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Huldreveien 5 - 0083/0069- søknad om oppføring av to tomannsboliger Behandling av klage
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
180/19

Rådmannens innstilling
Tiltaket fremstår etter omprosjektering som visuelt tilstrekkelig tilpasset etter plan- og
bygningsloven § 29-2, og klagen tas derfor til følge med vilkår om at den reviderte løsningen
med innbygd trapp legges til grunn:
Ett-trinns søknad om tillatelse til oppføring av to tomannsboliger og riving av eksisterende bolig,
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. 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. Hvis plassering av garasjer er nærmere enn 4 fra kommunalt ledningsnett, må dette avklares
nærmere med Bydrift som ledningseiere.
3. Uavhengig tverrfaglig brannvernkontroll utskilles som eget fagområde. Dette med hjemmel i
forskrift til plan- og bygningsloven SAK, § 14-3.
4. Sanitæranlegg må anmeldes særskilt til Bydrift for godkjenning.

Arbeidet må ikke igangsettes i marken før:
· Pkt. 1 og 2 ovenfor må være innfridd.
· Tilknytningsavgifter må være betalt.
· Gravetillatelse må foreligge. Denne kan innhentes ved henvendelse til Gravemeldingstjenesten
på tlf. 09146 eller www.gravemeldingen.no .
· Melding om dato for igangsetting må være gitt til kommunens byggesaksavdeling
Tiltaket kan ikke tas i bruk før:
· Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse må foreligge. 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.

Sammendrag:
Saken gjelder klage på avslag om oppføring av to tomannsboliger med garasje. Rådmannen
hadde en positiv innstilling men UBA avslo søknaden den 07.06.2019 i sak 139/19 på bakgrunn
av at tiltaket ikke var tilstrekkelig tilpasset området og dermed var i strid med plan- og
bygningsloven § 29-2.
Det ble gitt signaler i UBA-møtet at det blant annet var de utvendige trappene på bygningen
som ikke var i samsvar med plan- og bygningsloven § 29-2.
Søker klager nå på vedtaket og har samtidig gjort følgende endring for å imøtekomme UBA:
Utvendige trapper er bygget inn i boligen og det er sendt inn nye tegninger som viser dette.
Søker mener dette gir en bedre tilpasning til området.
Det avgjørende i saken er hvorvidt tomannsboligene nå er tilstrekkelig tilpasset nærområdet
etter kravene i plan- og bygningsloven § 29-2.

Rådmannen mener at endringen ved å bygge inn trappeløpet gjør at tiltaket blir tilstrekkelig
tilpasset nærområdet.
Rådmannen mener derfor at tiltaket etter omprosjektering tilfredsstiller kravene til visuell
tilpasning etter plan- og bygningsloven § 29-2 og anbefaler derfor at klagen tas til følge og
vedtaket omgjøres.

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på avslag om oppføring av to tomannsboliger. Søker har gjort
endringer for å imøtekomme UBA ved at tidligere utvendige trapper er nå bygget inn i
boligen.
Det avgjørende i saken er hvorvidt tomannsboligene nå er tilstrekkelig tilpasset
nærområdet etter kravene i plan- og bygningsloven § 29-2.

Faktagrunnlag:
Ingeniør Tore Vestland søker på vegne av Marella Eiendom AS om oppføring av to
tomannsboliger samt riving av eksisterende enebolig.
Eksisterende bebyggelse på eiendommen ønskes revet.
Det er ikke søkt om deling av eiendommen.
Tidligere utvendig trappeløp er nå bygget inn i boligene. Det er ikke gitt opplysninger om
at innbygging av trappeløpet påvirker utnyttelsesgraden. Vi har heller ikke opplysninger
om at det er gjort andre endringer.

Nye tegninger uten utvendig trapp:
Rød ring markerer innbygget trappeløp.

Garasje:

Situasjonskart:

Flyfoto som viser eiendommen:
Merket med rød ring er eneboligen som ønskes revet.

Søker opplyser om følgende areal:
Tomteareal: 1570 m²
Areal som skal rives: 295 m²
Bruksareal: 384 m²
Bebygd areal: 435 m²
Utnyttelsesgrad (BYA): 28 %
Etasjeantall: 2
Bruksenheter: 4

Høyde:
Mønehøyde: 7,1 meter (gj.snitt terreng)
Gesimshøyde: 5,605 meter

Rettslig grunnlag:
Kommuneplanen
Pkt. 1.16 Estetikk og byggeskikk (pbl § 11-9 nr. 6)

Regulering:
Eiendommen omfattes av følgende reguleringsplan: Endring av
reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan 3105 for sentrumsområdet til
idrett og kulturelle/sosiale aktiviteter på eik.
Den aktuelle eiendommen er avsatt til boligformål:

I Planens § 4 går det frem at det i boligfeltene kan bygges frittliggende
småhusbebyggelse på inntil 2 etasjer med utnyttelsesgrad inntil 0,3.

Plan- og bygningsloven:
§ 29-2 Visuelle kvaliteter
Veileder til plan- og bygningsloven: Grad av utnytting, beregnings- og måleregler:
Boligtype: Frittliggende bebyggelse: Eneboliger og horisontalt og vertikalt delte
tomannsboliger.
Vurderinger:
Tiltaket ble avslått i UBA på grunn av visuelle kvaliteter da boligene ikke var tilstrekkelig
tilpasset området.
Nærområdet der boligene ønskes oppført preges av frittliggende småhusbebyggelse,
med noe variasjon når det gjelder utforming. Det er også variasjon når det gjelder
høyde på boligene i området. Et fellestrekk er at de fleste av boligene er klassiske
trehus med saltak.
Søker har i forbindelse med klagen gjort endringer på tiltaket etter signaler som ble gitt i
UBA – møtet. Det tidligere utvendige trappeløpet er nå bygget inn i boligene. Dette
mener Rådmannen gir boligene et bedre visuelt uttrykk og en bedre tilpasning til
området. Rådmannen mener at tiltaket etter omprosjektering tilfredsstiller kravene til
visuell utforming etter plan- og bygningsloven § 29-2 og anbefaler derfor at klagen tas til
følge og at vedtaket omgjøres

Når det gjelder tilpassing strukturmessig står Rådmannen fast ved vurderingen som ble
gjort ved forrige saksfremlegg (sak 139/19 datert 07.06.2019):
“Tiltaket medfører en endring fra én bygning midt på eiendommen, til to bygninger på eiendommen. Det
er viktig at nye bygninger tilpasser seg den etablerte bebyggelsesstrukturen i et område. I dette området
er det imidlertid ingen tydelig bebyggelsesstruktur, og det er stor variasjon når det gjelder både
tomtestørrelse og form på tomtene. Den aktuelle eiendommen har et areal på ca 1570 m². Den er relativt
stor men har en noe utfordrende form. Søker har imidlertid klart å plassere de to tomannsboligene og
garasjene på en god måte på eiendommen. Kravet til uteoppholdsareal og parkering er også oppfylt. Da
det ikke er noen tydelig bebyggelsesstruktur i området synes tomannsboligene etter rådmannen mening å
passe inn i omgivelsene plasseringsmessig”
Konklusjon:
Rådmannen mener omprosjekteringen (innbygging av trappehuset) gjør at tiltaket nå er
tilstrekkelig tilpasset området og i samsvar med plan- og bygningsloven § 29-2. Det
anbefales derfor at klagen tas til følge og at vedtaket omgjøres.
Alternative løsninger:
Tiltaket er ikke tilstrekkelig tilpasset området og er i strid med plan- og bygningsloven §
29-2. Klagen tas ikke til følge.
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
Videre behandling:
Utvalget tar stilling til klagen. Hvis utvalget står fast ved vedtaket i UBA-sak 139/19 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 Eide
Kommunaldirektør

Anne Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/34143

Saksbehandler:
Nils Petter Johansen, telefon: 952 09 053
Kommuneutvikling

Bøgata 23 - 0099/0033 - Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
181/19

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i pbl § 32 – 3 pålegger bygningsmyndigheten Plass AS å rette ulovlig
forhold ved at lokalene i Bøgata 23, gbnr 99/33, som er innredet til lagerboder,
tilbakeføres til lovlig bruk, alternativt at det omsøkes tiltaket etter plan og bygningsloven
( pbl ) § 20 – 1 ( 1 ) bokstav d , jvf § 20 – 2.
Rettingsarbeidet skal være gjennomført innen 30.10.19, alternativt skal fullstendig
søknad være mottatt hos bygningsmyndigheten innen samme frist.
Bygningsmyndigheten må underrettes skriftlig ved billeddokumentasjon, når forholdet er
rettet.
Med hjemmel i pbl § 32 – 5 ilegges en løpende dagmulkt på kr. 1200,00 fra og med
1.11.19. Dagmulkten løper frem til den ansvarlige har dokumentert for
bygningsmyndigheten at pålegget er oppfylt.

Sammendrag:
Bygningsmyndigheten har blitt kjent med at driftsbygning på ovennevnte adresse er inndelt i 2
etasjer, og det er innredet til ca 184 lagerboder fordelt på disse etasjene. Videre er bodene tatt i
bruk til utleie.
Driftsbygningen ligger i LNF-område (Landbruk, Natur- og Frilufts formål), og lagerutleie er i
strid med arealformålet.
Den aktuelle bygningen er godkjent oppført som driftsbygning i 2006, og det er innsendt noe
korrespondanse om annen virksomhet (vedproduksjon).
Bygningsmyndigheten hadde tilsyn på eiendommen den 08.08.18. Det ble den 24.09.18 avholdt
forhåndskonferanse, der eier deltok sammen med leietaker Rune Sørensen og byggeteknisk
foretak.
Bruksendring av bygningen til lagerutleie er søknadspliktig tiltak etter pbl. § 20-1(1) bokstav d
jfr. § 20-2. Videre er tiltaket i strid med kommuneplanens arealdel, da lagerutleien ikke er
tilknyttet stedbunden næring. Dette er opplyst om også i referatet fra forhåndskonferansen.
Det er sendt forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt. Det er ikke mottatt noen
tilbakemelding på varslet.
I varslet ble det opplyst om at det formelt sett er anledning til å søke om bruksendring, men det
ble også opplyst at det vil være vanskelig å få en slik bruksendring, dette bla pga beliggenhet i
LNF område. Det synes allikevel formelt riktig å ta med muligheten til å søke om bruksendring i
dette vedtaket om pålegg.

Vedlegg:
Bøgata 23 - 0099/0033 - Driftsbygning - Utleie/lagerboder - Tilsyn
Tilsynsrapport (Bøgata 23 Produksjons- og redskapsbygg )
Tegninger 2006
Bøgata 23 - 00990033 - Ulovlig utleie av lagerboder - Forhåndsvarsel om pålegg om retting
og varsel om ileggelse av tvangsmulkt

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder vedtak om pålegg for å rette ulovlig forhold som består i at det er foretatt
en bruksendring fra driftsbygning i landbruket til innredning av lagerboder/ lagerutleie.
Dette har skjedd uten søknad og det er ikke gitt tillatelse til dette. Tiltaket er også i strid
med plan for området.
Videre innstilles det på at det fattes vedtak om ileggelse av tvangsmulkt, i form av
løpende dagsmulkt
Faktagrunnlag:
Bygningsmyndigheten har blitt kjent med at driftsbygning på ovennevnte adresse er
inndelt i 2 etasjer, og det er innredet til ca 184 lagerboder fordelt på disse etasjene.
Videre er bodene tatt i bruk til utleie.
Driftsbygningen ligger i LNF-område (Landbruk, Natur- og Frilufts formål), og lagerutleie

er i strid med arealformålet.
Den aktuelle bygningen er godkjent oppført som driftsbygning i 2006, og det er innsendt
noe korrespondanse om annen virksomhet (vedproduksjon).
Bygningsmyndigheten hadde tilsyn på eiendommen den 08.08.18. Det ble den 24.09.18
avholdt forhåndskonferanse, der eier deltok sammen med leietaker Rune Sørensen og
byggeteknisk foretak.
Bruksendring av bygningen til lagerutleie er søknadspliktig tiltak etter pbl. § 20-1(1)
bokstav d jfr. § 20-2. Videre er tiltaket i strid med kommuneplanens arealdel, da
lagerutleien ikke er tilknyttet stedbunden næring. Dette er opplyst om også i referatet fra
forhåndskonferansen.
Det er sendt forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt. Det er ikke mottatt
noen tilbakemelding på varslet.
I varslet ble det opplyst om at det formelt sett er anledning til å søke om bruksendring,
men det ble også opplyst at det vil være vanskelig å få en slik bruksendring, dette bla
pga beliggenhet i LNF område. Det synes allikevel formelt riktig å ta med muligheten til
å søke om bruksendring i dette vedtaket om pålegg.
Varslet ble datert feil. Dette er rettet opp overfor mottaker senere.
Rettslige grunnlag:
Hjemmel for pålegg om retting:

Plan og bygningsloven § 32 – 3 første ledd sier følgende om ulovlige forhold:
Ved forhold i strid med bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven, kan
plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige
forhold, opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid.
Ved utferdigelse av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse.
Samtidig med utferdigelsen av pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt. Ved
utferdigelsen av pålegg gis opplysning om at pålegget vil kunne følges opp med
forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.
Endelig pålegg kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendom.
Hjemmel for vedtak om tvangsmulkt:
Som et av virkemiddelene i pbl for å få gjennomført gitte pålegg, er det i § 32 – 5 gitt
hjemmel for ileggelse av tvangsmulkt. Pbl § 32 – 5 første ledd første setning har
følgende ordlyd:
Ved forhold i strid med bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven, kan
plan- og bygningsmyndighetene fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte
pålegg, herunder forbud, innen en angitt frist.

Tvangsmulkten fastsettes samtidig med pålegg om retting og løper fra
fristoverskridelsen for retting. Der tvangsmulkt ikke fastsettes samtidig med
pålegg, skal det gis eget forhåndsvarsel om tvangsmulkt.
Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, som
et engangsbeløp eller som en kombinasjon av løpende mulkt og engangsbeløp.
Tvangsmulkten ilegges den ansvarlige for overtredelsen, og tilfaller kommunen.
Når det ulovlige forhold er rettet, kan kommunen nedsette eller frafalle
tvangsmulkt..
Aktuelle bestemmelser som er overtrådt:
Plan- og bygningsloven ( pbl )
Det vises spesielt til § 20-1 (1) bokstav d, jfr. § 20-2.
§ 20-1.Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene
Følgende tiltak omfattes av byggesaksbestemmelsene i denne lov:
a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning,
konstruksjon eller anlegg
b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a
c) fasadeendring
d) varig eller tidsbestemt bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring
av tidligere drift av tiltak som nevnt under bokstav a
§ 20-2.Søknadsplikt
Tiltak som nevnt i § 20-1, kan ikke utføres uten at søknad på forhånd er sendt
kommunen og den deretter har gitt tillatelse, med mindre unntak følger av §§ 20-5, 206, 20-7 eller 20-8. Der det kreves dispensasjon, kan ikke tiltaket utføres før dette er søkt
om og gitt.
Tiltak etter § 20-1 inndeles i følgende kategorier:
a) søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak, jf. § 20-3
b) søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. § 20-4
c) tiltak som er unntatt fra søknadsplikt, jf. §§ 20-5 til 20-8
Byggesaksforskriften ( SAK ) § 2-1
§ 2-1 Varig og tidsbestemt bruksendring
Varig og tidsbestemt bruksendring er søknadspliktig dersom
a) byggverk eller del av byggverk tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annet enn det
som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk,
b) endret bruk av byggverk eller del av byggverk kan påvirke de hensyn som skal
ivaretas i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven i forhold til byggverket,
tilhørende utearealer eller omgivelser, eller
c) tilleggsdel tas i bruk til hoveddel eller omvendt.

Kommuneplanens arealdel.
Pkt. 2.9. Landbruks- natur og frilufts formål (LNF) (PBL §11-11)
2.9.1. Omfang, lokalisering og utforming av landbruksbebyggelse- og anlegg (PBL §1111 nr. 1 og 4)
a. 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

Forholdet til kommuneplanen:
Bruken av eiendommen til lagerboder er i strid med kommuneplanens arealdel. Se
ovenfor der planens aktuelle bestemmelse er gjengitt.
Vurderinger:
Vurdering av pålegget:
Tiltaket er plassert i et LNF – område. Endret bruk fra stedbunden næring til lagerboder
er i strid med arealformålet.
Endret drift vil kunne ha negative konsekvenser for området, de nevnes fare for bla mer
trafikk, støy, konflikt med landbruksinteressene og større fare for brann.
Vedrørende landbruksinteresser vises til at eiendommen ligger i et viktig
landbruksområde der det ikke er tjenlig med etablering av annen næring. Tiltaket ligger
nær til dyrket jord, noe som vil kunne medføre konflikt mellom interessene på kort eller
lang sikt.
Tiltaket er søknadspliktig, se bestemmelsene i pbl og SAK ovenfor, og faller ikke
innenfor noen unntaksbestemmelse.
Tiltaket er i strid med plan for gjeldende område, se henvisning til kommuneplanen
ovenfor.
Vurdering av tvangsmulkt:
Det er fastsatt som løpende dagmulkt på grunn av behovet for et økonomisk initiativ for
at ansvarlige skal oppfylle pålegget.
Størrelsen er satt ut fra tiltakets omfang. Det skal lønne seg å rette forholdet istedenfor
å anse tvangsmulkten som en kostnad det lønner seg å betale seg ut av. Retting vil
medføre
endel tilbakeføringsarbeider, og fortsatt ulovlig bruk vil kunne medføre relativt store
inntekter. For å oppveie dette må dagmulkten ha et visst omfang.
En tvangsmulkt på kr. 1200,00 pr dag anses derfor å være riktig og i rimelig forhold til
ulovligheten, jvf pbl § 32 – 10.

