
Motstrid mellom planer oppstår der kommuneplanen og reguleringsplanen tar stilling til
det samme forholdet, men har ulike regler som kan føre til et ulikt resultat.
Eiendommene er i reguleringsplanen avsatt til forretningsbebyggelse med nødvendige
lagerlokaler og kontorer. Reguleringsplanen tar ikke stilling til om det kan etableres
kjøpesenter eller flere forretningsvirksomheter på eiendommen. Reguleringsplanen tar
heller ikke stilling til hvor stort forretningsareal som kan etableres på eiendommen.
Rådmannen er derfor av den oppfatning at det ikke er motstrid mellom bestemmelsene i
reguleringsplanen og kommuneplanens arealdel § 2.1.1. Kommuneplanens
bestemmelser om lokalisering av kjøpesentre supplerer dermed reguleringsplanen, og
er gjeldende for tiltaket.

At det ikke er motstrid mellom reguleringsplanen og kommuneplanens bestemmelse om
kjøpesenter fremgår også av plandokumentene til reguleringsplanen. «Ilebrekke
industriområde» er en eldre reguleringsplan, som ble vedtatt i 1982. Hovedformålet med
planforslaget var å gi A/S Ilebrekke Sag og Bygg mulighet for å utvikle sagbruksdriften
videre, samt å skille sagbruksvirksomheten og byggforretningen fra hverandre. I
plankartet er det definert en egen grense for opplag av trelast. Grensen indikerer at
arealet skulle benyttes til byggforretningsvirksomhet. Verken plandokumentene,
plankartet eller reguleringsbestemmelsene nevner noe om kjøpesenter eller annen type
forretningsdrift på området enn byggevarehandel.
Kommuneplanens bestemmelse om lokalisering av kjøpesenter er et resultat av en
rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre, som i 2008 ble iverksatt som et midlertidig
tiltak for å begrense plasseringen av store kjøpesentre utenfor bysentrum.
Begrensningen av kjøpesentre var derfor et tiltak som det ikke var aktuelt å ta hensyn til
da reguleringsplanen ble vedtatt i 1982.
Oppsummering
Etter en helhetlig vurdering mener rådmannen at tiltaket er i strid med kommuneplanens
arealdel § 2.1.1, ettersom samlet bruksareal overstiger 3000 m2. Tiltaket er avhengig av
at det lages en ny reguleringsplan, som tar stilling til kjøpesenter og hvor stort
bruksareal som kan etableres i området, eller at det søkes om dispensasjon fra
bestemmelsen.
Dispensasjon fra plankravet i reguleringsplanen § 4:
Rådmannen tar ikke stilling til om vilkårene for å gi dispensasjon fra plankravet i
reguleringsplanen § 4 er oppfylt. Vi viser til at vi uansett anbefaler at tiltaket bør avslås i
medhold av kommuneplanens arealdel § 2.1.1.
Plassering/høyder:
Tiltakets høyder er i tråd med reguleringsplanens bestemmelser.
Tiltaket er plassert 24 meter fra Åsgårdstrandsveien, som er en fylkesvei. Saken er ikke
sendt til Statens vegvesen for vurdering av dispensasjon fra avstandskravet i veglova,
ettersom rådmannen anbefaler at søknaden avslås.
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 har gode visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til omgivelsene, se
plan- og bygningsloven §§ 29-1 og 29-2.
Tiltaket har tilstrekkelig gode visuelle kvaliteter, både i seg selv og i forhold til
omgivelsene.
Nabomerknader:
Det har kommet inn nabomerknader fra Odd Gunnar Knutsen i Ilebrekkeveien 4B, ElinMerete og Ralph Fortruck i Ilebrekkeveien 4A og AS Civitas. Kort oppsummert handler
merknadene om følgende:
·
·
·

Naboene ønsker ikke utbyggingen fordi det vil medføre mer trafikk og støy.
Det er bedre om dagligvareforretningen blir plassert øst for Barkveien.
Det er iverksatt et planarbeid for å etablere et lokalsenter og boliger på gbnr. 94/27,

øst for Barkveien. I forbindelse med planarbeidet stiller Statens vegvesen krav om en
særskilt vurdering av de trafikale løsningene i området. Løsningen bør ivareta alle
parters interesser.

Ansvarlig søker har besvart merknadene på følgende måte:
·
·

·

·

Avstanden fra tiltaket til naboenes eiendom er 60 m.
Det vil bli noe økt trafikk med en dagligvareforretning. Samtidig vil et betydelig antall
beboerene i nærområdet få gang- og sykkelavstand til butikken. Dette kan bidra til å
redusere den totale biltrafikken i området.
I den grad butikken tiltrekker seg kunder som benytter Åsgårdstrandsveien, vil denne
trafikken være lik uavhengig av om dagligvareforretningen ligger på østsiden eller
vestsiden av Barkveien.
Tiltakshaver er kjent med det pågående reguleringsarbeidet. Det er ikke sannsynlig at
de trafikale løsningene i reguleringsarbeidet kan ha betydning for behandlingen av
rammesøknaden. Tiltaket ligger i så stor avstand fra rundkjøringen og veisystemet at
det ikke er mulighet for konflikt. Reguleringsarbeidet på østsiden av Barkveien må
løses innenfor forslagsstillers eget areal og eksisterende veigrunn.

Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til nabomerknadene, ettersom vi
anbefaler at tiltaket bør avslås.
Alternative løsninger:
Utvalget vurderer å stille seg positive til tiltaket. Ettersom tiltaket er i strid med
kommuneplanens arealdel punkt 2.1.1, anbefaler utvalget at det sendes inn en søknad
om dispensasjon fra bestemmelsen. Dispensasjonssøknaden må nabovarsles.
En eventuell dispensasjonssøknad må oversendes til Vestfold fylkeskommune,
Fylkesmannen i Vestfold og Statens vegvesen for en eventuell uttalelse og vedtak før
det fattes endelig vedtak.
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 avslås.

Videre behandling:
UBA avgjør saken.

Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder
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Saksbehandler:
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Hedrums gaten 6 A-D - 1008/0006 - 4 stk boligmoduler - Søknad om ny midlertidig
tillatelse
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
176/19

Rådmannens innstilling
Søknad om ny, midlertidig tillatelse for 4 stk oppførte boligmoduler, med dispensasjon fra
gjeldende reguleringsplan, godkjennes i tråd med tidligere utredning og vedtak i sak 139/16.
Tillatelsen er tidsbegrenset, og gjelder i inntil 4 år fra møtedato.

Sammendrag:
Søknaden gjelder ny, midlertidig tillatelse for 4 stk oppførte boligmoduler, beregnet for
vanskeligstilte på boligmarkedet.
Tiltaket ble midlertidig godkjent den 26.08.2016. Den midlertidige tillatelsen er nå utgått, men
det er behov for en fornyet tillatelse i inntil 4 år.
Rådmannen anbefaler at søknaden imøtekommes.

Vedlegg:
Søkers redegjørelse
Vedtak - Godkjenning 2016
Dokumenter i saksmappen:
29.08.2018 Hedrums gaten 6 A-D - 1008/0006 - plassering av 4 stk boligmoduler - etttrinns søknadsbehandling

Innledning – hva saken gjelder:
Ny, midlertidig godkjenning av 4 stk oppførte boligmoduler for vanskeligstilte på
boligmarkedet.
Det søkes om dispensasjon fra mindre del av reguleringsplanen, og unntak fra enkelte
tekniske krav, basert på brukernes behov og egnethet.
Faktagrunnlag:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Studentboliger Kilen, vedtatt i Tønsberg
bystyre den 03.02.2010, sist endret den 12.10.2012.
Det aktuelle byggetiltaket ble etablert i 2016, etter et enstemmig vedtak i UBA om en
midlertidig tillatelse for inntil 2 år. Innen 2 år skulle permanent lokalisering ha vært
avklart, og boligene være flyttet til et permanent sted. Den aktuelle saksutredningen fra
2016 følger som vedlegg til denne saken, og gjentas ikke i sin helhet her.
Situasjonsplan:

Tegninger:

Det er Tønsberg kommune v/Eiendomsutvikling (EUT) som er ansvarlig for søknad om
ny midlertidig tillatelse, på vegne av rådmannen. Fra søknaden siteres følgende:
Tiltaket er et prosjekt ifm. kommunale utleieboliger for vanskeligstilte på
boligmarkedet og skulle etter planen vært ferdig evaluert mht. boligenes størrelse,
samlet antall og lokalisering. Evalueringsarbeidet er påbegynt, men ikke ferdig. Det
må derfor søkes om tillatelse for en ny periode.

Tiltaket (uendret fra opprinnelig søknad 2016).
·

Formålet er som nevnt, kommunale utleieboliger for vanskeligstilte på
boligmarkedet. Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer som har behov for
bistand til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold.

·

Eiendommen er for uten omsøkte moduler, ubebygd og del av et større område
(grad av utnytting, regulert felt 2; BRA: ca 2%.

·

Boligmodulene er plassert godt inn på eiendommen av hensyn til innsyn fra
omgivelsene og trafikkstøy fra Ringveien.

·

Adkomst er etablert fram til boligene som en videreføring av en eksisterende
avkjørsel til Hedrumsgaten. Adkomsten har tilstrekkelig standard for evt.
Uttrykningskjøretøy (ambulanse).

·

Boligene er prefabrikerte stålmoduler i en gråfarge. Areal pr bolig, BRA=18m2.
Hver parsell er adskilt med en ca 2,0m høy panelt treskjerm mot støy og
innsyn, opparbeidet uteoppholdsareal med terrasse og plen. Tiltaket
tilfredsstiller brann- og lydtekniske krav.

·

Boligmodulene er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg.

·

Det er ved etablering lagt ut duk med avrettingsmasser; et solid lag med pukk
og grus. Modulene er deretter plassert direkte på det avrettede terrenget.
Boligene er sikret mot flom til ca kote C+3,0.

·

Renovasjon, både type avfallsløsning (næring) og plassering er avklart med
Bydrift.

Videre søkes det om fornyet dispensasjon fra deler av formålet i gjeldende plan, og
unntak fra visse krav i Teknisk forskrift, basert på den aktuelle brukergruppens behov.
Søker gir bl.a. følgende begrunnelse for dette:
Omsøkte boligtype (for vanskeligstilte) er en lovpålagt oppgave en kommune har
og er således av samfunnsmessig interesse som vurderes å oppveie evt. ulemper
tiltaket måtte påføre omgivelsene. Etter to år, har kommunen mottatt
tilbakemeldinger fra omgivelsene. Som følge av meldingene, er relevante
kommunale rutiner innskjerpet slik at konfliktnivået bør bli redusert.
Grunnlaget for dispensasjon fra plangrunnlaget vurderes å være til stede, kfr. PBL
§ 19-2.
Nabomerknad:
Administrasjonen er kjent med at det er innkommet én merknad mot søknaden fra

berørte naboer/gjenboere. Styret i Kilen borettslag har en oppfatning om at søknaden
gjelder ytterligere 4 boenheter, og protesterer mot dette.
Søker kommenterer naboprotesten slik:
Det framgikk av nabovarselet og den vedlagt dokumentasjonen at søknaden kun
omfattet en ny midlertidig tillatelse for de eksisterende 4 boligmodulene. Det skal
ikke etableres flere på denne eiendommen. Det kan se ut som borettslaget har
misforstått varselet på dette punktet. Når det gjelder de øvrige forholdene som
nevnes, er det iverksatt innskjerpede kommunale rutiner (som følge av noe
tilsvarende bekymringsmelding mottatt tidligere i sommer). Det forventes at dette
vil bedre forholdene rundt boligmodulene. Utover dette presiseres det at tiltaket er
midlertidig.
Søkers redegjørelse inneholder alle momenter knyttet til søknad om dispensasjon og
unntak fra tekniske krav, og følger i sin helhet som vedlegg til saken.
Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningsloven – mest relevante lovhjemler:
§ 19-2
§ 29

Dispensasjon
Tekniske krav

Forholdet til kommuneplanen:
Regulert del av byggeområde for boliger.
Vurderinger:
Administrasjonen vurderer at alle vesentlige forhold i denne saken er utredet i
forbindelse med vedtak fattet i 2016, og kan ikke se at det er tilkommet momenter i
forbindelse med denne søknaden, som skulle tilsi en endret vurdering av tiltaket.
Tiltakets funksjon er i tråd med boligformålet på eiendommen, og er av
samfunnsmessig betydning. Hensynet bak planformålet anses derved ikke å bli
vesentlig tilsidesatt. I kraft av kommunens lovpålagte oppgave om plikt til å stille bolig til
rådighet for vanskeligstilte, vurderes det som en klar fordel å inntil videre kunne benytte
et allerede etablert tilbud.
En ny, tidsbegrenset tillatelse på inntil 4 år, bør imidlertid innebære at det innen denne
fristen fremskaffes en varig og forutsigbar løsning, og at det ikke kan forventes
ytterligere midlertidige tillatelser knyttet til dette byggetiltaket.
Videre vurderer administrasjonen de omsøkte unntakene fra teknisk forskrift som
forsvarlige, fordi disse er basert på brukernes konkrete behov og egnethet.
Dersom man likevel skulle ha vurdert at søknad om ny midlertidig tillatelse ikke skal
imøtekommes, så ville dette fått som konsekvens at kommunen må fremskaffe andre
boalternativer til de aktuelle brukerne, hvilket søker opplyser at man per dags dato ikke
har.
På denne bakgrunn vurderer administrasjonen at kriteriene for å innvilge en ny,
midlertidig tillatelse, er oppfylt.

Alternative løsninger:
Søknaden kan avslås.
Økonomiske konsekvenser:
Omfattes ikke av denne saksutredningen. Ved et eventuelt avslag vil imidlertid
kommunen måtte påregne utgifter til alternative boalternativer for de aktuelle brukerne.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Helse- og miljøkonsekvenser:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Konsekvenser for folkehelse:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Konsekvenser for barn og unge:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at søknaden godkjennes.
Videre behandling:
UBA avgjør saken.
Tønsberg,
Jan R. Eide
kommunalsjef
Anne B. Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/52686

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

Buskveien 31 - 0151/0050 - Rive enebolig og føre opp 2 tomannsboliger og 2
dobbeltgarasjer
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
177/19

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.

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

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/45155

Saksbehandler:
Per Olaf Skar, telefon: 33 34 80 35
Kommuneutvikling

Båtsmannsveien 5 - 0139/0138 - rive fritidsbolig - oppføre enebolig med utleiedel
og integrert garasje
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
178/19

Rådmannens innstilling
Søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig, og oppføring av frittliggende
enebolig med utleiedel og integrert garasje, godkjennes.
Det anføres at ingen tiltak som omfattes av plan- og bygningslovens bestemmelser, må utføres i
strid med gjeldende byggegrense mot sjø.
Ingen rive- eller byggearbeider må igangsettes før søknad om igangsettingstillatelse er
dokumentert, innsendt og godkjent, i tråd med byggesaksforskriftens bestemmelser.