Forelegg og andre opplysninger.
Det er eiers/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningslovgivningens krav, herunder
tidligere gitte tillatelser, overholdes.
Et pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med forelegg
som kan få samme virkning som rettskraftig dom, jvf pbl §§ 32 – 6 og 32 – 7. Det
orienteres om at «Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke
etterkommet kan plan- og bygningsmyndighetene la de nødvendige arbeider utføre for
regning av den som dommen eller forelegget er rettet mo», jvf § 35 – 7 første ledd.
Pålegg kan etter pbl § 32 – 3 fjerde ledd tinglyses som heftelse på eiendommen dersom
pålegget ikke gjennomføres.
Videre opplyses det at ansvarlig for det ulovlige forholdet vil kunne bli fakturert for
kommunens arbeid i forbindelse med oppfølging av ulovlighetsforholdet i henhold til
Tønsberg kommunes gebyrregulativ.
Alternative løsninger:
Ikke aktuelt
Økonomiske konsekvenser:
Retting vil medføre kostnader og begrensninger i mulig utnyttelse av eiendommen vil
være en følge av vedtaket om retting. Dette kan ikke hensyntas sett i forhold til
hensynene bak den regulering som er for området.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Se punkt over
Helse- og miljøkonsekvenser:
Bruk av eiendommen i henhold til gjeldende tillatelse medfører mindre belastninger.
Konsekvenser for folkehelse:
Ikke vurdert
Konsekvenser for barn og unge:
Ikke vurdert
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ikke vurdert
Konklusjon:
Det fattes vedtak om å rette ulovlig etablert forhold ved tilbakeføring av ulovlig bruk,
alternativ ved å omsøke tiltaket.
Videre ilegges det en løpende dagmulkt på kr. 1200,00.
Videre behandling:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Klagefristen er 3 uker.
Opplysninger om klagerettigheter/ hvordan en klage skal fremsettes mv, vedlegges ved
oversendelsen av dette vedtak.

Tønsberg, 20.08.19
Jan R. Eide
Kommunaldirektør

Anne B. Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/52031

Saksbehandler:
Kine Rypdal, telefon: 33 34 81 00
Kommuneutvikling

Båtsmannsvei 5 - 139/138 - Fradeling til boligformål i 100-metersbeltet langs sjøen
- Behandling av klage
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
182/19

Rådmannens innstilling
Klage fra Nils-Jacob Lugg på vegne av Sondre Vold på vedtak i UBA-sak 101/19 tas ikke til
følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig klagebehandling.

Sammendrag:
I sak 101/19 fattet UBA følgende enstemmige vedtak om avslag:
1.
Søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen avslås.
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 19-2, om kriterier for dispensasjon, fordi
hensynene bak bestemmelsen om forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen, slik det
fremgår av samme lovs § 1-8, blir vesentlig tilsidesatt ved en fradeling privat boligformål.
Videre er det vurdert at en dispensasjon ikke vil gi noen klare fordeler fremfor ulemper.
2.
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens byggegrense og planformål Grønnstruktur
avslås.
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 19-2, om kriterier for dispensasjon, fordi
hensynene bak bestemmelsen om rettsvirkning av kommuneplanens arealdel, slik det
fremgår av plan- og bygningslovens § 11-6, blir vesentlig tilsidesatt. Videre er det vurdert
at en dispensasjon ikke vil gi noen klare fordeler fremfor ulemper.
3.
Søknad om dispensasjon fra formålet «vei» til boligformål i kommuneplanen, gjeldende for
ca 140 kvadratmeter mot syd, godkjennes.
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 19-2, om kriterier for dispensasjon, fordi
hensynene bak bestemmelsen om rettsvirkning av kommuneplanens arealdel, slik det
fremgår av plan- og bygningslovens § 11-6, ikke blir vesentlig tilsidesatt, i det avsatt
vegareal ikke er realisert, og at allmennheten likevel er sikret atkomst til sjøen på en
allerede eksisterende stiforbindelse på stedet.
Det anføres at dispensasjonen ikke omfatter endring av gjeldende byggegrense.
4.
Søknad om fradeling til boligformål imøtekommes ikke.
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 1-8, fordi en fradeling er i strid med
forbudet mot tiltak i i 100-metersbeltet langs sjøen.
Saken gjelder klage på avslag på søknad om fradeling av eiendom, samt avslag på følgende
dispensasjonssøknader:
· Dispensasjon fra forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen
· Dispensasjon fra kommuneplanens byggegrense og planformål grønnstruktur

(en forutsetning for ønsket fradeling er at kommunen gir de omsøkte
dispensasjonene)
Videre mener klager at vedtaket ikke er godt nok begrunnet.
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:
Båtsmannsveien 5 - 0139/0138 - oppretting av ny grunneiendom - klage på vedtak
2019_07_17 Båtsmannsveien 5 - Utfyllende klage 10.05.19
Båtsmannsveien 5 - 0139/0138 - oppretting av ny grunneiendom – klage på vedtak
Følgemail
situasjonskart

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på avslag på søknad om fradeling, samt avslag på følgende
dispensasjonssøknader:
·

Dispensasjon fra forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen

·

Dispensasjon fra kommuneplanens byggegrense og planformål grønnstruktur

(en forutsetning for ønsket fradeling er at kommunen gir de omsøkte
dispensasjonene)
Søknad om dispensasjon fra formålet «vei» til boligformål, gjeldende for ca 140
kvadratmeter mot syd ble godkjent i sammen sak.

Faktagrunnlag:
Sondre Wold søkte den 12.06.2019 om fradeling/oppdeling av eksisterende
boligeiendom, i den hensikt å rive eksisterende bolighus, og erstatte dette med to
frittliggende eneboliger.
Søknaden omfattet kun ønsket fradeling, samt nødvendige dispensasjonssøknader.
Søknaden ble avslått I UBA 10.05.2019, med unntak av søknad om dispensasjon fra
formålet «vei» til boligformål.
Avslaget ble i vedtaket begrunnet med følgende:
“Store deler av denne eiendommen ligger i et viktig rekreasjonsområde, der hensynet til allmennhetens
interesser skal ivaretas særlig. Dette er etav plan- og bygningslovens mest grunnleggende, og
innledende prinsipper. Oppdeling/fradeling til flere bruksenheter er også et av de typer tiltak som nevnes
spesifikt i loven.
Lovgiver pålegger for øvrig kommunal bygningsmyndighet å føre en streng forvaltningspraksis i 100metersbeltet langs sjøen.
Søker fremfører at fradelingen ikke endrer bruken av området, men opplyser samtidig at fradelingen ikke
bare gjelder opprettelse av eiendom innenfor et regulært byggeområde, men at det også griper direkte
inn i sone med forbud mot tiltak.
Etter administrasjonens vurdering, vil det å dispensere fra det generelle forbudet mot tiltak, og tillate
fradeling utenfor fastsatt byggegrense og inn i område for grønnstruktur, vesentlig tilsidesette hensynet
bak de respektive bestemmelsene. Dette selv om søker hevder at bruken av arealene vil bli uendret.
Administrasjonen kan heller ikke se at det vil foreligge noen klare fordeler fremfor ulemper ved å innvilge
dispensasjoner fra forbudet, slik det settes krav om i plan- og bygningslovens § 19-2.
Administrasjonen finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningslovens § 19-2
ikke er oppfylt, og at søknad om dispensasjon fra byggeforbud, byggegrense og planformål
Grønnstruktur, ikke kan imøtekommes”

Eksisterende eiendom slik en fremkommer I kommuneplanen:

Søker har illustrert ønsket fradeling slik:

Søker har sendt inn følgende klage: (den er også lagt med som vedlegg)

Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningsloven (utdrag fra relevante lovhjemler):
§ 1-6

Definisjon av tiltak
Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder

fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger,
konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring
av eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til m. Som tiltak regnes også
annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid med
arealformål, planbestemmelser og hensynssoner.
§ 1-8

Forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn
til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk
nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved
alminnelig høyvann. Dette er likevel ikke til hinder for fradeling ved
innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova.
Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er
fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf. §§ 11-9 nr. 5 og
12-7 nr. 2.

§ 11- 6

Rettsvirkning av kommuneplan
Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er
ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av
eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6. Planen gjelder fra kommunestyrets
vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av departementet etter § 11-16.
Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle
bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner.

§ 11-7

Arealformål i kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise arealformål
som er angitt i nr. 1 til 6. Hovedformålene kan etter behov inndeles i angitte
underformål.
3. Grønnstruktur.
Underformål:
naturområder, turdrag, friområder og parker.

§ 19-2

Dispensasjonsvedtak
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra
saksbehandlingsregler.

Forholdet til kommuneplanen:
Eiendommen omfattes av 4 ulike planformål i kommuneplanen. Disse er sjø,
grønnstruktur, bolig og vei (det ble gitt dispensasjon fra formålet «vei» til boligformål).

Mulighetene for bygging og eventuell deling i området, er avgrenset med en definert

byggegrense. På denne eiendommen er byggegrensen trukket opp i et belte som
varierer fra ca 3,5 meter til 7,5 meter vest for område med planformål Grønnstruktur, det
vil si inn i byggeområde for boliger.

Areal som ligger innenfor område som kan bebygges og fradeles uten dispensasjon,
utgjør i underkant av 1.000 kvadratmeter, målt på kartet.
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.

Begrunnelse:
Etter plan- og bygningsloven § 1-6 defineres tiltak som blant annet opprettelse og
endring av eiendom. Fradeling av eiendom er dermed et tiltak etter plan- og
bygningsloven § 1-6. Videre er det i plan- og bygningsloven § 1-8 forbud mot tiltak i
strandsonen eller kommunens byggegrense mot sjø dersom slik grense er fastsatt. I
dette tilfellet er det i kommuneplanen regulert en byggegrense mot sjø, og fradeling av
eiendom i strid med denne grensen er dermed forbudt.
Tiltaket krever derfor dispensasjon fra kommuneplanens byggegrense mot sjøen. Etter
pbl. § 19-2 andre ledd kan det bare gis dispensasjon hvis hensynene bak
byggeforbudet i strandsonen 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.

Blir hensynet bak byggeforbudet i strandsonen vesentlig tilsidesatt ved en
dispensasjon? Kommuneplanens byggegrense mot sjøen og plan- og bygningsloven §
1-8 oppstiller et forbud mot blant annet å fradele eiendom i 100-metersbeltet langs
sjøen. Hensynet bak forbudet er å beskytte allmennhetens interesser, legge til rette for
friluftsinteresser, ivareta det spesielle natur- og kulturmiljøet og ivareta landskapet og
naturmangfoldet. Allmennhetens interesser er blant annet knyttet til ferdsel,
naturopplevelse og rekreasjon. Forbudet skal praktiseres særlig strengt i områder med
stort utbyggingspress, slik som det er i områdene langs Oslofjorden. Dette betyr at det
skal svært tungtveiende grunner til for å gi dispensasjon fra byggeforbudet. Kommunen
mener at hensynene bak forbudet i strandsonen blir vesentlig tilsidesatt ved en
dispensasjon. En fradeling av eiendom i denne sonen, som medfører at det blir flere
eiere i 100-meters beltet/byggegrense mot sjø, vil i stor grad gjøre området ytterligere
fortettet. En fortetting i området medfører igjen at området oppleves som ytterligere
privatisert, noe som svekker sikkerheten for allmennhetens tilgjengelighet til
strandsonen. I tillegg går det en kyst-sti over det aktuelle område, noe som gjør at en
bør være ekstra forsiktig med å utføre tiltak som virker privatiserende for allmennheten.
En dispensasjon vil i tillegg kunne skape presedens, som kan føre til en uønsket

utvikling av nærområdet og andre områder langs sjøen.

Av klagen hevdes det at søknad om fradeling ble avslått på grunn av UBAs bekymring
for at tidligere uheldig fradeling har medført tung fortetting i området. Dette har klager
forsøkt å imøtegå i klagen ved å fremlegge to illustrasjonsbilder som viser hvordan to
eneboliger kan plasseres på eiendommen. Rådmannen påpeker at en fradeling av
eiendommen uansett vil medføre ytterligere fortetting i området, selv om bebyggelsen
tilpasses område, og at det er naturlig at dette er et moment i vurderingen av om
dispensasjoner skal innvilges.
Vi kommer etter denne vurderingen frem til at hensynene bak loven blir vesentlig
tilsidesatt, og at vilkårene for å gi dispensasjon dermed ikke er tilstede. Da hensynene
bak loven blir vesentlig tilsidesatt finner Rådmannen ingen grunn til å gå inn på fordeler
og ulemper.

Forslag til vedtak fra klager
Søker har i forbindelse med klagen kommet med et forslag til vedtak:

Rådmannen ser at det er foreslått at en av eiendommene skal ha en størrelse på 686
m² innenfor eksisterende boligformål. Det er ikke sendt inn noe situasjonskart som viser
denne løsningen og det er også uklart for oss om tomtestørrelsen medfører en fradeling
utenfor byggegrense mot sjø, men innen for boligformålet. Vi kan derfor ikke ta stilling til
dette forslaget, og ber om at det eventuelt sendes inn en komplett ny søknad med all
nødvendig dokumentasjon dersom det ønske en annen tomtedeling enn det som først
ble omsøkt, og som behandles i denne klagen.
I forslaget til vedtak tilbys det også en leieavtale til kommunen om en ny og bedre kyststi. Rådmannen ser det ikke som nødvendig å inngå en leieavtale for en kyst-sti som i
utgangspunktet skal være åpen for allmennheten og kan derfor ikke tillegge dette
forholdet noe vekt.
Alternative løsninger:
Utvalget er positive til å gi dispensasjon fra forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs
sjøen og kommuneplanens byggegrense.

Administrasjonen delegeres myndighet til å gi dispensasjon og fradeling på følgende
betingelser:
·

Søknaden skal oversendes Fylkesmannen for vurdering og uttalelse/vedtak. Det er en
forutsetning for dispensasjon at sektormyndighetene ikke har vesentlige negative
merknader til søknaden.

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 sak 101/19 og anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge.
Rådmannen mener vedtaket er tilstrekkelig begrunnet i forbindelse med denne
klagebehandlingen.

Videre behandling:
Utvalget tar stilling til klagen. Hvis utvalget står fast ved vedtaket i UBA sak 101/19, 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 Eide
Kommunaldirektør

Anne Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/53546

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

Farmannsveien 18 - 1001/0172/0/6 - bruksendring fra bomberom og fengselsceller
til kulturell virksomhet og fritidsaktiviteter
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
183/19

Rådmannens innstilling
Søknad om dispensasjon fra boligformål og tillatelse til bruksendring fra tilfluktsrom og
arrestlokaler, til klubblokaler og atelier for fotoklubb, godkjennes.
Sivilforsvarets krav om at bygningsmessige endringer ikke forringer tilfluktsrommets
beskyttelsesevne, og at rommet fortsatt kan settes i beredskap i løpet av 72 timer, legges til
grunn for tillatelsen. Endringer må også implementeres i driftsinstruksen som skal henge i
tilfluktsrommet.
For øvrig må ingen deler av tiltaket prosjekteres, igangsettes, eller utføres i strid med noen
deler av plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter.

Sammendrag:
Søknaden gjelder dispensasjon og rammetillatelse for endret bruk av tidligere arrestlokaler og
bomberom i underetasjen på Farmannsveien 18. Lokalene ønskes benyttet som klubblokaler og
atelier for fotoklubb.
Sivilforsvaret har ingen innsigelser mot søknaden. Rådmannen vurderer bruksendringen som
en samfunnsnyttig og fordelaktig utnyttelse av ukurante arealer, og at kriteriene for disp ihht §
19-2 i pbl bør anses oppfylt.
Søknaden anbefales imøtekommet.
Vedlegg:
Sivilforsvaret - Vurdering
Dokumenter i saksmappen:
09.05.2019 Farmannsveien 18 - 1001/0172 - bruksendring til kulturell virksomhet og
fritidsaktiviteter - ett-trinns søknad

Innledning – hva saken gjelder:
Søknad fra KB arkitekter som gjelder bruksendring av bomberom og fengselsceller i
Farmannsveien 18 (tidl politistasjon), til klubblokaler og atelier for fotoklubb. Arealet
utgjør ca. 315 m2 bruksareal. Det skal utføres mindre bygningsmessige arbeider i
henhold til brannstrategien, og søker opplyser at alle øvrige vilkår i gjeldene planer
oppfylles.
Det er søkt disp fra bygningens registrerte bruksformål, type 319 – annen
kontorbygning, som ikke omfatter det søker definerer som «kulturaktiviteter».

Faktagrunnlag:
Situasjonskart:

Fotomontasje som viser inngang fra hjørnet Farmannsveien og Peder Lagmannsgate:

Plantegning underetasje, som viser ny situasjon:

Det søkes om dispensasjon fra boligformålet i kommuneplanens arealdel, siden
klubblokaler ikke inngår i formålet «boligbebyggelse». Dette begrunnes med at
eksisterende bygning inneholder kombinerte formål som næring, kontor og bolig.
Det er ikke innkommet merknader fra berørte naboer eller gjenboere. Tønsberg
kommune v/Bydrift vil imidlertid stille seg negative til en eventuell dispensasjon fra
parkeringskravene i området. Søker opplyser på sin side at parkeringskravene er
oppfylt, og at søknaden ikke omfatter slik dispensasjon.

Søknaden har vært til vurdering hos Sivilforsvaret, fordi bruksendringen omfatter
eksisterende tilfluktsrom. I brev datert 01.07.19, gis følgende vurdering:
«Sivilforsvaret i Vestfold har ingen innsigelser mot bruksendringen, så lenge
eventuelle bygningsmessige endringer ikke forringer tilfluktsrommets
beskyttelsesevne, og at rommet fortsatt kan settes i beredskap i løpet av 72 timer.
Endringer må også implementeres i driftsinstruksen som skal henge i
tilfluktsrommet.»

Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningsloven:
§ 11-6
Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel
§ 19-2
Dispensasjon
§ 20-1 d)
Bruksendring

Forholdet til kommuneplanen:
Aktuell eiendom omfattes av Byplan for Tønsberg sentrum, og er avsatt til nåværende
boligbebyggelse.
Vurderinger:
Dispensasjon:
Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningslovens §
19-2, at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt.
De ulike Bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende
beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at
planens hovedformål som overordnet informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal
undergraves. Det fremgår av plan- og bygningslovens § 19-2, annet ledd, at fordelene
ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det
vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen
det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.
Etter administrasjonens vurdering vil ikke hensynet bak bestemmelsen knyttet til
boligformålet bli vesentlig tilsidesatt. De aktuelle lokalene er uegnet til boligformål. Å
kunne benytte disse til frivillig klubbaktivitet vurderes som en samfunnsnyttig og
fordelaktig utnyttelse av ellers ukurante arealer, og kriteriene for disp ihht § 19-2 i pbl
bør derfor anses oppfylt.
Sivilforsvarets forutsetninger om at eventuelle bygningsmessige endringer ikke forringer
tilfluktsrommets beskyttelsesevne, og at rommet fortsatt kan settes i beredskap i løpet
av 72 timer, må imidlertid legges til grunn.
Når det gjelder prosjektering og utførelse av de bygningsmessige arbeider som skal
gjennomføres, så må det legges til grunn at ingen deler av disse må komme i strid med
plan- og bygningslovens øvrige bestemmelser.
Ansvar og kontroll:

KB arkitekter as – 982795710 – 09.05.19
Rolle
SØK

Fagområde

Ansvarsområde

Tiltaksklasse
2

PID Solutions as – 998626978 – 29.04.19
Rolle
PRO

Fagområde
Bruksendring
av
kontorlokaler

Ansvarsområde
Brannkonsept

Tiltaksklasse
3

Brannrådgivning Sør-Øst – 996874168 – 07.05.19
Rolle
Kontroll

Fagområde
Bruksendring
av
kontorlokaler

Ansvarsområde
Brannkonsept

Tiltaksklasse
3

Tiltaket fremstår som tilstrekkelig belagt med ansvar og plassert i riktig tiltaksklasse for
å kunne gi rammetillatelse.