Sammendrag:
Søknaden omfatter rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig, og oppføring av
frittliggende enebolig med utleiedel og integrert garasje.
Administrasjonen vurderer at tiltaket ikke strider mot plan- og bygningslovens materielle krav,
og at det nye bolighuset tilfredsstiller plan- og bygningslovens krav om visuelle kvaliteter og
tilpasning til sine bygde og naturgitte omgivelser.
Rådmannen stiller seg positiv til søknaden, men finner det relevant å legge saken frem til
politisk behandling. Tiltakshaver har parallelt med denne saken, påklaget et nylig vedtatt avslag
om deling av eiendommen, for oppføring av ytterligere et bolighus på eiendommen.
Vedlegg:
Følgebrev - Rammesøknad (L)(1710522)
Følgebrev - Redegjørelse av omkringliggendenærliggende bebyggelse (L)(1710520)
Dispensasjon fra veglov
Dokumenter i saksmappen:
14.05.2019 Båtsmannsveien 5 - 0139/0138 - rive eksisterende fritidsbolig - oppføre
enebolig med utleiedel og integrert garasje - rammesøknad

Innledning – hva saken gjelder:
Faktagrunnlag:
Søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig, og oppføring av ny,
frittliggende enebolig med utleiedel og integrert garasje.
Tønsberg kommune v/Bydrift har gitt dispensasjon fra veglovens bestemmelser om
minsteavstand til kommunal vei, i tråd med innsendt søknad.
Ansvarlig søker beskriver bl.a. tiltaket slik, i to følgebrev til søknaden:
«Tiltakshaver planlegger rive eksisterende fritidsbolig, og oppføre ny enebolig med
utleiehybel (over 60 m2). Garasjen på eiendommen i sør blir bevart, og er ikke en
del av det omsøkte tiltaket. Således er biloppstillingsplass ivaretatt i begge
garasjene.»
«Det omsøkte tiltaket vil bli bygget med betongelementer (30 cm tykkelse) og
murpuss. Vinduer vil være trelags isolerglass med aluminiumsrammer.
Tiltakshaver skal selv bo i boligen, og er opptatt av at materialet som anvendes er
av kvalitet.»
«Det omsøkte tiltaket er plassert innenfor regulert byggegrense mot sjø i øst.»
«Det finnes ingen definert takform eller estetikk. Området består av nyere moderne
eneboliger av type funkis (tre og mur), spanskstil med mur, alminnelige trehus
bebyggelse m.m, og eldre boliger. Takformer varierer jevnt gjennom område, og
det er en blanding av flatt tak, saltak, og andre takformer. Området kan defineres å
ha variert bebyggelsesstruktur.»
«Det omsøkte tiltaket vil ikke være i strid med omkringliggende bebyggelse, i
forhold til estetikk, takformer, høyde og størrelse. Tiltaket bryter heller ikke
eksisterende bebyggelseslinjen mot sjø. Vi er av den oppfatning at tiltakets art og

størrelse vil være tilpasset med eksisterende bebyggelse. 3D-illustrasjonen av det
omsøkte tiltaket illustrer hvordan tiltaket tilpassas i eksisterende bebyggelse, det
vises til vedlegg om 3D-illustrasjon.»
Ansvarlig søkers to følgebrev følger i sin helhet som vedlegg til saken.
Det foreligger ingen opplysninger om at det skal foreligge protester mot tiltaket fra
berørte naboer eller gjenboere.

Situasjonsplan, nå-situasjon:

Situasjonsplan, ny situasjon:

Rød flate = Fotavtrykk ny bolig (som følger fasade mot sjø på eksisterende bygg)
Fotomontasje, fra nord-øst:

Fotomontasje, fra Båtsmannsveien mot sjøen:

Fasadetegninger:

Plantegninger:

Snitt som viser eksisterende og nytt terreng:

Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningslovens §§ 29-1 og 29-2, om utforming og visuelle kvaliteter.
Forholdet til kommuneplanen:
Søknaden er innkommet før nylig vedtatt kommuneplan ble iverksatt. I tråd med
overgangsbestemmelse i ny kommuneplan, skal derved plan vedtatt 03.10.2016 gjelde
for denne søknaden.
Tiltaket ligger i uregulert del av byggeområde for boliger i kommuneplanens arealdel,
plassert mellom byggegrense sjø og 100-meters grense sjø.
Kommuneplanens utfyllende bestemmelser sier følgende om tiltak i denne sonen:
2.1.5. Tiltak mellom byggegrense sjø og 100-meters grense sjø jf. plankartet
a) Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel, eller være
dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller land.
b) Ny bebyggelse skal søkes plassert så langt unna sjøen som mulig, og utvidelse
av eksisterende bygninger skal fortrinnsvis skje i retning bort fra sjøen. Utbygging
av veier, annen infrastruktur og tomteopparbeiding skal skje slik at inngrep og
ulemper blir minst mulig. Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan
bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til sjø.
c) Forbindelser til ytre friluftsområder, strand og sjø skal opprettholdes og
videreutvikles.