Alternative løsninger:
Søknaden kan avslås dersom man finner at kriteriene for dispensasjon ikke er til stede.
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.
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 imøtekommes.
Videre behandling:
UBA avgjør saken.

Tønsberg,
Jan R. Eide
kommunalsjef
Anne B. Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/50757

Saksbehandler:
Tove Westdahl, telefon: 33 34 86 24
Kommuneutvikling

Jarlsøveien - 0162/0028 - Innglassing av balkonger - Rammevedtak
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
184/19

Rådmannens innstilling
Søknad om tillatelse til innglassing av balkonger, bestående av dokumentasjon som angitt i
søknaden, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 på følgende betingelser:
1. Tillatelsen gjelder innglassing av alle balkongene på bygningene.
2. Det må sendes inn melding om oppstart av arbeider for hver enkelt balkong som
skal innglasses. Kommunen kan da i hvert enkelte tilfelle vurdere å frita for videre
saksbehandling, jf. pbl. § 20-5 første ledd bokstav g).

De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig samtykke
fra bygningsmyndigheten

Sammendrag:
Saken gjelder innglassing av balkongene på leilighetsbyggene i Jarlsøveien . Det legges opp til
fortløpende innglassing etter den enkelte beboers ønske. Bygningen kan dermed bli stående
med delvis innglassing over lengre tid, og det er derfor viktig at visuelle kvaliteter er ivaretatt
også ved delvis gjennomføring av tiltaket.
Rådmannen anbefaler utvalget å godkjenne tiltaket på de vilkår som fremgår av innstillingen.
Dette er imidlertid et tiltak hvor det er stort rom for skjønn. Det fremlegges derfor en alternativ
løsning med negativ innstilling.
Vedlegg:
Illustrasjoner - eksisterende fasadeutsnitt - omsøkt fasadeutsnitt balkonger
Situasjonskart

Innledning – hva saken gjelder:
Spir arkitekter AS søker på vegne av tiltakshaver om rammetillatelse for
innglassing/vindskjerming av balkongene i Jarlsøveien.
Faktagrunnlag:
Fasadeendringen medfører at samtlige balkonger blir innglasset, med glassfasade fra
balkonggulv og opp til balkong i ovenforliggende etasje.
De to bygningene er oppført med delvis innglassede balkonger. Tiltaket gjelder
innglassing av resterende balkong - og terrasseareal.

Kart og tegninger

Eksisterende fasade

Fasade - alle balkonger innglasset

Fasade - noen balkonger innglasset

Det er forholdsvis vanskelig å se forskjell på «før og etter», det legges til grunn at dette
er fordi det er rene glasskonstruksjoner.
Areal og høyder
Balkongene vil være uisolerte og endrer derfor ikke bruksarealet eller forholdet mellom
boligareal og uteareal.
Bebygd areal og høyder endres heller ikke av tiltaket.
Rettslig grunnlag:
Reguleringsplan
Området omfattes av ” Detaljregulering for Jarlsø, Byggetrinn 3 og 4 plan nr. 0704 2 011
0033 ”.

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.
Vurderinger:
Generelt om søknaden
Det legges opp til fortløpende innglassing av balkongene etter den enkelte beboers
ønske. Hvis alle velger samme typeløsning og ansvarlig foretak, er det ikke nødvendig
med saksbehandling i tilknytning til hver enkelt innglassing. Det kan da være
tilstrekkelig med en melding til kommunen om den løsningen som er valgt. Dette må
imidlertid avklares i hvert enkelt tilfelle, jf. pbl. § 20-5 første ledd bokstav g).
Dette forutsetter likevel at det enkelte tiltak holder seg innenfor rammene i tillatelsen.

Visuelle kvaliteter
Pbl. § 29-2 krever at innglassingen prosjekteres med gode visuelle kvaliteter.
Det er rådmannens vurdering at innglassingen fremstår som relativt omfattende, men at
den ikke endrer bygningenes visuelle kvaliteter vesentlig, samt at hensynet til
beboernes behov for skjerming tilsier at omsøkte innglassing bør kunne tillates.
Dette gjelder selv om bare enkelte balkonger innglasses i et vilkårlig mønster.

Tekniske krav
Vi legger til grunn at tiltaket prosjekteres og utføres i samsvar med de tekniske kravene
gitt i medhold av plan- og bygningsloven. Vi minner om de ansvarlige foretakenes
ansvar for at disse kravene blir oppfylt, jf. plan- og bygningsloven § 23-1 første ledd.
Ansvar

Det er levert erklæring om ansvarsrett for følgende fagområder:
·
·
·

Søkerfunksjonen (tiltaksklasse 2)
Arkitektur (tiltaksklasse 2)
Prosjektering av innglassing (tiltaksklasse 2)
· Brannteknisk prosjektering (tiltaksklasse 2)

Etter rådmannens vurdering er det bare nødvendig med uavhengig kontroll av de
monteringene som innebærer bæring med snølast, det vil si på de balkongene som
eventuelt skal ha nytt tett tak.
Uavhengig kontroll kan ikke gjennomføres av samme foretak som utfører arbeidene
som kontrolleres, jf. saksbehandlingsforskriften § 14-1. Det må derfor sendes inn ny
ansvarserklæring fra uavhengig foretak før arbeidene kan starte på balkongene som får
nye tak.
Etter rådmannens vurdering er tiltaket for øvrig tilstrekkelig belagt med ansvar.

Alternative løsninger:
Søknad om innglassing avslås. Tiltaket er i strid med pbl. § 29-2 og byplanbestemmelse
§ 1.15.
Det anbefales at det innsendes revidert søknad, som er bedre tilpasset byggenes
egenart.

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 kan innvilges på de vilkår som fremgår av innstillingen.

Videre behandling:
UBA avgjør saken.

Saksbehandlingsgebyr: Kr 8005,- (fasadeendring – gebyrreg. pkt. 2.4.6 – varenummer
1522).

Tønsberg, 30.07.19
Jan R. Eide
kommunaldirektør
Anne B. Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/53273

Saksbehandler:
Eirik Waage, telefon: 934 52 705
Kommuneutvikling

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

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
185/19

Rådmannens innstilling
Det gis fravik fra krav om energieffektivitet og tetthet iTEK17 §14-2 jf. plan- og bygningslovens
§ 31-2.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra kravene til
energieffektivitet i §§ 14-2 – 14-5 TEK10.
Søknad om ett-trinnstillatelse for bruksendring fra næring til bolig og etablering av to boenheter,
bestående av dokumentasjon som angitt i søknaden, godkjennes i medhold av plan- og
bygningsloven § 21-4 på følgende betingelser:
1. Brannteknisk prosjektering skilles ut som eget ansvarsområde (PRO). Det stilles krav
til uavhengig tverrfaglig kontroll av brannverntiltak (KUT) jf. SAK 14-3.

Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for
dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges.
De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.

Sammendrag
Til behandling foreligger søknad om ett-trinnstillatelse for bruksendring, etablering av to
boenheter og fasadeendring av Munkegaten 10.
Munkegaten 10 består i dag av et to etasjers bygg med bevertning i første etasje og to
leiligheter i andre etasje.
Det søkes om å bruksendre hele første etasje fra bevertning til bolig og etablering av fire
leiligheter. Det søkes også om fasadeendringer i form av ny balkong og tre takoppløft mot
bakgård. Ansvarlig søker opplyser om at eksisterende utrykk mot Munkegaten vil bli beholdt slik
det er.
Rådmannen er ikke kjent med at det foreligger nabomerknader I saken.
Eiendommen omfattes av kommunedelplan for Tønsberg sentrum (byplan), og er angitt som
eksisterende boligområde. Hensynssone H730_03 (Båndlagt etter lov om kulturminner) og
bestemmelsesområde #26 er gjeldende.
Bestemmelsenes § 4.2.1 første ledd er særlig relevant i vurderingen av tiltaket :
Eksisterende bebyggelse oppført før 1940 tillates ikke revet, men skal bevares i eksteriør og
form. Ved utbedring og reparasjon skal bygningenes karakter, dvs. form, materialbruk og
detaljering, opprettholdes eller tilbakeføres til tidligere tilstand.
De omsøkte endringene vil etter rådmannen sin vurdering ikke svekke eller vesentlig endre
byggets eksteriør eller form.
Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen UBA å gi tillatelse til tiltaket som omsøkt.

Innledning – hva saken gjelder
Innledning
Til behandling foreligger søknad om ett-trinnstillatelse for bruksendring, etablering av to
boenheter og fasadeendring av Munkegaten 10.
Munkegaten 10 består I dag av et to etasjers bygg med, forsamlingslokale/bevertning I
første etasje og to leiligheter i andre etasje.
UBA avslo i 2017 søknad om riving og oppføring av nytt bygg på samme eiendom.

Flyfoto

Illustrasjoner

Faktagrunnlag
Tiltaket
Det søkes om å bruksendre hele første etasje fra forsamlingslokale/bevertning til bolig og
etablering av fire leiligheter. Det søkes også om fasadeendringer i form av ny balkong og tre
takoppløft mot bakgård. Ansvarlig søker opplyser om at eksisterende utrykk mot Munkegaten vil
bli beholdt slik det er.
Uteopphold og parkering

Det er i søknaden opplyst om at det er 85,7 m² felles uteoppholdsareal på eiendommen
+ 19,3 m² uteopphold på veranda, til sammen 105 m².
Eksisterende leiligheter disponerer allerede 60m² av arealet. Nytt tiltak krever 120 m²
uteoppholdareal (fire nye leiligheter* 30 m²) disponerer da 45 m² uteareal på
eiendommen. Det må da kompenseres for 120 - 45= 75 m² uteareal.
Det er ingen biloppstillingsplasser på eiendommen. Alle leilighetene har et areal på
under 50 m² bruksareal. For leiligheter under 50m² bruksareal er det krav til minimum
0,2 biloppstillingsplasser pr leilighet. Fire leiligheter *0,2 = 0,8 biloppstillingsplasser.
Sykkelparkering er opplyst å ligge i kjeller.
Unntak fra TEK17
Det er søkt om avvik fra TEK 17 på følgende punkt:
Energi og tetthet TEK17 §14-2. Nytt bygg vil bli utført forskriftsmessig så langt det
vil være praktisk mulig. Tetthetskravet vil nok ikke under noen omstendighet kunne
la seg gjøre å oppfylle i og med at det ikke er meningen å gjøre så mye med taket i
utgangspunktet. Hvis det derimot skulle vise seg at taket må rehabiliteres så vil det
nok bli lettere å komme i nærheten av tetthetskravet.
Ansvarlig søker sin beskrivelse av tiltaket

Det omsøkte tiltak er først og fremst en bruksendring fra bevertning (restaurant) til
bolig. I første etasje hvor restauranten har vært, planlegges det fire mindre
leiligheter. Der er det stor takhøyde som vil bli senket med brann- og lydhimling
ned til normal takhøyde på 2,4 meter.
Planløsningene er vist på vedlagte plantegning E-1.
I 2. etasje er det to eksisterende leiligheter som hovedsakelig vil bli beholdt slik
som de er, men med unntak av at det vil bli bygd tre oppløft slik at det kan bli
utgang til terrasser og at lysforholdene vil bli bedre ved at det bygges oppløft.
I eksisterende kjeller så vil det bli sykkelbod og vanlige boder til alle leilighetene.
Kjelleren er tilgjengelig for alle fra hovedinngang fra Munkegaten.
Avfallhåndteringen vil bli på innsiden av gjennomgangen fra gaten.
Kompenserende tiltak for uteoppholdsareal og frikjøp av parkering er avklart med
Jon Sørseth med referanse 18/98268.
Det eksisterende estetiske uttrykket ut mot Munkegaten Vil bli beholdt. Inn mot
felles uteoppholdsareal vil det bli bygd nye terrasser i 2. etasje, men for øvrig så vil

vi forsøke å beholde byggets opprinnelige uttrykk.
Det er ikke kommen noen negative innsigelser fra naboene, faktisk veldig positive
tilbakemeldinger på de omsøkte planene. Vi håper derfor at kommunen også stiller
seg positive til de omsøkte planene for eiendommen.
Situasjonskart

Tegninger

Fasaden mot gaten forblir uendret.

Takoppløft mot bakgård sett fra siden.

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

Andre myndigheter
Bydrift
Kulturarv (Vestfold Fylkeskommune)
Det foreligger uttalelse fra Kulturarv. Uttalelsen ligger vedlagt.
Vurderinger
Tiltaket i forhold til gjeldende arealplan
Bruksendring til bolig er i tråd med arealformålet bolig i kommunedelplanens arealdel.
Vi har vurdert tiltaket opp mot plankravet i § 1.3 i byplanens bestemmelser. Under
forutsetning av at det gjennomføres kompenserende tiltak for del av uteoppholdsareal
som ikke kan etableres på egen eiendom og at det frikjøpes parkering utløser tiltaket
ikke krav til reguleringsplan etter byplanens bestemmelser § 1.3.2.
Visuell utforming
Kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven blir planlagt og utført slik at det
får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon, og etter kommunens skjønn
innehar gode visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til omgivelsene, se plan- og bygningsloven
§§ 29-1 og 29-2.
Tiltaket ligger innenfor bestemmelseområde #26 i byplanens og § 4.2.1, første ledd er særlig
relevant i vurderingen av tiltaket:
Eksisterende bebyggelse oppført før 1940 tillates ikke revet, men skal bevares i eksteriør
og form. Ved utbedring og reparasjon skal bygningenes karakter, dvs. form, materialbruk
og detaljering, opprettholdes eller tilbakeføres til tidligere tilstand.
Ansvarlig søker opplyser om at det ikke skal gjøres noen endringer på fasade mot gate. Mot
bakgård søkes det om tre nye takoppløft og ny veranda til leilighetene i andre etasje.
Kulturarv mener at tiltaket ikke vil svekke kulturmiljøet i området noe rådmannen er enig i. Men
de anbefaler allikevel at antall takoppløft reduseres/erstattes med takvindu for å beholde
byggets hovedform. Rådmannen mener at takoppløftene som er planlagt er tilfredsstillende
tilpasset og at de ikke vil svekke eller endre bygningens hovedform og eksteriørmessige utrykk.
Takoppløftene ligger mot bakgård og er forholdsvis små. Rådmannen er mer bekymret for at en
blanding av takvinduer og oppløft vil kunne føre til et mer rotete utrykk.

På bakgrunn av ovennevnte vurderinger mener rådmannen at fasadeendringer kan godkjennes
som omsøkt.

TEK17 – fravik
Det er søkt om unntak fra kravet til energi og tetthet TEK17 §14-2. Nytt bygg vil bli utført
forskriftsmessig så langt det vil være praktisk mulig. Tetthetskravet hevdes ikke å
kunne la seg oppfylle i og med at det ikke er meningen å gjøre så mye med taket i
utgangspunktet. Hvis det derimot skulle vise seg at taket må rehabiliteres så vil det nok
bli lettere å komme i nærheten av tetthetskravet.
Det er mulig å søke om unntak fra tekniske krav (TEK 17), hvis følgende vilkår er oppfylt:
· Om det er uforholdsmessige kostnader ved å oppfylle dagens krav
· Om det du søker er forsvarlig for å sikre fremtidig bruk
· Om det du søker om er nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk

Begrunnelsen for å gi unntak fra kravene er at eldre bygninger fortsatt skal kunne anvendes på
en hensiktsmessig måte i stedet for å forfalle. Mindre bygningsmessige endringer skal kunne
tillates, slik at også bevaringsverdige bygninger kan brukes videre.

Det vises til at det er teknisk vanskelig og uhensiktsmessig å fylle kravene fullt ut.
Erfaringsmessig er bygningsmyndighetene oppmerksom på at det i de fleste tilfeller ikke
er gjennomførbart å tilfredsstille krav til tetthet i TEK17 for eksisterende byggverk.
På bakgrunn av dette ser bygningsmyndigheten at fravik fra kravet til ventilasjon i
TEK17 for det omsøkte tiltaket kan tillates, under forutsetning at gjeldende krav
etterstrebes så langt det er gjennomførbart. Mange leiligheter har ventilasjon slik som
beskrevet her og som oppleves som tilfredsstillende.
I samsvar med plan- og bygningslovens § 21-4 første ledd legger rådmannen til grunn
ansvarlig søkers opplysninger om at tiltaket oppfyller ytterligere tekniske krav som
gjelder for byggetomta og bygningen. Vi minner om foretakenes ansvar for at kravene
blir oppfylt, jf. plan- og bygningslovens. § 23-1 andre ledd.
Søknad

Parkering
Byplanen § 1.13 stiller krav om min. 0,2 parkeringsplasser per boenhet under 50 m²
innenfor sone 2.
Søker opplyser om at den aktuelle eiendommen ikke har parkeringsareal på egen grunn
og at parkering vil bli ivaretatt gjennom kompenserende tiltak.
Det er krav til 0,8 biloppstillingsplasser i forbindelse med tiltaket.
Det er sendt inn dokumentasjon på at kravet til parkering er jamfør byplanens

bestemmelse § 1.13.
Uteoppholdsareal
Kravet til minste uteoppholdsareal (MUA) er iht. § 1.11.1 i Byplanen på 30 m2 per
boenhet.
Det er i søknaden opplyst om at det er 85,7 m² felles uteoppholdsareal på eiendommen
+ 19,3 m² uteopphold på veranda, til sammen 105 m².
Eksisterende leiligheter disponerer allerede 60m² av arealet. Nytt tiltak vil kreve 120 m²
uteoppholdareal (fire nye leiligheter* 30 m²). Det er 45 m² uteareal på eiendommen for
de nye leilighetene i første etasje. Det må da kompenseres for 120 - 45= 75 m²
uteareal.
Bygningsmyndighetene gjør imidlertid oppmerksom på at ovennevnte fordeling av
uteareal internt på eiendommen ikke er bindende: Hvordan utearealet internt fordeles
mellom nye og eksisterende leiligheter er privatrettslig.
I følge søker er det inngått avtale om kompenserende tiltak for manglende
uteoppholdsareal på egen grunn.
Det er sendt inn dokumentasjon på at opparbeidelse av uteareal er sikret.
Ansvar og tilsyn
Gjennomføringsplanen, datert 19.11.2018, viser hvilke ansvarsområder som er dekket i
tiltaket. Etter rådmannens vurdering er dette tilstrekkelig belagt med ansvar for
rammetillatelse.

Alternative løsninger
Søknad om ett-trinnstillatelse for bruksendring, etablering av fire nye leiligheter godkjennes som
omsøkt.
Omsøkte fasadeendringer godkjennes ikke som omsøkt. Kommunen skal se til at ethvert arbeid
som omfattes av loven blir planlagt og utført slik at det får en god arkitektonisk utforming i
samsvar med sin funksjon, og etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter i seg
selv og i forhold til omgivelsene, se plan- og bygningsloven §§ 29-1 og 29-2.

Begrunnelse for vedtaket er at fasadeendringene vil svekke kulturmiljøet I området.

Økonomiske konsekvenser
Ikke vurdert.
Konsekvenser for næringsutvikling
Ikke vurdert.
Helse- og miljøkonsekvenser

Ikke vurdert.
Konsekvenser for folkehelse
Ikke vurdert.
Konsekvenser for barn og unge
Ikke vurdert.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg
Ikke vurdert.
Konklusjon
Rådmannen mener etter en samlet vurdering at omsøkte tiltak er i tråd med Byplanens
bestemmelser og anbefaler UBA å fatte vedtak om ett-trinnstillatelse på vilkår som
opplistet.
Videre behandling:
Utvalget tar stilling til søknaden.

Tønsberg, 13.8.2019
Jan R. Eide
Kommunaldirektør
Anne B. Hekland
virksomhetsleder

Gebyr: I henhold til kommunens sitt gebyrregulativ

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

Nordbyen 32 - 1001/0163 - Rehabilitering av sjøbod
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
186/19

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra byplanens byggegrense
mot sjø på betingelse av at allmennhetens atkomst til sjøen på den tilgrensende eiendommen
med gbnr. 1001/5 forblir uendret.
Søknad om rammetillatelse for rehabilitering av sjøbod, bestående av dokumentasjon som
angitt i søknaden, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 på følgende
betingelser:
1. 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.
Tiltaket kan ikke igangsettes før det foreligger tillatelse til igangsetting.

Sammendrag:
Søknad om å rehabilitere eksisterende sjøbod. Tiltaket innebærer en del større
vedlikeholdstiltak som oppretting av fundament, reparasjon av tak og ytterkledning, samt
utskifting og oppretting av bærende konstruksjoner som er skadet. Sjøboden skal i tillegg
tilbakeføres til sin opprinnelige form ved at «innhuket» fjernes og bygges igjen.
Sjøboden er plassert utenfor byplanens byggegrense mot sjø, og tiltaket er derfor avhengig av
dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen.
Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon er tilstede og anbefaler at dispensasjon
bør gis. Vi viser til at tiltaket med å bygge igjen sjøboden og fjerne «innhuket» ikke virker
privatiserende, snarere tvert imot. Fordelene ved å gi dispensasjon er i tillegg klart større enn
ulempene, ettersom sjøboden blir rehabilitert og estetisk sett finere enn den er i dag.

Vedlegg:
Nordbyen 32 - 1001/0163 - Rehabilitering av sjøbod - Kulturminnefaglig vurdering
Nordbyen 32 - 1001/0163 - Rehabilitering av sjøbod - dispensasjon fra kommuneplan ingen vesentlige merknader
Nabomerknader
Kommentarer til nabomerknader
Kommentarer til nabomerknader
Beskrivelse
Situasjonskart
fasadetegning ny
Nordbyen 32 - 1001/0163 - Rehabilitering av sjøbod - Oversender søknad til uttalelse

Innledning – hva saken gjelder:
Søknad om å rehabilitere sjøbod.
Faktagrunnlag:
+ ARK AS søkte 13.05.2019 om rammetillatelse til å rehabilitere en eksisterende sjøbod
på vegne av Mona og Per Christian Corneliussen.
Søker har opplyst følgende om tiltaket:

Situasjonskart:

Fasadetegninger:

Foto av eksisterende sjøbod:

Historisk foto ca. 1900:

Historisk foto ca. 1957:

Nabomerknader:
Det foreligger nabomerknader i saken. Disse vil bli kommentert under.
SEFRAK:
Bygningen er SEFRAK-registrert.
Rettslig grunnlag:
Eiendommen er ikke omfattet av reguleringsplan.
Søknaden er sendt inn før byplanen 2018-2030 ble vedtatt. Søknaden behandles derfor
etter byplanen 2014-2026, jf. overgangsbestemmelsen § 1.2.1.
Eiendommen er i byplanen 2014-2026 avsatt til boligbebyggelse. Eiendommen ligger i
område # 24 – bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø og i
hensynssone H730 Båndlegging etter lov om kulturminner. Sjøboden ligger utenfor
byplanens byggegrense mot sjø, og er omfattet av byggeforbudet i pbl. § 1-8.

Relevante bestemmelser:
§ 3.2 Båndleggingssoner (pbl § 11-8 d)
§ 4.2 Bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø (pbl 11-9 nr 7)
Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no

Uttalelse andre myndigheter:
Saken er sendt til Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune til uttalelse.
Fylkesmannen i Vestfold har uttalt følgende:

Vestfold fylkeskommune har uttalt følgende:

Uttalelsene er vedlagt i sin helhet.
Vurderinger:
# 24 Bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø
Det står følgende i byplanens § 4.2 nr. 1:
Eksisterende bebyggelse oppført før 1940 tillates ikke revet, men skal bevares i
eksteriør og form. Ved utbedring og reparasjon skal bygningenes karakter, dvs form,
materialbruk og detaljering, opprettholdes eller tilbakeføres til tidligere tilstand.
Rådmannen er av den oppfatning at søker har sannsynliggjort at sjøbodens karakter blir
tilbakeført til tidligere stand. Søker har vedlagt bilder, kopi av eldre kart og
reguleringsplaner som sannsynliggjør at sjøboden vil bli tilbakeført til sin opprinnelige
form, og ikke utvidet. Vestfold fylkeskommune har også sluttet seg til denne
vurderingen.
Søker har i tillegg forklart at planen er å beholde/gjenbruke så mye som mulig av det
som er opprinnelig og av teknisk god stand (fundamenter, trekonstruksjoner, utvendig
kledning, takstein ol.). I den grad det er hensiktsmessig vil det bli benyttet materialer
med tilnærmet likt utseende. Supplering av takstein vil fortrinnsvis bli gjort med gjenbruk
av gammel teglstein med likt utseende.
Tiltaket er dermed i tråd med byplanens § 4.2 nr. 1, og det er derfor ikke nødvendig å
søke om dispensasjon fra byplanens § 4.2.
Dispensasjon fra byplanens byggegrense mot sjø:
Sjøboden er plassert utenfor byplanens byggegrense mot sjø. Tiltaket er dermed
omfattet av byggeforbudet i pbl. § 1-8. Ansvarlig søker har søkt om dispensasjon fra
byggeforbudet i byplanens byggegrense mot sjø.
Etter pbl. § 19-2 andre ledd kan det bare gis dispensasjon hvis hensynene bak
byggeforbudet i strandsonen 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.

Blir hensynet bak byggeforbudet i strandsonen vesentlig tilsidesatt ved en
dispensasjon? Hensynet bak byggeforbudet er å beskytte allmennhetens interesser,
legge til rette for friluftsinteresser, ivareta det spesielle natur- og kulturmiljøet og ivareta
landskapet og naturmangfoldet. Allmennhetens interesser er blant annet knyttet til
ferdsel, naturopplevelse og rekreasjon. Byggeforbudet skal praktiseres særlig strengt i
områder med stort utbyggingspress, slik som det er i områdene langs Oslofjorden.
Dette betyr at det skal svært tungtveiende grunner til for å gi dispensasjon fra
byggeforbudet.
Rådmannen er av den oppfatning at hensynet bak byggeforbudet i strandsonen ikke blir
vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Vi viser til at hensikten med tiltaket er å
rehabilitere en allerede eksisterende sjøbod, slik at sjøboden får tilbake mer av sin
opprinnelige form og arkitektoniske uttrykk. Tiltaket med å fjerne «innhuket» og gjøre at
sjøboden fremstår som mer helhetlig virker etter rådmannens mening ikke
privatiserende, men vil heller fjerne eiendommens private atkomst til sjøen. Det er
selvsagt en forutsetning at allmennhetens atkomst til sjøen på den tilgrensende
kommunale eiendommen forblir uendret. Allmennhetens interesser, natur- og
kulturmiljøet, landskapet og naturmangfoldet blir ivaretatt.
Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene?
Ulempene ved å gi dispensasjon er den uheldige presedensvirkningen dispensasjonen
kan ha for andre saker. Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at
presedensvirkningen av denne saken er begrenset, ettersom tiltaket hovedsakelig går
ut på å rehabilitere og tilbakeføre sjøboden til sin opprinnelige stand. Fordelen ved å gi
dispensasjon er at sjøboden blir mer anvendelig og estetisk sett finere enn den er i dag,
samtidig som eiendommens private atkomst til sjøen blir fjernet.
Oppsummering
Etter en helhetlig vurdering mener rådmannen at hensynet bak byggeforbudet i
strandsonen ikke blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon, og at fordelene ved å gi
dispensasjon er klart større enn ulempene. Vilkårene for å gi dispensasjon etter pbl. §
19-2 er dermed oppfylt.
Visuell utforming:
Kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven blir planlagt og utført slik
at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon og etter
kommunens skjønn har gode visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til omgivelsene, se
plan- og bygningsloven §§ 29-1 og 29-2.
Rådmannen er av den oppfatning at tiltaket har gode visuelle kvaliteter i seg selv, i
samsvar med sin funksjon og i forhold til omgivelsene.
Grunnforhold:
Det er ikke registrert kvikkleire på eiendommen i kommunens kartløsning. Kommunen
har ikke opplysninger om at det finnes kvikkleire eller andre naturfarer på eiendommen.
Nabomerknader:
Tønsberg kommune som grunneier v/EUT har kommet med nabomerknader til tiltaket.
Kort oppsummert handler merknadene om følgende:
·

Sjøbodens bruksareal utvides mot kommunal eiendom med gbnr. 1001/5 (smett ned til
vannet fra Nordbyen). Det er flere slike smett langs Nordbyen som vurderes som
viktige for allmennhetens tilgang til vannet. Tiltaket fører til økt privatisering.

·
·

En gjenbygging av «innhuket» er en utvidelse, og ikke en tilbakeføring av tiltaket.
Kommunen som grunneier kan akseptere en tilbakeføring til opprinnelig sjøbod ved at
utkraget tak fjernes. Dersom Vestfold fylkeskommune mener at gjenbyggingen er en
historisk riktig tilbakeføring, vil kommunen som grunneier måtte se på saken på nytt.

Ansvarlig søker har kommentert nabomerknaden:
·
·
·

Eksisterende gulvkonstruksjon og synlig bjelkelag dokumenterer sjøbodens
opprinnelige utstrekning.
Gamle bilder, kart og reguleringsplanen viser at sjøboden har en rektangulær form og
en utstrekning helt ut mot «smetten».
En tilbakeføring av sjøbodens opprinnelige form vil ikke endre allmennhetens tilgang til
vannet. Snarere tvert imot vil det å fjerne dagens private adkomst til brygga ut mot
«smetten» virke mindre privatiserende.

Rådmannens kommentarer til merknadene:
·

·

Rådmannen er av den oppfatning at søker har sannsynliggjort at sjøbodens karakter
blir tilbakeført til tidligere stand. Søker har vedlagt bilder, kopi av eldre kart og
reguleringsplaner som sannsynliggjør at sjøboden vil bli tilbakeført til sin opprinnelige
form, og ikke utvidet. Vestfold fylkeskommune har også sluttet seg til denne
vurderingen.
Rådmannen er enig med ansvarlig søker i at tiltaket ikke virker privatiserende.

Alternative løsninger:
Vilkårene for å gi dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen er ikke oppfylt.
Hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ettersom tiltaket virker
privatiserende og har uheldige presedensvirkninger. Fordelene ved å gi dispensasjon er
heller ikke klart større enn ulempene.
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ferdigstillelse.
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
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Rådhusgata (fra Torvet til Havna) - 1002/0004 m.fl. - Oppgradering av gate for
håndtering av overflatevann - Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
187/19

Rådmannens innstilling
Rammesøknad om oppgradering av Rådhusgaten med overvannshåndtering godkjennes.
Tiltaket vurderes til å være i samsvar med gjeldene planer og til å imøtekomme de krav som
følger av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter for en rammetillatelse.

Rammetillatelse gis på vilkår om at følgende punkter foreligger seneste samtidig med søknad
om igangsetting:
·
·
·
·

Positiv uttalelse/dispensasjon fra kulturminnemyndigheten
Følgende punkter må foreligge senest samtidig med søknad om igangsetting:
Endelig prosjektering for kryssingen av Nedre Langgate, med erklæring fra grunneier
(Statens Vegvesen) som sikrer de privatrettslige forholdene.
Snittegninger, som viser terrenglinjer og de elementer som omfattes av prosjektet,
både under og over bakken.

Sammendrag
Søknaden omfatter oppgradering av gateløpet mellom Torget og Havnen med
overvannshåndtering, fornyet vann- og avløpssystem og anlegg for avfallssug. Tiltaket omfatter
gårds- og bruksnumrene 1002/4 og 9308/5.
Rådmannen vurderer oppgraderingen til å være i samsvar med reguleringsformålet gitt av
reguleringsplanene som omfattes av tiltaket, og til å imøtekomme krav etter plan- og
bygningsloven om universell utforming og utforming av tiltak.
Bygningsmyndigheten anbefaler å godkjenne tiltaket slik det er søkt om, med vilkår om
uttalelse/behandling fra Kulturminnemyndigheten.
Vedlegg:
Rådhusgata (fra Torvet til Havna) - flere/flere - opprusting av gate for håndtering av
overflatevann - søknad om rammetillatelse
Oversikt projektert VA
Utomhusplan
Erklæring om ansvarsrett - Henning Larsen Architects AS
Erklæring om ansvarsrett - Multiconsult Norge AS
Gjennomføringsplan
Dokumenter i saksmappen:
20.06.2019 Rådhusgata (fra Torvet til Havna) - flere/flere - opprusting av gate for
håndtering av overflatevann - søknad om rammetillatelse

Innledning – hva saken gjelder
Henning Larsen Architects Landscab søker på vegne av Tønsberg kommune om
rammetillatelse til oppgradering av Rådhusgaten fra Torget og ned til Havnen i
Tønsberg Sentrum. Oppgraderingen innebærer overvannshåndtering, utbedring av
vann- og avløpssystemet og anlegg for avfallssug.

Oversiktskart over prosjektet:

Utomhusplan:

Nabomerknader
Kommunen er ikke kjent med merknader fra varslede naboer.
Rettslig grunnlag

Kommunedelplan
Tiltaket omfatter eiendommer avsatt til vei i kommunedelplan for sentrum – Byplan,
planID 0704 90019, vedtatt 22.05.2019. Det aktuelle området er båndlagt etter lov om
kulturminner.
Sentrale bestemmelser:
§ 1.5.3 Overvannshåndtering innenfor båndleggingssone kulturminner (H730)
Nye bygge- og anleggstiltak innenfor båndleggingssone etter lov om kulturminner skal
ikke medføre reduksjon i grunnvannsnivå i byggeområdet eller tilstøtende områder. Før
igangsetting skal tiltaket være godkjent av Kulturminnemyndigheten.
Ved etablering av kommunalt VA-anlegg skal det tilstrebes at grunnvannstanden ikke
reduseres.
Det tillates ikke bruk av grunnvannspumper innenfor hensynssonen.
Overflatevann skal håndteres og infiltreres lokalt. Overskuddsvann ved ekstremnedbør
eller mettet grunn grunnet langvarig regn kan ledes ut i kommunalt overvannssystem i
gatenett iht. plan for overvannshåndtering i sentrum.
§ 1.17.2 Bevaring av eksisterende trær og vegetasjon
Trær innenfor området båndlagt etter lov om kulturminner (H730) kan ikke fjernes uten
tillatelse fra Tønsberg Kommune. Nye trær skal etablere si plantekasser og treslag skal
godkjennes av Tønsberg Kommune.
Hule eiketrær slik de er definert i « Forskrift om utvalgte naturtyper etter
naturmangfoldloven», skal bevares.
I områder for bebyggelse og anlegg skal stor varmekjære løvtrær, eksempelvis eik, bøk,
alm, ask, lind, spisslønn og svartor, samt norsk furu (Pinus sylvestris), vurderes bevart.
Store trær defineres som trær med stammeomkrets over 150 cm, målt 1.3 meter over
terreng. Også annen vegetasjon kan være viktig å ivareta og skal inngå i vurderingen.
Bevaringsverdige eller fredete trær i bysentrum som ved skade eller naturlig utgang har
gått ut, skal erstattes og om påkrevd plantes der det ikke kommer i konflikt med
trafikksikkerhet eller andre sikkerhetshensyn.
Bevaring av trær innebærer at det avsettes plass på eiendommen på, over og i bakken
til at treets rotsystem og krone kan utvikle seg fritt. Trærne skal sikres i
anleggsperioden. Ved behov for beskjæring av grener eller røtter skal arbeidene utføres
av fagkyndige. Sammenpressing av jorde fra maskiner og midlertidig deponering av
gravemasse over rotsystemet skal unngås. Bærelagsmasser i gategrunn skal i minst
mulig grad skiftes ut under gravearbeider.
Denne bestemmelsen gjelder ikke for område som omfattes av områdeplan for
Slottsfjellet.
§ 3.1.3 Båndlegging etter lov om Kulturminner (H730_02,03)
(Utdrag) Middelalderbyen Tønsberg og Teie Hovedgård – automatisk fredet
middelaldersk bygrunn. Alle tiltak som er egnet til å skade, grave ut, flytte, forandre,
tildekke, eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredede kulturminner er
forbudt uten særskilt søknad og dispensasjon gitt av Riksantikvaren, jf.
Kulturminneloven §§ 3, 4 og 8.
Alle tiltak utover vanlig vedlikehold som kan påvirke formålet med vernet skal
godkjennes av Fylkeskommunen på forhånd.
Reguleringsplaner
Byggeområdet mellom Nordbyen og Ollebukta, planID 61217