Vurderinger:
Sett i sammenheng med eiendommens umiddelbare nærområde, hvor det er gitt
tillatelse til flere bolighus med et tilsvarende arkitektonisk uttrykk, vurderer
administrasjonen at bygningen er tilpasset sine bygde omgivelser på en tilfredsstillende
måte. Bygningens noe stramme og industrielle uttrykk til tross, synes tiltaket å være
tilpasset eiendommens naturgitte betingelser på en tilfredsstillende måte.
Videre vurderer administrasjonen at tiltaket ikke har en plassering, eller er utformet på
en slik måte, at det kommer i strid med gjeldende planbestemmelse om tiltak mellom
byggegrense sjø og 100-metersbeltet langs sjøen.
Forutsatt at tiltakshavers intensjoner om å fullføre prosjektet med høye krav til

materialkvalitet, slik det fremgår av ansvarlig søkers følgebrev, vurderer
administrasjonen at tiltaket ligger innenfor rammene av plan- og bygningslovens krav til
utforming og visuelle kvaliteter.
Alternative løsninger:
Søknaden kan avslås med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 29-1 eller 29-2,
dersom utvalget skulle komme til motsatt slutning enn administrasjonen, når det gjelder
tiltakets arkitektoniske kvaliteter.
Økonomiske konsekvenser:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Helse- og miljøkonsekvenser:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Konsekvenser for folkehelse:
Omfattes ikke av denne saksutredningen. Det anføres at tiltaket ikke berører
allmennhetens adgang til stier til og fra, eller langs sjøen.
Konsekvenser for barn og unge:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Konklusjon:
Administrasjonen anbefaler at søknaden imøtekommes.
Videre behandling:
UBA avgjør saken.
Tønsberg,

Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/54005

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

Gårdboveien 40B - 0147/0014 - Søknad om oppføring av terrasse - Behandling av
klage
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
179/19

Rådmannens innstilling
Klage fra Øyvind Sigurdsøn Finnerud på vedtak i delegasjonssak 492/18 tas ikke til følge.
Saken oversendes til Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.

Sammendrag:
Saken gjelder klage på avslag på søknad om å oppføre en terrasse. Terrassen ble avslått fordi
den er plassert 1 meter fra nabogrensen og fordi tiltaket har en utnyttelsesgrad som overstiger
30 %. Klagen gjelder hovedsakelig utregningen av utnyttelsesgraden.
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som gir grunn
til å oppheve eller endre vedtaket, og vi anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge.
Vedlegg:
Gårdboveien 40B - 0147/0014 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - ett-trinns
vedtak - delvis avslag
SV: Tønsberg kommune - Kommuneutvikling / Klage på delvis avslag av Byggesøknad
Gårdboveien 40B, G.nr.147 Br.nr.16 - Endret Tomteareale
Gårdboveien 40B - 0147/0014 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - klage på
vedtak
bilde
Brev - Tønsberg Plan, bygg og eiendom 090819
Brev - Tønsberg Plan, bygg og eiendom 300419
Gårdboveien 40B - 0147/0014 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Nabomerknad
bilde fasade med inngangsparti
Gårdboveien 40B - 0147/0014 - søknad om oppføring av terrasse/balkong og innglassing
av eksisterende verande - orientering om klage
Gårdboveien 40B - 0147/0014 - kommentarer på søknad om oppføring av terrasse/balkong
og innglassing av eksiterende veranda
Merknad til søknad om fasadeendring gårdboveien 40 b, seksjon 3
Gårdboveien 40B - 01470014 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett tilbakemelding

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på avslag på søknad om å oppføre terrasse.
Faktagrunnlag:
Øyvind Sigurdsøn Finnerud søkte 12.07.2018 om å innglasse eksisterende veranda og
etablere en ny terrasse på en tremannbolig i Gårdboveien 40 B, seksjon 3. Den nye
terrassen skal etableres som en utvidelse av inngangstrapp og platting.
Ved nabovarslingen kom det merknad fra nabo i Gårdboveien 44, Lars Thomas
Seeberg og Kathrine Aglen Seeberg. Nabomerknadene knyttet seg hovedsakelig til
plasseringen av den nye verandaen.
Administrasjonen ga tillatelse til å innglasse eksisterende veranda, og avslo søknaden
om å etablere terrasse, i vedtak 17.08.2018 (delegasjonssak 492/18).
Vedtaket om å avslå terrassen ble påklaget av Øyvind Sigurdsøn Finnerud 13.02.2019,
med utfyllende klage 12.04.2019. I klagen er det gjort gjeldende at:
·
·
·

Det ble lagt til grunn feil tomtestørrelse i vedtaket. Utnyttelsesgraden er dermed
redusert.
Leilighetene i sameiet er mindre enn 60 m2, og kommuneplanen setter dermed krav til
kun 1 biloppstillingsplass.
Arealet på terrassen i syd skal reduseres med 35 m2 på grunn av høyden over terreng
som går fra 0-1 meter, og arealet på terrassen i nord skal reduseres med 30 m2 på

·
·
·
·

grunn av høyden som går fra 0,45-1,5 meter.
Leiligheten vil ikke føre til vesentlig endret eller utvidet bruk, og avviker ikke fra
eksisterende bygningsmiljø, terreng og landskap.
Det er svært stor avstand til nabogrense og nabohus, så en terrasse med en bredde
på 3 meter vil ikke redusere luft og åpenhet.
For en del år siden avsto eiendommen en del til gang- og sykkelsti, dette bør være et
formildende hensyn.
Det er flere eiendommer i området som har høyere utnyttelsesgrad enn 30 %.