Det aktuelle området innenfor reguleringsplanen for Byggeområdet mellom Nordbyen
og Ollebukta, er regulert til Spesialområde – automatisk fredet grunn/park.
Sentrale bestemmelser:
§ 2 Fellesbestemmelser
a) Hovedintensjonen ved reguleringsplanen er en utvikling, bevaring og tilbakeføring av
området basert på områdets historiske og miljømessige kvaliteter.
Med «historiske» kvaliteter menes i denne sammenheng kvaliteter som tilhører
områdets «karakterperiode», dvs. perioden fram til begynnelsen av dette århundre.
Karakterperioden i reguleringsplanen representert ved de eksisterende bygg « inngår i
planen» og som er spesielt avmerket på plankartet. Med «miljømessige» kvaliteter
menes i denne sammenheng de estetiske egenskaper som må foreligge for at miljøet
skal få et mest mulig helhetlig og representativt preg. Det skal legges vekt på arkitektur
og design. Videre skal det legges vekt på tilgjengelighet, kulturminner og plass for
kulturaktiviteter.
d) Intet arbeid, tiltak eller virksomhet knyttet til bebyggelse (interiør, eksteriør, skilt m.v.)
eller utendørs anlegg (utstyr, møblering, beplantning) permanent eller midlertidig kan
settes i gang uten at bygningsrådet på forhånd har gitt sitt samtykke.
Alle saker skal før behandlingen sendes hovedutvalget for kirke, kultur og fritid i
Tønsberg Kommune, Riksantikvaren og Fylkeskultursjefen til uttalelse/behandling.
e) Bygningsrådet skal ved sin behandling av alle typer saken påse at
reguleringsplanens intensjoner ivaretas, at tiltak og virksomheter ikke strider mot eller er
til hinder for gjennomføring av reguleringsplanen, er til sjenanse eller virker
skjemmende i miljøet, videre at bebyggelse, utvendige anlegg, utstyr, møblering og
beplantning får en god plassering, form, detaljering og fargesetting.
Bygningsrådet kan på prinsipielt grunnlag forby midlertidige eller varige innretninger
som skilt, utv. møbler, gult, gjerder, plantekasser, belysning, reklame o.l. Eventuelle skilt
skal utformes på grunnlag av dokumenterbare eksempler fra områdets
«karakterperiode».
f) Eksisterende vegetasjon kan ikke fjernes uten bygningsrådets samtykke.
§ 6 Felt B, spesialområde for blandingsformål kontor, forretning, bevertningssted, hotell,
verksted, allmennyttig formål, verneverdige bygninger og bygningsmiljø, beliggende
innenfor automatisk fredet bygrunn.
e) Eksisterende trær som er merket på reguleringskartet skal bevares.
i) Gater/gateløp skal tilbakeføres i størst mulig grad og gis en utførelse som er i tråd
med reguleringsplanens intensjoner. Gjerløw Meyers gate «videreføres» i full bredde.
Øvrige utomhusarealer behandles estetisk, for øvrig i tråd med reguleringsplanens
intensjoner.
Reguleringsplan for miljøopprustning av Nedre Langgate, PlanID 0704 61216

Deler av området for det omsøkte tiltaket omfattes av reguleringsplan for
miljøopprusting av Nedre Langgate, hvor det aktuelle områder er regulert til kjørevei og
annen veggrunn.
Reguleringsplan for området avgrenset av Storgaten, Nedre Langgate, Møllegaten og
Rådhusgaten, PlanID 0704 00124

Deler av området for det omsøkte tiltaket omfattes av reguleringsplan for området

avgrenset av Storgaten, Nedre Langgate, Møllegaten og Rådhusgaten, hvor det
aktuelle området er regulert til gågate.
Detaljregulering av Storgaten 30 og 32 m.fl. , PlanID 0704 20130090

Deler av området for det omsøkte tiltaket omfattes av detaljregulering av Storgaten 30
og 32 m.fl, hvor området er regulert til gangvei/gangareal.
Plan- og bygningsloven
§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene
§ 29-1 Utforming av tiltak
§ 29-2 Visuelle kvaliteter
§ 29-3 Krav til universell utforming og forvarlighet
Teknisk forskrift (TEK17)
§ 8-2 Opparbeidet uteareal med krav om universell utforming

Vurderinger
Forholdet til gjeldende plan
Tiltaket omfatter i sin helhet fire forskjellige reguleringsplaner. Den delen av det
omsøkte tiltaket som ligger i Rådhusgaten er regulert til
gågate/gangvei/gangareal/kjørevei/annen veigrunn. Tiltaket vurderes til å være i
samsvar med reguleringsformålet og de bestemmelser som følger av de gjeldende
reguleringsplanene for dette strekket.
Strekket fra Nedre Langgate og ned mot havnen er regulert til spesialområde –
automatisk fredet grunn/park. Bygningsmyndigheten vurderer at tiltaket, med oppretting
av eksisterende brostein og etablering av vannrenne i gateløpet, er godt tilpasset det
eksisterende bygde miljøet og ivaretar hovedintensjonen ved reguleringsplanen om
utvikling og bevaring av området med hensyn til områdets historiske og miljømessige
kvaliteter. Kulturarvmyndigheten skal uttale seg/behandle saken, og positiv uttalelse/ ev.
revidert prosjektering etter veiledning fra Kulturmyndigheten settes som vilkår for
rammetillatelsen, og må foreligge seneste samtidig med søknad om igangsetting.
Universell utforming og forsvarlighet
Tiltaket skal imøtekomme de krav som følger av Teknisk forskrift (TEK17) hva inngår
sikkerhet, universell utforming og behandling av overvann. Rådmannen legger til grunn
at kravene blir ivaretatt.
Bevaring av eksisterende trær og båndlegging etter Lov om kulturminner
De aktuelle områdene som søkes opparbeidet består av fler eksisterende trær. Av
utomhusplanen bevares det øverste treet i Rådhusgaten, et tre på hver side av
Rådhusgaten ved fortauet langs Nedre Langgate, samt samtlige trær på strekket fra
Nedre Langgate og ned mot havnen. Fjerning av trær kan ha store innvirkninger i
grunnen, og kan strekke seg langt ned i kulturlaget som er båndlagt etter lov om
Kulturminner i Tønsberg sentrum. Rådmannen vurderer at samtlige trær fra Nedre
Langgate og ned til havnen skal bevares, og at tiltaket for øvrig, med fjerning av fem av
de eksisterende trærne i Rådhusgaten kan godkjennes.
Eksisterende lindetrær som er foreslått fjernet, er storvokste med omfattende trekroner.
Sikten i gaten ned mot havnen er derfor svært begrenset, og mange har påpekt dette.
Ny vegetasjon foreslås etablert i gaten. I plantevalget har man tatt hensyn til både

ønske om mer lavtvoksende vegetasjon og hensyn til at det må velges plantemetoder
som ikke er en potensiell fare for at kulturlagene i fredet grunn kan ødelegges. Planen
forutsetter nytt belegg i gaten. Fallforhold i gaten må dermed justeres. Det medfører at
trærne ikke kan bevares, av hensyn til universell utforming, jamfør TEK 17 kap.8.
Rådmannen vurderer derfor at det anbefales at eksisterende trær fjernes og erstattes
med ny vegetasjon som tar hensyn til både sikt og kulturlag.
Tillatelse til fjerning av trærne gis på vilkår om positiv uttalelse fra Fylkeskommunen, og
med de eventuelle krav/beskrivelser som blir gitt ved behandlingen av saken hos
kulturminnemyndigheten v/ Fylkeskommunen.
Visuelle kvaliteter
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 29-1 og 29-2 skal kommunen se til at et hvert
arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført slik at det får en god arkitektonisk
utforming. Tiltaket skal være i samsvar med sin funksjon og inneha gode visuelle
kvaliteter både i seg selv, samt dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.
Tiltakene for utbedring av gateløp med overvannshåndtering og avfallssug vurderes til å
inneha gode visuelle kvaliteter i seg selv. Det er hovedsakelig i strekket mellom Torget
og Nedre Langgate største inngrepene, som avfallssug og vanntrapp, søkes
opparbeidet, hvor tiltakene i det nederste strekket fra Nedre Langgate til havnen går på
å rette opp eksisterende brostein og opparbeide en vannrenne for håndtering av
overvann. Tiltaket vurderes til å være tilstrekkelig tilpasset det bygde og naturlige
miljøet.

Grunnforhold
Det er ikke registrert kvikkleire på de aktuelle eiendommene i kommunens kartløsning.
Bygningsmyndigheten har ikke opplysninger om at det finnes kvikkleire eller andre
naturfarer på de omsøkte eiendommene.
Ved tiltak i eller i nærheten av automatisk fredede kulturlag og ruiner fra middelalder
hvor det er fare for påvirkning av grunnvannstand eller infiltrasjon av overflatevann til
grunnen kreves miljøoppfølging. Det er Riksantikvaren som avgjør når og hvordan
miljøoppfølgingen skal gjennomføres.

Biologisk mangfold
Ved søk i «Artskart» viser det ingen forekomster av arter som er underlagt særskilt
vern.
Ansvar
Henning Larsen Architects AS, org.nr. 918836519 – 20.06.2019
Funksjon Fagområde
Ansvarsområde
Tiltaksklasse
SØK
Ansvarlig søker
Hele tiltaket
2
PRO
LARK
LARK
2

Multiconsult Norge AS, org.nr. 918836519 – 18.06.2019
Funksjon Fagområde
Ansvarsområde
PRO
VA
VA
PRO
RIB
RIB
Bryggekonstruksjon
Bryggekonstruksjon

Tiltaksklasse
2
2

PRO
PRO

RIG
RIB
Betongkonstruksjon

RIG
RIB
Betongkonstruksjon

1
1

Bygningsmyndigheten mener at tiltaket med dette er tilstrekkelig belagt med ansvar, og
plassert i riktig tiltaksklasse for å kunne gi rammetillatelse.
Alternative løsninger
Alternativ innstilling 1
Rammesøknad om oppgradering av gate for håndtering av overvann, etablering av
avfallssug og utbedring av vann- og avløpssystemet fra Torget og ned til Havnen
avslås. Tiltaket vurderes til stride med plan- og bygningslovens §§ 29-1 og 29-2, hvor
det i liten grad er tilpasset det bygde miljøet, og strider med Hovedintensjonen til
reguleringsplanen for Området mellom Nordbyen og Ollebukta § 2 a), jf. § 2 e)., hva
gjelder hensynet til områdets historiske kvaliteter.
Konklusjon
Oppgraderingen av Rådhusgaten med overvannshåndtering, utbedring av vann- og
avløpssystemet og anlegg for avfallssug, som beskrevet i søknaden vurderes til å være
i tråd med plan- og bygningsloven, og i samsvar med kommunedelplan for Tønsberg
Sentrum og de reguleringsplaner som berøres av tiltaket. Tiltaket kan anbefales.
Videre behandling
Utvalget for bygge- og arealsaker (UBA) avgjør saken.

Tønsberg,
Jan Eide
Kommunaldirektør
Anne B. Hekland
virksomhetsleder

Saksbehandlingsgebyr:
Kr. 8 005,Sum:

Kr. 8 005,-

Type:

Varenr.

Gebyrregulativ pkt.
2.4.6

1522

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/53317

Saksbehandler:
Nils Petter Johansen, telefon: 952 09 053
Kommuneutvikling

Stoltenbergsgate 6 - 1002/0455 - Skilt/ reklameinnretning - påelgg om retting og
vedtak om tvangsmulkt.
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
188/19

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i pbl § 32 – 3 pålegger bygningsmyndighetene virksomheten Agora AS å rette
forholdet rundt oppsatt skilt på eiendommen gnr 1002 bnr 0455. Rettingen kan skje ved enten å
ta ned det oppsatte skilt eller ved å søke om tillatelse til å sette opp slikt skilt.

Retting, dvs fjerning av skilt eller innsendelse av søknad om tillatelse til å sette opp skilt, skal
være
gjennomført innen 4 uker etter utsendelse av dette vedtak.

En eventuell fullstendig søknad vil gi utsettende virkning på påleggsfristen tilsvarende
behandlingstiden i kommunen. Bygningsmyndigheten må underrettes skriftlig ved
billeddokumentasjon, når forholdet er rettet

Med hjemmel i pbl § 32 – 5 ilegges en løpende dagmulkt på kr. 600,00 løpende fra 4 uker etter
utsendelse av dette vedtak.

Dagmulkten løper frem til den ansvarlige har dokumentert for bygningsmyndigheten at pålegget
er oppfylt.

Sammendrag:
Ved befaring i området mellom Farmandstredet og Hvalenkrysset ble det fastslått at det er satt
opp skilt med reklame for bluetec.no i nordenden av eiendommen Stoltenbergsgate 6..
Det fremkommer ingen dokumentasjon som viser at det omtalte skilt er lovlig godkjent av plan
og bygningsmyndigheten.
Det ble den 23.04.19 gitt forhåndsvarsel om retting og varslet tvangsmulkt.
Bygningsmyndigheten har ikke mottatt noe svar på varslene. Skiltet er fortsatt i bruk på samme
sted/ måte.
Det vurderes derfor nødvendig å fatte vedtak om pålegg om retting, det vil i denne saken
innebære enten at skiltet fjernes eller at det søkes om tillatelse til å sette opp dette.
Det vurderes også hensiktsmessig å ilegge tvangsmulkt som virkemiddel for å få oppfylt
pålegget innen fastsatt frist.
Vedlegg:
Stoltenbergsgate 6 - 1002/0455 - Skilt/reklameinnretning - Forhåndsvarsel med tvangsmulkt
Foto
Stoltenbergsgate 6 - 10020455 - Skilt reklameinnretning - forhåndsvarsel med tvangsmulkt nytt varsel

Innledning – hva saken gjelder:
Krav om fjerning av det ulovlig oppsatte skilt med reklamering for bluetec.no.
Skiltet er satt opp på et bakkemontert «stativ/ gjerde» i nordenden av eiendommen
Stoltenbergs gate 6.
Det fattes vedtak om at det aktuelle skiltet må fjernes.
Det fattes vedtak om ilegging av tvangsmulkt.

Faktagrunnlag:
Det er satt opp et skilt på en type «stativ/ gjerde» i nordenden av eiendommen Stoltenbergs
gate 6 ( 1002/ 0455 ) med størrelse ca 3 ggr 1,5 meter. Dette reklamerer for blutec.no
Det fremkommer ikke av bygningsmyndighetens arkiv at det er søkt om eller gitt tillatelse til
dette tiltaket. Skiltet er følgelig ikke lovlig oppsatt.
Det er gitt varsel om pålegg om retting og tvangsmulkt uten at det er mottatt reaksjon/ svar
på dette. Skiltet er fortsatt i bruk.

Rettslig grunnlag:
Plan og bygningsloven § 32-3 sier følgende om ulovlige forhold:

Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og
bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold,
opphør av
bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid.

Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse.

Samtidig med utferdigelsen av pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt. Ved utferdigelse
av
pålegg gis opplysning om at pålegget vil kunne følges opp med forelegg som kan få
virkning
som rettskraftig dom.

Endelig pålegg kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendom.

Som et virkemiddel i plan og bygningsloven for å få gjennomført gitte pålegg, er det i pbl
§ 32
– 5 gitt hjemmel for ileggelse av tvangsmulkt. Pbl § 32-5 har følgende ordlyd:
Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og
bygningsmyndighetene fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg innen en
særskilt angitt frist. Tvangsmulkten fastsettes samtidig med pålegg om retting og løper
fra
fristoverskridelsen for retting. Der tvangsmulkt ikke fastsettes samtidig med pålegg, skal
det
gis eget forhåndsvarsel om tvangsmulkt.

Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, som et
engangsbeløp eller som en kombinasjon av løpende mulkt og engangsbeløp.
Tvangsmulkten
ilegges den ansvarlige for overtredelsen, og tilfaller kommunen. Når det ulovlige forhold
er
rettet, kan kommunen nedsette eller frafalle ilagt tvangsmulkt.

Forholdet til kommuneplanen:
Byplanens bestemmelser § 1.12 om skilt og reklame.

Vurderinger:
Vurdering av pålegget.
Oppsett av skiltet/ banneret er ikke lovlig godkjent etter plan og bygningsloven.
Det er gitt forhåndsvarsel med mulighet for virksomheten til å uttale seg. Virksomheten har ikke
respondert på dette.

Det er nødvendig å gi pålegg om retting ved at skiltet fjernes eller ved at det søkes om
tillatelse til å sette opp et slikt skilt.

Vurdering av tvangsmulkten.
Tvangsmulkten er fastsatt som dagmulkt for å gi et løpende økonomisk initiativ til å
oppfylle pålegget.
En tvangsmulkt av en viss størrelse anses nødvendig for at det skal lønne seg å
oppfylle pålegget, hensyntatt den økonomiske interessen det forutsettes at
virksomheten har i å ha skiltet oppsatt.
Forelegg og andre opplysninger.
Det er eier av eiendommen og tiltakshavers ansvar at plan- og bygningslovgivningens
krav,
herunder tidligere gitte tillatelser, overholdes.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med
forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom, jf. pbl §§ 32-6 og 32-7. Det
orienteres om at, sitat: «Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke
etterkommet kan plan- og bygningsmyndighetene la de nødvendige arbeider utføre for
regning av den som dommen eller forelegget er rettet mot», jf. § 32-7 første ledd.
Pålegg kan etter pbl § 32-3 fjerde ledd tinglyses som heftelse på eiendommen dersom
pålegget ikke gjennomføres.
Alternative løsninger:
Ikke aktuelle.
Økonomiske konsekvenser:
Ikke vurdert utover det som er sagt over om tvangsmulktens størrelse.
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:
Det fattes vedtak om å gi pålegg om at skilt som reklamerer for bluetec.no på nordsiden
av eiendommen gnr 1002/ 0455 fjernes. Det gis videre i pålegget mulighet for
virksomheten til å søke om tillatelse til denne type skilt innen en fastsatt frist.
Det ilegges tvangsmulkt som vil begynne å løpe dersom pålegget ikke er utført innen 4
uker etter dato for utsendelse av pålegget. Tvangsmulkten fastsettes som en
dagsmulkt.
Videre behandling:
Dersom UBA opprettholder rådmannens innstilling, kan vedtaket påklages etter
forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang. Klagefristen er 3 uker, og
klagerettsopplysninger blir vedlagt oversendelsen av dette vedtak.
Tønsberg, 13.08.19

Jan R. Eide
Kommunaldirektør

Anne B. Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune
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Saksbehandler:
Nils Petter Johansen, telefon: 952 09 053
Kommuneutvikling

Storgaten 27A og B og 29A - Prestegaten 6 A - B - C - D - E - F - 1002/0304, 0305 Oppheving av ferdigattest. Behandling av klage av 2.06.19.
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
189/19

Rådmannens innstilling
Klage fra Storgaten 29 AS ved SPIR Arkitekter AS av 24.06.19 på vedtak i UBA – sak 155/19
tas ikke til følge.
Det gis ikke utsatt iverksetting.
Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold til endelig klagebehandling.

Sammendrag:
Den 02.03.2017 ga bygningsmyndigheten ferdigattest for hovedombygging av eiendommen
Prestegaten 6 A – B – C – D – E – F – 1002/0304, 0305.
Hovedombyggingen bestod av etablering av leiligheter.
Etter å ha mottatt henvendelser rundt hvordan eiendommen fremstod i ettertid, foretok
bygningsmyndigheten tilsyn overfor ansvarlig søker og overfor foretak med ansvar for
brannsikkerheten i ombyggingen.
Det ble under tilsynet klarlagt at det er avvik mellom hvordan eiendommen fremstår etter
ombyggingen og de tegninger/ planer og erklæringer som ferdigattesten bygger på.
Tilsynsmyndigheten har etterspurt svar på disse forholdene overfor ansvarlig søker, Spir
Arkitekter AS, og foretaket med ansvar for brannsikkerheten i tiltaket, Norconsult AS. Dette er
gjort i tilsynsrapport, i varsel om oppheving av ferdigattest og i annen kommunikasjon med de to
foretakene.
Det er mottatt svar fra begge disse.
I svaret fra Spir Arkitekter AS erkjennes det at de forhold som er påpekt i tilsynsrapport og
varslet er slik eiendommen fremstår, og at dette innebærer at disse forholdene ikke er i samsvar
med tillatelsen og det godkjente grunnlaget for denne.
I svaret fra Norconsult AS imøtegås det i stor grad at det er divergens mellom tillatelsen og
grunnlaget for denne/ de faktiske forhold rundt eiendommen.
Bygningsmyndighetens vurdering av saken er at det er flere forhold av stor betydning for
vurderingen av ferdigattest som er annerledes enn hva den gitte ferdigattest bygger på.
Forholdene er av slik art og omfang at det vurderes riktig å oppheve den gitte ferdigattest.
Vedtak om oppheving av ferdigattest ble gitt ved UBAs vedtak av 7.06.19
Klage på dette vedtak er kommet til kommunen. Klagdato er 24.06.18.
Det er sendt forelpig melding til klager der det opplyses at klagen vil bli forsøkt behandlet på
første møte i UBA i august.
.
Til orientering opplyses:
1. Eiendommens leiligheter er tatt i bruk. Når ferdigattest oppheves innebærer dette at bruken
ikke lenger er lovlig, og at bruk opphører så sant ikke etterfølgende vedtak endrer dette.
2.Det er i ettertid søkt om midlertidig brukstillatelse, noe som ble gitt i vedtak av 5.07.19.
Vedtaket legges ved denne klagebehandling.
3. Når ferdigattesten er opphevet må det søkes om ny ferdigattest. I den søknadsprosessen vil
alle de forhold som er påpekt i tilsynsrapporten bli vurdert opp mot ny informasjon gitt i den nye
søknaden

Vedlegg:
Prestegaten 6H - 1002/0304/20 - hovedombygging og nybygg, etablering av leiligheter -

Tilsyn - Tilsynsrapport
Storgaten 27 A og B og 29 A - Prestegaten 6 A-B-C-D-E-F - 10020304 - hovedombygging,
etablering av leiligheter - Ferdigattest (L)(1172724)
plantegninger (L)(604499)
Tilsynsrapport (Prestegaten 6 H Oppdeling av eksiterende bygning pages 1 - 9
Storgaten 27 A og B, Prestegaten 6 A, B, C, D, E, F- 1002/0304 1002/0305 - nybygg,
bruksendring og tilbygg - Midlertidig brukstillatelse
Storgaten 27 A og B og 29 A - Prestegaten 6 A-B-C-D-E-F - 1002/0304, 0305 - klage på
vedtak 155/19
Følgemail
Notat - klage på vedtak 2019-06-07
Storgaten 27 A og B og 29 A - Prestegaten 6 A-B-C-D-E-F - 1002/0304, 0305 hovedombygging, etablering av leiligheter. Oppheving av ferdigattest
Storgaten 27 A og B og 29 A - Prestegaten 6 A-B-C-D-E-F - 10020304, 0305 hovedombygging, etablering av leiligheter - Tilsynsrapport (L)(1586408)
Epost Tilsyn Storgaten 27 A og B 10020304 - hovedombygging, etablering av leiligheter Tilsyn (L)(1620501)
Storgaten 27 A og B og 29 A - Prestegaten 6 A-B-C-D-E-F - 10020304, 0305 hovedombygging, etablering av leiligheter - Tilsyn - Varsel om oppheving av (L)(1678255)
Brev Spir - Storgaten 27 A og B og 29 A - Prestegaten 6 - 10020304 og 10020305
hovedombygging, etablering av leiligheter - tilsyn - tilsvar på varsel om oppheving av
(L)(1691465)
NO-001 Tilsvar tilsynsrapport (L)(1602888)
NO-002 Svar til e-post datert 2018-12-14 (L)(1620498)
NO-003 Svar til brev datert 2019-03-25
Revidert gjennomføringsplan
Re PrestegatenStorgaten
Dokumenter i saksmappen:
08.07.2019 Foreløpig svar - mottatt klage på vedtak - dato for vedtak 7.06.19
05.07.2019 Storgaten 27 A og B, Prestegaten 6 A, B, C, D, E, F- 1002/0304 1002/0305 nybygg, bruksendring og tilbygg - Midlertidig brukstillatelse
05.07.2019 Revidert gjennomføringsplan
28.06.2019 Storgaten 27 A og B og 29 A - Prestegaten 6 A-B-C-D-E-F - 1002/0304, 0305
- søknad om midlertidig brukstillatelse
24.06.2019 Storgaten 27 A og B og 29 A - Prestegaten 6 A-B-C-D-E-F - 1002/0304, 0305
- klage på vedtak 155/19
03.05.2019 Storgaten 27 A og B og 29 A - Prestegaten 6 A-B-C-D-E-F - 1002/0304, 0305
- hovedombygging, etablering av leiligheter. Oppheving av ferdigattest

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på vedtak i UBA om oppheving av ferdigattest for leilighetene i
prosjektet Storgaten 27A og B og 29A – Prestegaten 6 A – B – C – D – E – F 1002/0304,0305.
Faktagrunnlag:
Det ble 02.03.2017 gitt ferdigattest for den aktuelle ombyggingen.
Leilighetene i bygget er tatt i bruk.
Det er i ettertid avdekket at flere av de opplysninger og forutsetninger som lå til grunn
for ferdigattesten ikke var riktige.
Ferdigattesten er følgelig gitt under feil forutsetninger.
De forhold som er avdekket ved tilsyn i ettertid er av en slik art at det vurderes riktig at

ferdigattesten oppheves.
Det vises til tilsynsrapport av 16.11.18 med tilleggsspørsmål i mail av 14.12.18, og
varsel om oppheving av ferdigattest av 25.03.19, samt svarbrev og notat av 12.04.19 fra
Spir Arkitekter AS og av 28.11.18, 19.12.18 og 12.04,19 fra Norconsult AS.
I tilsynsrapporten og varselet er det gjengitt de aktuelle punkter som ikke anses for å
være i samsvar med ferdigattesten og det godkjente grunnlaget for denne. Disse er
kommentert i de nevnte svar og notater fra Spir Arkitekter AS og Norconsult AS .
Punktene er følgende i forhold til Spir Arkitekter AS:
1.Plansituasjonen i 3 etasje samsvarer ikke med tillatelsen og det godkjente grunnlaget
for denne.
2.Tilgjengelighetskravet i 3 etasje anses for ikke å være oppfylt ( bad, balkong, bod ).
3.Fasade samsvarer ikke med tillatelsen og det godkjente grunnlaget for denne.
4.Planstatus i kjelleren samsvarer ikke med tillatelsen og det godkjente grunnlaget for
denne.
5.Boder i boenheten mangler. Dette samsvarer ikke med tillatelsen og det godkjente
grunnlaget for denne..
6.Boenhetene mangler ventilasjon. Dette samsvarer ikke med tillatelsen og det
godkjente grunnlaget for denne.
7.Dokumenter som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold ( FDV dokumentasjon )
mangler.
Spir Arkitekter AS har i svaret sitt bekreftet at disse punktene ikke samsvarer med
tillatelsen og det godkjente grunnlaget for denne.
Punktene er følgende i forhold til Norconsult AS:
Det er påpekt flere forhold i tilsynsrapport og varsel om oppheving av ferdigattest enn
hva som tas med nedenfor. Noen av punktene er oppfylt og noen av punktene vil
naturlig bli vurdert ved en ny søknad. De punkter som listes opp nedenfor anses av
kommunen å stride mot ferdigattesten og grunnlaget for denne.
1.Det er plassert ventilasjonsanlegg i kjeller. Dette betjener mer enn en branncelle, men
er ikke plassert i egen branncelle. Dette samsvarer ikke med tillatelsen og det godkjente
grunnlag for denne.
2.Kontroll av ventilasjonsanlegget før innsending av ferdigattest Det er sendt inn
ferdigattest uten at punkt 1 er kommentert. Dette viser manglende ferdigkontroll.
3.Endring av fasade, vinduer i leilighet M. Vinduene samsvarer ikke med tillatelsen eller
grunnlaget for denne. Det vises til punkt 3 ovenfor som omfatter samme fasadeendring i
sammenheng med Spir Arkitekter AS.
4.Heissjakt er ikke egen branncelle. Heissjakt skal være egen branncelle etter pre
aksepterte ytelser. Det er krav om at det skal foretas egen konsekvensanalyse i forhold
til dette hvis pre aksepterte ytelser skal fravikes. Det er ikke fremlagt noen slik analyse.
Norconsult AS har i svarene sine imøtegått flere forhold som ble tatt opp overfor dem i
henvendelsene etter tilsynet. Herunder bestrider Norconsult AS de 4 punkter som er
beskrevet over, men disse fire punkter er de punkter der bygningsmyndighetene mener
å kunne fastslå sikre mangler i forhold til Norconsult AS` ansvarsområde.
Pålegg om oppheving av ferdigattest.
På bakgrunn av ovenstående ble det fattet vedtak om opphevelse av ferdigattestene
ved UBAs vedtak i møte den 7.06.19
“Med hjemmel I forvaltningsloven § 35 første ledd bnokstav c, oppheves ferdigattest til

Storgaten 27A og B og- og Presetegaten 6 A – B – C – D – E – F – 1002/0304, 0305,
datert 02.03.2017”.
Klage.
Spir Arkitekter AS og Norconsult AS paklaget vedtaker 24.06.19. Klagen er rettidig.
Videre saksgang etter dette.
Det er søkt om midlertidig brukstillatelse og slik tillatelse er gitt.
Klagen vil nå forberedes av administrasjonen og sendes UBA for politisk avvjørelse
snaret mulig. Det er sendt foreløpig beskjed til klagerne om dette.

Rettslig grunnlag:
Forvaltningsloven
§ 17. (forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt).
Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.
Det
skal påse at mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de
er i stand til å danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. De mindreåriges syn
skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet.
Dersom det under saksforberedelsen mottar opplysninger om en part eller den
virksomhet
han driver eller planlegger, og parten etter §§ 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med
disse
opplysninger, skal de forelegges ham til uttalelse. Dette gjelder likevel ikke når
a) opplysningene bekreftes av framstilling som parten selv har gitt eller kontrollert i
anledning
av saken eller parten ikke har kjent oppholdssted,
b) rask avgjørelse i saken er påkrevd av hensyn til andre parter eller offentlige
interesser,
c) opplysningene ikke har avgjørende betydning for vedtaket eller underretning av andre
grunner er unødvendig eller uhensiktsmessig ut fra hensynet til parten selv, for
eksempel
fordi han vil bli gjort kjent med opplysningene ved melding om vedtaket.
Partene bør også for øvrig gjøres kjent med opplysninger av vesentlig betydning som
det må
forutsettes at de har grunnlag og interesse for å uttale seg om, og som parten etter §§
18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med. Ved avveiningen skal legges vekt på om rask
avgjørelse er ønskelig og om hensynet til parten er tilstrekkelig varetatt på annen måte,
for eksempel ved at han er gjort kjent med retten etter §§ 18 til 19 til å se sakens
dokumenter.
Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal
opplysninger som nevnt i annet og tredje ledd også forelegges den mindreårige selv,
hvis ikke den mindreårige har erklært at det ikke er nødvendig.
§ 35. ( Omgjøring av vedtak uten klage ).
Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom:

c)vedtaket anses ugyldig.
§ 41. (virkningen av feil ved behandlingsmåten).
Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke
overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel
gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på
vedtakets innhold.
Plan- og bygningsloven
§ 32-3 .Pålegg om retting og pålegg om stans
Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og
bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold,
opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid.
Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse.
Samtidig med utferdigelsen av pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt. Ved utferdigelse
av
pålegg gis opplysning om at pålegget vil kunne følges opp med forelegg som kan få
virkning som rettskraftig dom.
Endelig pålegg kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendom.
Vurderinger:
Kommunens kommentarer til de enkelte punkter fremført i klagen:
Klager hevder først generelt at det i denne saken ikke er riktig å oppheve ferdigattesten
fordi loven bruker ordet «kan». Klager kommer så med sin forståelse av hva kommunen
skal vektlegge når kommunen skal vurdere hvorvidt det er riktig å oppheve attesten i
denne saken. Det listes opp noen momenter klager mener er avgjørende for
vurderingen.
Det oppfattes slik at klager mener at disse moment i denne saken medfører at
kommunens vurdering er uriktig. Dette kommenteres under de generelle kommentarene
nedenfor etter gjennomgangen av de spesifike punktene klager anfører.
Kommentarene vedrørende hver av de fire punktene under og de etterfølgende
generelle kommentarene må ses samlet.
Klager fremsetter deretter 4 punkter som etter klagers syn, slik kommunen oppfatter
dette, hvert enkelt påstås å være grunnlag for å si at vedtaket er uforholdsmessig,
eventuelt samlet sett gir en slik virkning. Punktene kommenteres i samme rekkefølge
som anført i klagen.
1.Leilighetene er tatt i bruk.
Kommunen fastholder at det er fare for liv og helse. Det pekes spesielt på at de
erklæringer som er gitt i forhold til brannsikkerhet ikke omfatter alle de forhold som er

avdekket ved kommunens tilsyn. Dette gir grunn til å kreve en fullstendig vurdering før
ferdigattest eventulet gis på nytt.
Det at leiligheten er tatt i bruk er vurdert av kommunen, men vurderes ikke å ha
avgjørende vekt i dette tilfellet.
2.Avvikene gjelder kun en del av prosjektet.
Kommunen mener at de påpekte mangler vil ha virkning på hele prosjektet. Herunder
vises til de generelle vurderingene nedenfor. Man må se helheten i prosjektet samlet
også ved vurderingen av hvert enkelt punkt.
3.Det er tatt initiativ til å avklare videre prosess for håndtering av saken.
Dette kan etter kommunens syn ikke lede til at ferdigattester basert på mangelfulle
vurderinger og opplysninger skal kunne fortsette å gjelde.
4.Prosessen frem til behandling i UBA er mangelfull.
Kommuen vil hevde at prosessen ikke er mangelfull.
Klager fremførte sine argumenter overfor kommunen før UBAs behandling og UBA
hadde full oversikt over hva klager mente.
Det at klager ikke fikk spesiell beskjed om hva administrasjonen fremla for UBA gjør
ikke saksbehandlingen mangelfull når klager viste om dette og klagers argumentasjon
var tydelig fremført i forkant av møtet.
Uavhengig av dette vil det hevdes at en eventuell vurdering av saksbehandlingen som
mangelfull ikke medfører ugyldighet fordi feilen i så fall i dette tilfellet ikke har virket
bestemmende på vedtakets innhold. Se om dette forv.l. § 41 gjengitt ovenfor.
Kommunenes generelle kommentarer utover kommentarene til de opplistede
punkter i klagen:
Det er en grunnleggende prinsipp i plan- og bygningsloven at kommunens vedtak,
herunder utstedelse av ferdigattest, bygger på et tillitsforhold der tiltakshavers, eiers,
ansvarlig søkers og de enkelte ansvarlige foretaks opplysninger og erklæringer legges
til grunn for vedtakene.
Når erklæringer ikke er i overenstemmelse med faktum som fremkommer i saken skal
det relativt lite til for at et vedtak kan endres.
Den aktuelle saken omfatter svært prinsippielle forhold. Det er helt avgjørende for
etterlevelsen av lovverket at kommunen kan stole på de opplsyninger mv som gis i
saken. I denne saken er det vesentlig forskjell på de prosjekterte tiltak og resultatet,
dette uten at det er kommentert i erklæringene og uten at endringene er godkjent.
Enkelte av feilene er dessuten direkte relatert til fare for liv og helse.
Når det avdekkes slike mangler er det avgjørende at tiltaket samlet sett vurderes på nytt
i forhold til helheten i tiltaket så man kan være sikre på at det ikke er flere forhold som

er feil og at de forhold som er påpekt rettes.
Slik kommunen ser saken, vil det da være riktig å oppheve ferdigattestene for hele
prosjektet å få en vurdering rundt helheten i prosjektet og de enkelte deler av dette som
omfattes av de aktuelle avvik.
Nye opplysninger.
Det er ikke fremkommet nye opplysninger under klagebehandlingen som endrer
kommunens syn på vedtaket.

Utsatt iverksetting.
Klager ber om at gjennomføring av vedtaket om å oppheve ferdigattesten utsettes til FM
har avgjort klagen. Kommunen vurderer saken slik at det ikke er riktig å beslutte utsatt
iverksetting.
Det vises til de generelle vurderingene ovenfor. Det påpekes spesielt hensynet til
etterleving av lovverket, prinsippet om at forvalktningen skal kunne stole på den
informasjon som gis og hensynet til liv og helse som viktige momenter i vurderingen.
Dette underbygger at det ikke er riktig å beslutte utsatt iverksetting i denne saken.
Dette er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages spesielt.
Alternative løsninger:
Kommunen kan ikke se at det er aktuelle alternative løsninger i saken. Det er gitt
midlertidig brukstillatelse. Dette endrer ikke vedtaket om oppheving av ferdigattesten
eller vurderingene rundt om det skal gis utsatt iverksetting.
Økonomiske konsekvenser:
De eventuelle konsekvenser vedtaket innebærer for den enkelte som bor i
bygningsmassen kan ikke medføre at vedtaket ikke fastholdes, da det er avgjørende for
tilliten til og gjennomføringen av systemet i loven at bygningsmyndighetene kan stole på
de opplysninger som gis i en byggeprosess.
Konklusjon:
Klagen tas ikke til følge.
Det gis ikke utsatt iverksetting.