Naboene i Gårdboveien 44, Lars Thomas Seeberg og Kathrine Aglen Seeberg,
kommenterte klagen i brev 01.06.2019. Naboene har gjort gjeldende at:
·

·
·

·
·

Klagen er sendt inn ca. 6 måneder etter vedtaket. Klagefristen på tre uker gjelder selv
om søker ikke har fått underretning om fristen i vedtaket. Klager har uansett brukt langt
utover rimelig tid for å sende inn en klage. Klagen bør avvises.
Terrassen vil få uheldige konsekvenser for naboene på grunn av innsyn og støy.
Arealet for biloppstillingsplasser kan ikke reduseres med hensyn til at det er 3
boenheter og gjeldende garasjestørrelse. Arealet under den planlagte terrassen
brukes ikke til biloppstilling i dag.
Terrassen vil avvike fra eksisterende bygningsmiljø, terreng og landskap. Den vil
skyggelegge vindu og inngangsparti til sokkelleiligheten.
Utbyggingen gir vesentlige ulemper som går ut over det man kan forvente i området.

Nabo i Gårdboveien 40 B, Bjørnar Arnesen, har kommet med kommentarer i brev
30.04.2019, 11.06.2019 og 09.08.2019. Kort oppsummert har Arnesen gjort gjeldende
at:
·
·
·
·
·

Alle leilighetene i sameiet Gårdboveien 40 B er større enn 60 m2. Det er dermed krav
til 2 biloppstillingsplasser.
Det er ikke mulig å parkere en bil på området som blir overbygget av terrasse fordi det
er for smalt, og det er 90 graders vinkel for å komme inn.
Høyden på terrassen er 150 cm.
Terrassen erstatter ikke en innglasset terrasse, men blir et tillegg. Terrassen gir ikke
bedre symmetri.
Lys, luft og åpenhet reduseres betraktelig for Arnesen, som bor i sokkelleiligheten
under den planlagte terrassen. Både utgangsdøren og kjøkkenvinduet blir dekket av
terrassen.

Situasjonskart:

Tegninger:

Bilder:

Areal:
Tomteareal: 764 m2
Bruksareal: Utvides med 4 m2
Bebygd areal: Totalt 271 m2
Utnyttelsesgrad: 35,47 %
Rettslig grunnlag:
Eiendommen er uregulert, men omfattes av kommuneplanens arealdel 2014-2026 – se
www.tonsberg.kommune.no. Eiendommen er avsatt til boligformål.
Pkt. 1.3 Plankrav (obl § 11-9 pkt. 1)
Pkt. 1.16 Estetikk og byggeskikk (pbl § 11-9 nr. 6)
Pkt. 1.12 Uteoppholds- og lekeareal til boligbebyggelse (pbl. § 11-9 nr 5 og 6)
Pkt. 1.14 Parkering (pbl § 11-9 nr 5)
Relevante bestemmelser:
Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no.
Relevante bestemmelser:
§ 29-4 – Byggverkets plassering, høyde og avstand til nabogrense
Forvaltningsloven (fvl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no
Relevante bestemmelser:
§ 27 - underretning om vedtaket
§ 29 - klagefrist
§ 31- oversitting av klagefristen

Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes under.
Vurderinger:

Vilkår for klagebehandling:
Fristen for å klage er 3 uker fra underretningen om vedtaket har kommet frem til parten,
jf. fvl. § 29 første ledd. Ifølge forarbeidene løper fristen selv om parten ikke har blitt
orientert om klagefristen.
Klager ble underrettet om vedtaket 17.08.2018. Ved en feil ble vedlegg om klagerett
ikke vedlagt oversendelsen.
Fristavbrytende klage ble sendt inn 13.02.2019, og utfyllende klage ble sendt inn
12.04.2019. Klagefristen er dermed oversittet med ca. 5 måneder.
Etter fvl. § 31 første ledd bokstav a, kan forvaltningen behandle klagen selv om fristen
er oversittet, dersom parten ikke kan lastes for å ha oversittet fristen. Forarbeidene viser
særlig til tilfeller der klager ikke har blitt orientert om klagefristen. Forvaltningen plikter å
orientere om klagefristen, jf. fvl. § 27.
I denne saken har klageren ved en feiltakelse ikke blitt orientert om klagefristen. Selv
om klageren har brukt svært lang tid på å klage, mener rådmannen at det er mest
hensiktsmessig å gi oppreisning for fristoverskridelsen og ta klagen til behandling. Vi
viser til at klager ikke har blitt orientert om klagefristen, at han ikke har brukt et ansvarlig
foretak for å søke, og at tomtearealet i den første søknaden var feil på grunn av en feil i
kommunens kartløsning.
Rådmannen anbefaler derfor at klagen tas til behandling selv om klageren har oversittet
klagefristen, ettersom parten ikke kan lastes for å ha oversittet fristen, jf. fvl. § 31.
De øvrige vilkårene for klagebehandling i forvaltningsloven kapittel VI er også oppfylt.
Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven § 33
andre ledd. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen
begrunnet.
Vurdering av klagen:
Avslaget på søknaden om å etablere terrassen er avslått på bakgrunn av to forhold:
Plassering og plankrav (utnyttelsesgrad).
Plassering:
Etter plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd skal byggverk ha en avstand til nabogrensen på
minst 4 meter. Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrensen enn 4
meter hvis eier av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke, se pbl. § 29-4 tredje ledd
bokstav a. Regelen er skjønnsmessig, og det er opp til kommunens frie skjønn å avgjøre om et
byggverk kan plasseres nærmere nabogrensen enn 4 meter, selv om det foreligger et samtykke
fra naboen.