Videre behandling:
UBA tar stilling til klagen. Klagesaken sendes Fylkesmannen hvis UBA ikke endrer
vedtaket om å oppheve ferdigattesten.

Tønsberg, 12.08.19
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør

Anne Beate Hekland
virksomhetsleder
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Rådmannens innstilling
Søknaden om rammetillatelse til å oppføre et påbygg og fasadeendring på en frittliggende
enebolig godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 på følgende betingelser:
·
·
·

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.
Tiltaket kan ikke igangsettes før det foreligger tillatelse til igangsetting.
De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig
samtykke fra bygningsmyndigheten.

Sammendrag:
Søknad om å oppføre et påbygg (bygge på en etasje) og fasadeendring på en frittliggende
enebolig.
Det sentrale spørsmålet i saken er om tiltaket er tilstrekkelig tilpasset nærområdet og
eiendommen boligen er plassert på.
Rådmannen mener at tiltaket er tilstrekkelig tilpasset nærområdet. Nærområdet kan ikke
karakteriseres som ensartet og bærer preg av utbygging over tid. Boligene i nærområdet er
bygd med to etasjer eller to etasjer og loft, og et påbygg slik at det blir to etasjer på boligen
bryter derfor ikke med områdets karakter. Tiltaket er noe mer moderne enn de
omkringlingliggende bygningene, men er likevel godt tilpasset området, blant annet ved å ha et
tradisjonelt saltak. Den eksisterende boligen er noe stor for den lille eiendommen, så påbygget
kan virke fortettende. Samtidig har påbygget et volum som tar hensyn til dette ved at det ikke
dekker hele første etasje. Rådmannen anbefaler at tiltaket godkjennes.
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Innledning – hva saken gjelder:
Søknad om påbygg (bygge på en etasje) og fasadeendring.
Faktagrunnlag:
Vårdal Arkitekter AS har søkt om rammetillatelse til fasadeendring og påbygg i
Strandbakken 12 B på vegne av iBYGG AS. Søker har opplyst følgende:

Søknaden omfatter:
Situasjonskart:

Flyfoto:

Fasadetegninger:

Snittegning:

Areal:
Eksisterende BRA bolig: 310,2 m2
Ny BRA bolig: 76,8 m2
BYA: Uendret
Høyde:
Gesimshøyde: 6,057 m

Mønehøyde: 8,1 m
Rettslig grunnlag:
Eiendommen omfattes av planen «Del av Husvik ved Hermelinveien», planID 53010,
vedtatt 29.03.1995. Eiendommen er regulert til boligområde.
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
§ 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes nedenfor.
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.
Tiltaket i forhold til gjeldende arealplan:
Tiltaket er i tråd med arealformålet i kommuneplanen.
Ifølge reguleringsplanens § 2 kan det i området oppføres frittliggende eneboliger med
tilhørende anlegg i inntil 2 etasjer.
Den eksisterende boligen er bygget med én etasje, i tillegg til en kjelleretasje. Søker har
bekreftet at kjelleretasjen etter beregningsreglene ikke teller med i etasjeantallet.
Tiltaket er dermed i tråd med reguleringsplanens begrensning på antall etasjer.
Det følger videre av reguleringsplanens § 2 at bebygget grunnflate ikke skal overskride
25 % av tomtens nettoareal, garasje medregnet. Eiendommens bebygde areal
overskrider allerede 25 % av tomtens nettoareal. Tiltaket innebærer imidlertid ingen
endring av bebygd areal. Tiltaket er dermed ikke i strid med reguleringsplanens
bestemmelse om bebygd grunnflate.
Etter rådmannens vurdering er tiltaket i tråd med gjeldende arealplaner.
Plassering:

Påbygget er plassert 3,5 meter fra eiendomsgrensen mot gbnr. 158/436 og 158/399.
Etter pbl. § 29-4 andre ledd skal byggverk som hovedregel ha en avstand fra
nabogrensen på minimum 4 meter. Kommunen kan likevel godkjenne at byggverk
plasseres nærmere nabogrensen enn 4 meter, dersom eier av naboeiendommen har
gitt skriftlig samtykke, jf. bestemmelsens tredje ledd bokstav a.
Kommunen anser påbygget for å være et byggverk som krever samtykke fra naboen
dersom det skal plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter. Dette gjelder selv om
den eksisterende boligen allerede er plassert nærmere eiendomsgrensen enn 4 meter.
Vi viser til at avstandsregelen i pbl. § 29-4 skal ivareta branntekniske hensyn, samt
hensyn til lys, luft og utsikt på eiendommene. Påbygget vil ha negative konsekvenser for
disse hensynene.
Det foreligger et skriftlig nabosamtykke fra eier av 158/436 og 158/399. Ettersom den
eksisterende boligen allerede er plassert 3,5 meter fra nabogrensen, anbefaler
rådmannen at plasseringen av påbygget godkjennes.
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.
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 tiltaket har gode visuelle kvaliteter i seg selv, og at
det er godt nok tilpasset nærområdet og eiendommen boligen 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 Strandbakken 12 B er karakterisert av trehusbebyggelse med
varierende utforming, volum, takoppbygg og verandaer. Området er ikke ensartet og
bærer preg av utbygging over tid. Alle boligene i området har saltak, og to etasjer eller
to etasjer og loft.
Tiltaket innebærer at boligen får to etasjer og at mønehøyden økes med 3,508 m.
Ettersom de andre boligene i området har to etasjer, vil ikke påbygget bryte med
områdets karakter.
Tiltaket er noe mer moderne enn de omkringlingliggende bygningene, men er likevel
godt tilpasset området, blant annet ved at det har et tradisjonelt saltak. Dette er i tråd
med kommuneplanens § 1.16, hvor det står at bygninger skal harmonere med og ta
hensyn til eksisterende bygningsmiljø, men kan gis en moderne utforming.
Den eksisterende boligen er noe stor for eiendommen, slik at påbygget kan virke
fortettende. Samtidig har påbygget et volum som tar hensyn til dette ved at det ikke
dekker hele første etasje. Boligen fremstår dermed ikke som massiv.
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.

Nabomerknader:

Det foreligger nabomerknader fra eier av gbnr. 158/484, Fredrik Mikkelsen. Kort
oppsummert handler merknadene om følgende:
·
·
·

Utnyttelsesgraden for eiendommen er over den tillatte grensen. Tiltaket vil føre til en
enda større utnyttelsesgrad for eiendommen, og vil fortette nabolaget.
Dagens bopel ligger nærmere nabogrensen enn 4 meter.
Hovedutsikten til gbnr. 158/484 vil bli vesentlig forringet. Påbygget bør trekkes
vestover og høyden bør reduseres.

Det foreligger også nabomerknader fra eiere av gbnr. 158/24, Kaia og Thomas Hostvedt
Dahle. Kort oppsummert handler merknadene om følgende:
·
·
·
·
·

·
·
·

Tiltaket bør anses som en hovedombygging, og dermed følge reglene for nybygg.
Tiltaket fører til at bygningen får et dominerende volum, som bryter med
fortettingsstrategien i kommunen og nærområdets karakter.
Det fremgår ikke av tegningene om underetasjen er 1,5 m over terreng. Det er heller
ikke oppgitt BYA på tegningene.
Tiltaket øker innsyn og reduserer solkvaliteter for gbnr. 158/24.
Takformen skiller seg ut fra nærområdet fordi det er skjevstilt og har andre
vinkelgrader enn husene i nærområdet. Det er heller ikke fremlagt plan for material og
fargevalg.
Det er ikke gjort noe forsøk på å dempe uttrykket for boligen i høyde og utforming.
Bygget har 600 mm etasjeskiller og 2,75 m takhøyde i andre etasje.
Iht. kommuneplanens punkt 1.3.3 tillates ikke takterrasse. Her er det planlagt både
takterrasse og overbygget takterrasse.
Uteoppholdsarealene er mangelfulle.

Det foreligger også nabomerknader fra eiere av 158/10 og 158/436, Solveig og Freddy
Mikkelsen og Tormod og Line Bergan. Kort oppsummert handler merknadene om
følgende:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Påbygget vil bli svært dominerende på grunn av høyde, bredde og plassering.
Utkragingen av andre etasje mot øst vil ligge nærmere enn 4 m fra nabogrensen.
Uteoppholdsarealene er mangelfulle.
Heving av tomten på østsiden akspteres ikke. Ved byggingen av dagens hus ble
tomten hevet mer enn 1 m i øst.
Påbygget vil redusere solforholdene til naboene vesentlig, samt øke innsyn.
Naboene stiller spørsmål ved om konstruksjonen tåler ombyggingen.
Tiltaket vil ha stor negativ effekt på verdien av naboenes eiendom.
Etasjeskillet og den planlagte høyden på 2. etasje bør reduseres til normal høyde.
Ved å trekke påbygget mot vest og kun bygge på toppen av bygningskroppen som går
øst-vest er det mulig å finne en løsning som alle parter kan leve med.

Søker har besvart nabomerknadene med følgende:
·
·
·

·

·

Tiltaket endrer ikke utnyttelsesgraden. Det er derfor ikke behov for en ny søknad om
dispensasjon.
Tap av sol og utsikt er ikke til vesentlig ulempe for naboene.
Det er gjennomført kontroll og beregning av eksisterende konstruksjoner i forbindelse
med prosjekteringen. Tiltaket vil ikke medføre en hovedombygging eller riving av
eksisterende bolig.
Fasaden mot nord er planlagt med et minimum av vinduer, slik at innsyn ikke skal
være en ulempe. Vindu som ligger mot nord er også plassert over kjøkkenbenk, med
en høyde på ca. 40 cm lysåpning, slik at dette kun er egnet for å dra lys inn, ikke for
utsyn.
Uteoppholdsarealene på terreng endres ikke. Verandaene vil være med på å gi en
vesentlig økning og bedring av uteoppholdsarealene.

·

Påbygget gjør at volumet oppfattes som mindre, ettersom det ikke utføres påbygg over
hele 1. etasje.

Etter tilbakemelding fra administrasjonen hvor vi var usikre på om påbygget er
tilstrekkelig tilpasset boligens bygde omgivelser, har tiltaket blitt omprosjektert.
Omprosjekteringen innebar blant annet at takformen ble endret fra et skjevstilt saltak til
et mer tradisjonelt saltak. Det ble også gjort bestrebelser for å minske byggets høyde og
lage inntrukkede verandaer, slik at det ikke skal føre til avvik i forhold til tomtegrenser
eller innsyn. Ny nabovarsling ble gjennomført, og det ble mottatt nabomerknader fra
158/10, 158/24 og 158/484. Kort oppsummert går nabomerknadene ut på følgende:
·
·
·

·

Det er positivt at tiltakshaver har tatt hensyn til nabomerknadene.
Høyden og etasjeskillene er fortsatt for høye.
Ved fradelingen av eiendommen ble det tinglyst en bestemmelse om at bygningen skal
være tilpasset eiendommen. Boligens BYA er allerede større enn tillatt utnyttelsesgrad,
og tiltaket strider med den tinglyste bestemmelsen.
Sekundærleiligheten bør fjernes.

Søker har besvart nabomerknadene med følgende:
·
·
·

·

Det foreligger nabosamtykke for den delen av tiltaket som er plassert nærmere
nabogrensen enn 4 meter.
Utnyttelsesgraden endres ikke, og det er den tidligere byggetillatelsen som danner
grunnlaget for dagens BYA.
Bygget er prosjektert med to etasjer, som er tilsvarende flere andre boliger i området.
Estetikk og arkitektur er mer moderne enn nærliggende bygninger, men dette
gjenspeiler det faktum at området er bygget ut over tid. Det er svært lite homogenitet
og ensart innenfor eiendommens nærområde.
Gbnr. 158/484 har ikke sin hovedutsikt mot sjøen i nord, og alle sine uteområder mot
øst. Tiltaket kan derfor ikke anses som en vesentlig ulempe for naboene.

Rådmannens kommentarer til nabomerknadene:
·

·

·

·
·
·
·

Rådmannen er av den oppfatning at boligen etter omprosjekteringen er tilstrekkelig
tilpasset eiendommen og omkringliggende bebyggelse. Vi viser til at boligene i
nærområdet har to etasjer, noen også med en loftsetasje i tillegg. Se vurderingen over.
Tiltakshaver har forsøkt å imøtekomme naboenes merknader ved å redusere
mønehøyden på boligen fra 8,518 m til 8,1 m. Gesimshøyden er redusert fra 6,394 m
til 6,057 m.
Tiltaket endrer ikke eiendommens utnyttelsesgrad. Tiltaket er derfor ikke avhengig av
en ny dispensasjon fra reguleringsplanens begrensning på utnyttelsesgrad.
Rådmannen er enig i at den allerede høye utnyttelsesgraden gjør at det kan virke noe
fortettende å bygge på en etasje til, og at påbygget vil redusere kvaliteten på
uteoppholdsarealene på terreng. På den andre siden er det lagt opp til å etablere flere
verandaer, slik at det dannes flere uteoppholdsarealer med god kvalitet. Det at
påbygget ikke dekker hele første etasje, gjør også at det ikke virker like fortettende og
dominerende som det ville gjort hvis det hadde dekt hele første etasje.
Reduksjon av solforhold og økt innsyn for naboene er ikke til vesentlig ulempe for
naboene, og noe man må påregne når man bor i et tettbebygd strøk.
Tiltaket endrer ikke antall boenheter, og utløser dermed ikke nye krav til parkering eller
størrelse på uteoppholdsarealene.
Tegningene viser ikke at det skal etableres en takterrasse på boligen.
Se ellers vurderingen over.

Alternative løsninger:

Tiltaket har ikke gode nok visuelle kvaliteter i forhold til dets bygde og naturlige
omgivelser og plassering, jf. pbl. § 29-2. Utvalget viser til at eiendommen er liten og
allerede tett bebygd med den eksisterende boligen. Påbygget vil virke fortettende og
skape et volum som ikke er tilpasset eiendommen.
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
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Saksbehandler:
Åge Hammervik, telefon: 415 14 564
Kommuneutvikling

Stålveien 15 - 0157/0011 - brygge - søknad om dispensasjon
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
191/19

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra byggegrense
mot sjø i kommuneplanens arealdel for oppføring av brygge.

Sammendrag:
Saken gjelder søknad om dispensasjon for oppføring av brygge på Husvik.
Det ble søkt om tilsvarende dispensasjon i 2016. Utvalget avslo denne søknaden i sak 112/18
med 4 mot 3 stemmer (H, FRP).
Selv om enkelte sider ved saken er fremhevet tydeligere i søknaden nå, er det ingen nye
opplysninger eller synspunkter som ikke var kjent ved forrige søknadsbehandling. Rådmannen
anbefaler derfor at utvalget står fast ved tidligere vedtak.
Tidligere vedtak legger imidlertid ingen rettslige føringer for utvalgets vurdering nå, og utvalget
står derfor fritt til å gjøre en ny vurdering av saken og eventuelt komme til et annet resultat.
Vedlegg:
Stålveien 15 - 0157/0011 - fornyet søknad om dispensasjon - gjenoppføring av brygge
Foto
Foto - kart
Stålveien 15 - 0157/0011 - brygge - søknad om ett-trinns tillatelse - ny behandling
Stålveien 15 - 0157/0011 - Oppført brygge i strandsonen - fraråder og vil vurdere påklaging

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder søknad om dispensasjon for oppføring av brygge på Husvik.
Faktagrunnlag:
Advokat Are Bohne på vegne av Jan Brunsell søker om dispensasjon fra byggegrense
mot sjø i kommuneplanen.
Bryggen er oppført. Det ble søkt om tilsvarende dispensasjon i 2016. Utvalget avslo
denne søknaden i sak 112/18 med 4 mot 3 stemmer (H, FRP).
Søker angir følgende grunner for dispensasjonssøknaden:
·
·
·
·

Tiltakshaver ønsker å legge til rette for allmennhetens ferdsel i strand-/bryggeområdet.
Det kan tinglyses en ferdselsrett som en servitutt på eiendommen, og allmennheten
kan opplyses om ferdselsretten ved skilting.
Om nødvendig kan bryggen endres for å ivareta allmennhetens ferdselsrett.
Siden bryggen hele tiden har vært synlig over vannspeilet og avmerket på kartet, er
landskapshensynene ikke fremtredende.

Illustrasjoner

Figur 1 - kart 20.04.2018
Andre myndigheter
I brev 03.04.2018 frarådet Fylkesmannen dispensasjon fra kommuneplanen, og
orienterte om at han ville vurdere å påklage eventuell tillatelse. I etterfølgende møte
med tiltakshaver og administrasjonen i kommunen, var imidlertid Fylkesmannen positiv
til søknaden hvis det stilles vilkår om at det etableres en sikker ferdselsrett for
allmennheten over eiendommen.
Rettslig grunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 – se www.tonsberg.kommune.no.