Hensynet bak avstandskravet er brannsikkerhet, samt å ivareta lys og luft mellom
eiendommene. Kommunen har den siste tiden etablert en streng praksis på at
avstandskravet skal overholdes, og at vi som en klar hovedregel ikke tillater plassering
av byggverk mindre enn 4 meter fra nabogrensen.
Tiltakets plassering er vurdert slik delegasjonsvedtak 492/18:

«Som hovedregel skal byggverk ha en avstand på minst fire meter fra nabogrense, jf. pbl.
§ 29-4 andre ledd. Kommunen kan godkjenne en plassering nærmere nabogrense «når
eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke», jf. pbl. § 29-4 tredje ledd.
Vurdering om en plassering nærmere fire meter fra nabogrense skal kunne godkjennes er
altså overlatt til kommunens skjønn.
Ønsket oppført terrasse er plassert en meter fra grense til eiendom gbnr. 147/234 (privat
veg). Det foreligger aktivt samtykke til plassering fra eier av gbnr. 147/234.
Terrassen er en del av boligen og kommunen mener det er uheldig at boligarealet
plasseres så nærme eiendomsgrensen. Det er ikke ønskelig med en slik plassering da det
er viktig å sikre hensynet til lys, luft og åpenhet mellom bygg, avstand mellom
nabobebyggelse samt hensyn til terreng og omgivelsestilpasning.

I tillegg foreligger det klage fra eiendom Gårdboveien 44 til plasseringen, selv om
dette ikke har avgjørende betydning for vår vurdering.»
Det er ikke gitt nye opplysninger eller synspunkter i klagen som gir grunn til å endre
denne vurderingen.
Plankrav:
Kommuneplanens arealdel punkt 1.3 krever at det lages en reguleringsplan for tiltaket.
Etter punkt 1.3.2 gjelder plankravet likevel ikke dersom tiltaket oppfyller følgende vilkår:
Kommuneplanens vilkår for unntak fra krav om reguleringsplan:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

samsvarer med krav til uteoppholdsareal
i boligområder ikke overskrider en utnyttelsesgrad på 30% BYA. I beregning av BYA
skal krav til antall biloppstillingsplasser på terreng medtas med 18 m2 pr. plass.
ikke fører til vesentlig endret eller utvidet bruk.
ikke berører arealer som benyttes av barn- og unge
ikke vanskeliggjør fremtidig regulering
ikke vesentlig avviker fra eksisterende bygningsmiljø, terreng og landskap
kan benytte seg av eksisterende teknisk infrastruktur eller videreutvikle dette i samsvar
medvedtatt kommunal standard
ikke har vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn
Ikke utgjør fare for ødeleggelse som følge av flom, stormflo og bølgepåvirkning.
Ikke utgjør fare for ødeleggelse som følge av grunnforhold.

Det vesentlige i denne saken er om tiltaket gjør at eiendommens utnyttelsesgrad
overskrider 30 % BYA.
Eiendommens tomteareal er større enn det som ble lagt til grunn i delegasjonssak
492/18. I byggesaken ble den lagt til grunn at eiendommen var på 682,7 m². Riktig
størrelse på eiendommen er 764 m². Dette er nå rettet opp i kartløsningen.
Klager har opplyst følgende om BYA:

I klagen opplyser han at de tre leilighetene i sameiet har et bruksareal på under 60 m2,
og at det derfor kun er krav til én biloppstillingsplass per boenhet. Han mener også at
BYA på terrassene kan reduseres med henholdsvis 35 m2 og 30 m2 på grunn av
terrassenes høyde over terreng.
Kommuneplanens arealdel punkt 1.14 stiller krav til 2 biloppstillingsplasser for leiligheter
med bruksareal som er større enn 60 m2. Ifølge opplysninger innhentet fra matrikkelen
har alle leilighetene i sameiet et bruksareal på over 60 m2:
H0101: 67 m2
H0102: 67 m2
U0101: 82 m2
Det er dermed krav til 6 parkeringsplasser på eiendommen. Ettersom det er 3
parkeringsplasser i garasjen, skal det regnes 3 parkeringsplasser på 18 m2 på
eiendommen. Rådmannen er av den oppfatning at terrassen ikke kan overbygge den
ene parkeringsplassen. Det er kun godkjent én avkjørsel til eiendommen, og både
beplantning og terreng gjør at det ikke er mulig å parkere en bil på det viste arealet. Det
må dermed regnes med 54 m2 (3 x 18) til parkering i beregningen av utnyttelsesgraden.
Når det gjelder anførslene om terrassenes høyde, skal alle deler av terrassene som
stikker mer enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå medregnes i
utnyttelsesgraden. Det er opplyst at den nye terrassen har en høyde på 0,45 m til 1,50
m. Størstedelen av dette arealet regnes derfor med i utnyttelsesgraden. Rådmannen
har ikke nøyaktige opplysninger om hvor stor del av terrassen til seksjon 2 som skal
medregnes i utnyttelsesgraden. Vi bemerker at det er tiltakshavers ansvar å gi oss
korrekte opplysninger om utnyttelsesgraden.
Rådmannen har ikke vurdert det som nødvendig å innhente nøyaktige opplysninger om
hvor mye av den eksisterende terrassen som regnes med i utnyttelsesgraden. Dersom
man ikke regner med terrassen på seksjon 2 i det hele tatt, vil utnyttelsesgraden før
tiltaket (på seksjon 3) gjennomføres allerede være 31 %. Uten terrassen på seksjon 2
vil eiendommen etter tiltaket er gjennomført ha en utnyttelsesgrad på 35,47 %.
Eiendommen har allerede en utnyttelsesgrad på mer enn 30 %, og tiltaket gjør at
eiendommen vil bli ytterligere bebygd. Tiltaket er derfor ikke unntatt fra plankravet i
kommuneplanens punkt 1.3.

Klager har vist til at sameiet for en del år siden avsto en del av eiendommen til gang- og
sykkelsti, og at dette bør virke formildende i avgjørelsen. Avståelsen av areal til gangog sykkelsti var noe som både kommunen og daværende tiltakshaver var klar over
allerede da tillatelsen til å bygge tremannsboligen ble fattet i 1990. Rådmannen kan ikke
se at dette er et hensyn som har betydning for vurderingen av plankravet etter
nåværende kommuneplan.
Klager har i tillegg vist til at flere eiendommer i området har høy utnyttelsesgrad.
Tønsberg kommune har de siste årene skjerpet inn praksisen når det gjelder fortetting
og utnyttelsesgrad i kommunen. Befolkningsprognoser viser at Tønsberg per i dag ikke
må fortette i eksisterende boligområder for å imøtekomme befolkningsveksten.
Politikerne har holdt en relativt klar linje på at fortetting kun skal skje dersom tiltaket kan
vise gode kvaliteter. Den innskjerpede praksisen i fortettingssaker når det gjelder
utnyttelsesgrad er også fulgt opp i revidert kommuneplan, vedtatt 22.05.2019. I
kommuneplanens arealdel § 2.2.står det at kommunen for frittliggende
småhusbebyggelse tillater en utnyttelsesgrad på 25 %, og for konsentrert
småhusbebyggelse tillates det en utnyttelsesgrad på 30 %. Det at flere eiendommer i
området har en høyere utnyttelsesgrad enn 30 % er derfor ikke av avgjørende
betydning i denne saken, all den tid kommunen har skjerpet praksis de siste årene.
Etter en helhetsvurdering mener rådmannen at plankravet i kommuneplanens punkt 1.3
gjelder for denne saken. Klager har i klageomgangen skrevet at han alternativt vil søke
om dispensasjon fra plankravet. Klager må i så fall sende inn en ny og komplett søknad,
hvor det søkes om dispensasjon, og hvor utregningen av utnyttelsesgraden er korrekt.
Søknaden vil bli behandlet etter ny kommuneplan, hvor kravet til utnyttelsesgrad er
skjerpet ytterligere. Kommunen har en høy terskel for å innvilge slike
dispensasjonssøknader, og hensynet til likebehandling tilsier at klager må påregne et
avslag på en eventuell dispensasjonssøknad.
Alternative løsninger:
Utvalget stiller seg positive til tiltaket, både når det gjelder plassering og
utnyttelsesgrad. Utvalget anbefaler at tiltakshaver søker om dispensasjon fra plankravet
i kommuneplanen. Administrasjonen gis delegert myndighet til å behandle en eventuell
dispensasjonssøknad.
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 kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som
gir grunn til å endre vedtaket i delegasjonssak 492/18, og vi anbefaler derfor at klagen
ikke tas til følge.
Videre behandling:
Utvalget tar stilling til klagen. Hvis utvalget står fast ved vedtaket i delegasjonssak
492/18, skal saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.
Hvis utvalget
opphever eller endrer vedtaket, er det fattet et nytt enkeltvedtak som kan påklages.

Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