Figur 2 – utsnitt av plankart som viser arealformål (bolig) og byggegrense mot
sjøen (rød linje). Kartet viser også friområdene nord og sør for eiendommen.
Fra kommuneplanbestemmelsene:
§ 1.8.1 Byggegrense langs sjø I byggeområder er byggegrense langs sjø angitt på
plankartet og skal gjelde foran pbl. § 1-8.
Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no.
§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i
eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og
tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og
regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke
dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en
direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasjonssøknaden.
[…]
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes nedenfor.
Vurderinger:
Betydning av tidligere søknad og vedtak
I forvaltningspraksis er det lagt til grunn at en søknad normalt ikke skal avvises selv om
den er lik en tidligere avgjort søknad, jf. blant annet Sivilombudsmannens sak 2010-14.
Det har dessuten gått noe tid, og enkelte grunner for dispensasjon er fremhevet
tydeligere i den nye søknaden. Etter rådmannens vurdering kan derfor saken tas opp til
realitetsbehandling på nytt.
Utvalgets tidligere vedtak har dessuten ingen formell rettsvirkning for søknaden som er
til behandling nå. Utvalget står med andre ord fritt til å komme til et annet resultat,
innenfor de rettslige rammene i kommuneplanen og plan- og bygningsloven.
Vurdering av søknaden
Etter pbl. § 19-2 andre ledd kan det bare gis dispensasjon hvis hensynene bak
kommuneplanen 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.
Det skal svært tungveiende grunner til for å gi dispensasjon fra kommuneplanen.
Kommuneplanen har blitt til etter en omfattende beslutningsprosess hvor både private
og offentlige interesser er hørt, og den er vedtatt av kommunestyret som er kommunens
øverste organ. Planen er dessuten et viktig informasjons- og beslutningsgrunnlag ved
mange prosesser og avgjørelser i kommunen. Avvik fra planen bør derfor normalt ikke
skje ved dispensasjon, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og
reguleringsplaner.
Byggegrensen mot sjø i kommuneplanen skal i første rekke ivareta hensynene til
allmennhetens friluftsinteresser, landskapsbildet og naturmangfold. I uttalelsen fra
fylkesmannen i forbindelse med forrige søknadsbehandling, er dette vurdert slik:
«Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen finner at omsøkt tiltak kommer i konflikt
med allmenne interesser i 100-metersbeltet. Den nye brygga vil beslaglegge et
stort område i sjø og få negativ innvirkning på landskapsbildet. Strandsonen blir
også privatisert. Brygga er primært en privat brygge som vil komme hytteeieren til
gode. Vi kan heller ikke se at det er pekt på fordeler for allmenne interesser som
klart overstiger ulempene.»
Dette var også utvalgets vurdering ved forrige behandling, og det er ingen nye faktiske
opplysninger eller synspunkter som gir grunn til å endre resultatet. Rådmannen
anbefaler derfor at utvalget står fast ved tidligere vedtak.

Utvalget har imidlertid anledning til å legge avgjørende vekt på fordelene ved å sikre en
rettslig og faktisk ferdselsrett for allmennheten. I saksfremlegget til sak 112/18 ble dette
vurdert slik:
«Det ligger regulerte friområder både nord (gbnr. 157/226) og sør (gbnr. 157/61)
for eiendommen, og det er ønskelig å etablere en ferdselsmulighet mellom disse.
Dette vil også gi mulighet til å flytte kyststien ned i strandsonen i dette området. En
fullstendig forbindelse mellom områdene er avhengig av at det også er
ferdselsmulighet over gbnr. 157/12. Dette må avklares etter reglene i plan- og
bygningsloven og friluftsloven i egen sak.
Det er viktig at ferdselsmuligheten sikres rettslig og faktisk, både ved en tinglyst
bruksrett og ved skilting som gjør den tydelig for allmennheten. Privatiseringen av
strandsonen som bryggen medfører, vil da etter rådmannens vurdering
kompenseres av tiltak som gir allmennheten en reell mulighet til ferdsel langs
sjøen. Vilkårene for å gi dispensasjon er da oppfylt.»
Rådmannen fremmer derfor en alternativ innstilling der søknaden blir innvilget på
relevante vilkår.
Alternative løsninger:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra byggegrense mot
sjø i kommuneplanens arealdel på følgende vilkår:
1. Det må tinglyses ferdselsrett for allmennheten og rett til skilting av ferdselsmuligheter
på eiendommen. Utforming av servitutten skal godkjennes av kommunen og være
gjennomført før det kan gis ferdigattest.

2. Det må sendes inn søknad om byggetillatelse for avklaring av tekniske krav m.m.
Administrasjonen delegeres myndighet til å ta stilling til byggesøknaden.

Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at utvalget står fast ved tidligere vedtak i samme sak, og at
søknaden om dispensasjon derfor avslås i samsvar med innstillingen.
Videre behandling:

Saksbehandlingsgebyr: Kr 6 855 (dispensasjon – gebyrreg. pkt. 2.6.1)
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kommunaldirektør
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Tønsberg - Vermeli - Ramnesveien 141 - 0021/0001 og 0022/0004 - Fradeling av
jordbruksarealene fra landbrukseiendom
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
192/19

Rådmannens innstilling
I medhold av jordlovas § 12 avslår Tønsberg kommune søknad om deling av gbnr 21/1 og 22/4
fordi det vil splitte opp landbruksressursene i stedet for å samle dem.

Sammendrag:
Kommunen har fått en søknad om dispensasjon fra forbudet i kommuneplanens arealdel mot
endring og opprettelse av eiendom i LNF-områdene. Det er søkt om å dele jordbruksarealene
fra den delen av eiendommen som består av skog. Før avgjørelse fattes i medhold av plan- og
bygningsloven, må søknaden behandles etter jordlovas bestemmelse om deling av
landbrukseiendom.
Det som skiller denne søknaden fra de fleste andre søknader om deling av
landbrukseiendommer, er at det søkes om å dele opp ressursgrunnlaget. Vanligvis søkes det
om å dele fra tunet mens jord og skog blir solgt samlet eller delt til sammenslåing med
nærliggende landbrukseiendommer. I denne saken ønskes det at skogen blir en egen
landbrukseiendom mens jorda blir solgt til sammenslåing med en annen landbrukseiendom.
Rådmannen mener at det ikke er i tråd med delingsbestemmelsen og formålsparagrafen i
jordlova og fremmer derfor saken til politisk behandling.

Landbrukseiendommen Vermeli ønskes delt slik at skogen og tunet beholdes av
grunneieren, mens jordbruksarealene selges til den som de i dag leies ut til. Deling av
landbrukseiendom kan ikke gjennomføres uten godkjenning i medhold av jordlova.
Faktagrunnlag:
Grunneier Rolf Vermelid har søkt om tillatelse til å dele fra all dyrka jord fra
landbrukseiendommen sin, gbnr 21/1 og 22/4 (hovednummer) i Tønsberg kommune.
Jorda planlegges solgt til den som i dag driver den gjennom en leiekontrakt. Skogen
ønsker Vermelid å beholde for å fortsette skogsdrift og jakt. Han vil også beholde tunet.

Eiendommen består av flere teiger. Tunet er markert med rød prikk. Det ligger omtrent
2,5 km i luftlinje fra Sem sentrum.

Oversikt over eiendommen. Den måler totalt 793 dekar, i følge landbruksregisteret. En
gårdbruker i Ramnes leier jorda på denne og på tre naboeiendommer.
Eiendommen har 224 dekar fulldyrka jord hvorav nesten alt er kartlagt som beste
kvalitet. 4 dekar er innmarksbeite, 526 dekar er produktiv skog hvorav 44 % har høy
bonitet, 13 % har middels bonitet og 43 % har lav bonitet. Uproduktiv skog utgjør 24
dekar. Tun, vei og vann (deler av Merkedamselva) måler til sammen 12 dekar.

Rettslig grunnlag:
Jordlova, § 12, setter krav om godkjenning før landbrukseiendom kan deles. Det skal
legges vekt på om
·

delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket

·

hensyn til vern av arealressursene

·

om delinga fører til en driftsmessig god løsning

·

om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.

Rundskriv M-1-2013 fra regjeringa inneholder utdypende rettledning for hvordan
jordlova skal praktiseres. Der står det blant annet at det er lagt til grunn som et mål for
jordloven at driftsenhetene bør styrkes. «Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre
og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige
eiere.» Hva en tjenlig bruksstruktur er skal ses i lys av de lokale forholdene og om
ressursene kan drives på en kostnadseffektiv måte i et langsiktig perspektiv.
Rundskrivet viser til et annet rundskriv, M-35-95, for nærmere omtale av begrepet
«tjenlig bruksstruktur».
M-35-95 slår fast at det skal legges vekt på å skape ressurssterke bruk. «Et bredt
sammensatt ressursgrunnlag kan bidra til å skape ressurssterke bruk dersom
ressursene kan drives på en kostnadseffektiv måte. Svingninger i markedet får på
denne måten mindre virkning for inntektsgrunnlaget på bruket.»

Forholdet til kommuneplanen:
Eiendommen ligger i arealkategorien LNF (landbruks-, natur- og friluftsområde). Utdrag
fra kommuneplanens bestemmelser, § 2.10: «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.» Dette har først og fremst betydning for behandlingen
etter plan- og bygningsloven som følger etter en eventuell tillatelse etter jordlova.

Vurderinger:
I jordlova med tilhørende rundskriv er det gjort klart at landbrukseiendommer kan deles
dersom det ikke er momenter som taler mot.
Hvilken landbrukseiendom arealene skal legges til er ikke gjenstand for vurdering i
denne saken. Det skal vurderes når kommunen mottar søknader om konsesjon.

Tjenlig og variert bruksstruktur
Et mål for jordlova er at driftsenhetene skal styrkes. Skogen er en del av
ressursgrunnlaget på gården og bidrar til å gjøre eiendommen mer robust. Deling som
omsøkt fører dermed til en svekkelse av eiendommens ressursgrunnlag. Dersom
inntektene fra jordbruket svikter i en periode, kan skogen være et godt tilskudd, eller
omvendt.
På den andre sida fører fradeling til at jorda kan selges og legges til en annen
landbrukseiendom som kan bli styrket av det. Men styrking av andre
landbrukseiendommer oppnås bedre ved å selge hele eiendommen samlet som
tilleggsareal, eventuelt dele fra tunet og selge jord og skog til landbrukseiendommer i
nærområdet.

Hensyn til vern av arealressursene

I de fleste tilfeller oppnås det beste vernet av arealressursene gjennom lønnsom
landbruksdrift. Skogen blir igjen som en liten enhet som alene ikke har ressurser nok til
å fungere som en sterk landbrukseiendom.
Rådmannens erfaring med reine skogeiendommer i Tønsberg er at ressursene på slike
eiendommer ivaretas på en dårlig måte fordi de ikke drives av personer som har en
vesentlig del av sin inntekt og sitt arbeid i landbruket. Mange av de reine
skogeiendommene i Tønsberg har lavere produksjon av volum og kvalitet enn skog
som drives av aktive bønder.
Rådmannen tviler ikke på at søkeren kommer til å drive skogen godt, men er forpliktet
av jordloven og tilhørende rundskriv til å vurdere saken i et langt perspektiv.

Fører deling til en driftsmessig god løsning?
Det er veier som fører fram til skogteigene slik at man kan unngå å kjøre over jorda for
å drive skogen. En mulig ulempe ved deling kan dermed unngås.
Sett ut fra skogbrukets lønnsomhetsnivå over flere år er skogen ikke i nærheten av å
være stor nok til å fungere som en rasjonell driftsenhet. Derimot kan den gi et godt
tillegg til en landbruksdrift der både jord og skog gir inntekter og arbeid. Rådmannen
mener derfor at deling ikke gir en driftsmessig god løsning.

Fører deling til ulemper for landbruksdrift eller miljø i området?
Rådmannen kan ikke se at deling som omsøkt gir noen slike ulemper.

Alternative løsninger:
I medhold av jordlovens § 12 godkjenner Tønsberg kommune søknaden om deling av
gbnr 21/1 og 22/4 fordi gevinsten av å styrke en annen landbrukseiendom med
tilleggsjord overstiger ulempen ved at det blir opprettet en rein skogeiendom som ikke
er stor nok til å kunne drives alene som en økonomisk lønnsom og rasjonell
landbrukseiendom.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Tønsberg kommune.

Konsekvenser for næringsutvikling:
Etter rådmannens syn gir ikke deling som omsøkt et godt utgangspunkt for
næringsutvikling.

Helse- og miljøkonsekvenser:
Ikke relevant.

Konsekvenser for folkehelse:

Ikke relevant.

Konsekvenser for barn og unge:
Ikke relevant.

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ikke relevant.

Konklusjon:
Det er et mål i jordlova å samle ressursene på aktive landbrukseiendommer. Deling
som omsøkt splitter opp ressursgrunnlaget i stedet for å samle det. Søknaden kan
derfor ikke godkjennes.

Videre behandling:
UBA er første og eneste vedtaksmyndighet i denne saken.
Tønsberg,

Jan R. Eide
Kommunaldirektør
Anne Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/54174

Saksbehandler:
Maren Vermelid, telefon: 476 25 053
Kommuneutvikling

Ysteritorget - 0042/0023 - Opparbeidelse av torg og parkeringsareal Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
30.08.2019

Saksnummer
193/19

Rådmannens innstilling
Ett-trinns søknad om opparbeidelse av torg og parkeringsareal godkjennes som omsøkt.
Tiltaket vurderes til å være i samsvar med reguleringsplan og til å imøtekomme de krav som
følger av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

Sammendrag
Ett-trinns søknad omfatter opparbeidelse av friområde med park og parkeringsplasser på
Ysteritorget på Sem. Opparbeidelsen innebærer beplantning, vannbad, sitteplasser og
parkeringsareal med 8 parkeringsplasser. Tiltaket vurderes til å være i samsvar med
reguleringsplanen for Semsbyen og til å imøtekomme bestemmelsene i Kommuneplanens
arealdel og plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
Vedlegg:
Ysteritorget - 0042/0023 - opparbeidelse av torg og reguleringsendring - ett-trinns søknad
situasjonskart
gjennomføringplan
Dokumenter i saksmappen:
09.08.2019 Ysteritorget - 0042/0023 - opparbeidelse av torg og reguleringsendring - etttrinns søknad

Innledning – hva saken gjelder
Tønsberg Kommune v/EUT søker på vegne av Tønsberg Kommune v/Rådmannen om
oppgradering av Ysteritorget, gbnr. 42/23 på Sem. Oppgraderingen innebærer en
endring fra eksisterende asfaltareal til en plass med belegningsstein med sitteplasser,
beplantning av blomster/busker i kar og 8 parkeringsplasser, i tråd med slik
eiendommen er regulert i Reguleringsplanen for Semsbyen.
Situasjonskart

Situasjonsplan

Rettslig grunnlag
Kommuneplan
Den aktuelle eiendommen er avsatt til grønnstruktur i Kommuneplanens arealdel 20182030, planID 0704 99008, vedtatt 22.05.2019.
Sentrale bestemmelser:
§ 2.9 Grønnstruktur
Tiltak for å fremme friluftslivet; turveier og områder for lek og rekreasjon kan tillates
dersom viktige hensyn til naturmangfold, som truede og prioriterte arter og spesielle
naturkvaliteter ikke berøres. Andre tiltak tillates ikke.
Reguleringsplan
Den aktuelle eiendommen er regulert til Friområde/park og parkeringsplass i
Reguleringsplan for Semsbyen, planID 0704 14009, vedtatt 16.02.2000.
Sentrale bestemmelser:
§ 9 Offentlig trafikkområde
Del av Hageveien og Ysteritorvet opparbeides til gatetun med kjørbar adkomst. 30 km
sone med fartsdempende humper opparbeides som vist på reguleringskartet.
Hageveien forutsettes stengt i retning Sem næringsområde.
§ 10 Friområde – Park, Lekeplass og Park (Ysteritorvet)
Parkområdene opparbeides parkmessig og tilrettelegges for lek og arrangementer.
Lekeplasser opparbeides i henhold til kommunens retningslinjer.
Plan- og bygningsloven
§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene
§ 29-1 Utforming av tiltak
§ 29-2 Visuelle kvaliteter

§ 29-3 Krav til universell utforming og forsvarlighet
Teknisk forskrift (TEK17)
§ 8-3 Opparbeidet uteareal med krav om universell utforming

Vurderinger
Forholdet til gjeldende plan
Den aktuelle eiendommen er regulert til friområde/park og parkeringsplass i
Reguleringsplan for Semsbyen. Tiltaket vurderes til å være i samsvar med
reguleringsformål og de bestemmelser som følger av reguleringsplanen og
kommuneplanens bestemmelser om grønnstruktur.
Visuelle kvaliteter
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 29-1 og 29-2 skal kommunen se til at et hvert
arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført slik at det får en god arkitektonisk
utforming. Tiltaket skal være i samsvar med sin funksjon og inneha gode visuelle
kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon, samt dets bygde og naturlige
omgivelser og plassering. Tiltaket vurderes tilfredsstillende visuelt utformet, og tilpasset
det bygde og de naturlige omgivelsene.
Universell utforming og forsvarlighet
Tiltaket skal imøtekomme de krav som følger av Teknisk forskrift (TEK17) hva gjelder
sikkerhet, universell utforming og behandling av overvann. Rådmannen legger til grunn
at kravene blir ivaretatt.
Nabomerknader
Det foreligger merknad fra eier av gbnr. 43/32 seksjonsnummer 1 om muligheter for
endret plassering av serveringsstedet Semsgrillen, da det skal gjenreises etter brannen
i desember 2018. Det grunngis at det vil være en mulighet som sikrer en mer helhetlig
løsning for miljøet på Sem med en større åpen parkløsning og en mer områdetilpasset
plassering av serveringsstedet.
Det foreligger merknad fra eier av gbnr. 43/32 seksjonsnummer 2 om ønske om ny
avkjøring til Ysteriveien over kommunalt areal, samt muligheter for å benytte deler av
Ysteritorget som uteservering for Semsgrillen.
Kommunen v/EUT har gitt tilbakemelding i møte 09.08.2019 om at det ikke er ønskelig
med ny avkjørsel over det kommunale arealet. Opparbeidelse og evt. leie av areal til
uteserveringen er byggesaken uvedkommende, og må eventuelt være gjenstand for en
egen avtale.
Rådmannen anser merknadene som svart ut av ansvarlig søker (EUT).
Grunnforhold
Ved arbeidet med tiltaket opplyses det om at det vil bli foretatt masseutskiftning ned ca.
50 cm., og at det er noen tidligere bruk av arealet som tilsier at grunnen er forurenset.
Det er ikke registrert kvikkleire på eiendommen i kommunens kartløsning.
Bygningsmyndigheten har ikke opplysninger om at det finnes kvikkleire eller andre
naturfarer på den omsøkte eiendommen.

Biologisk mangfold
Ved søk i «Artskart» vises det ingen forekomster av arter underlagt særlig vern.
Ansvar
Funksjon

Ansvarsområde

Tiltaksklasse

SØK

Ansvarlig søker, hele
tiltaket

1

PRO

Landskapsutforming

1

UTF

Landskapsutforming

1

Foretak, org.nr.,
dato
Tønsberg
Kommune v/EUT,
org.nr. 950611839,
12.08.2019
Tønsberg
Kommune v/EUT,
org.nr. 950611839,
12.08.2019
Tønsberg
Kommune v/ Bydrift,
org.nr. 950611839,
12.08.2019

Rådmannen vurderer tiltaket til å være tilstrekkelig belagt med ansvar, og plassert i
riktig tiltaksklasse.
Alternative løsninger
Rådmannen foreslår ingen alternative innstillinger.
Konsekvenser for barn og unge
Tiltaket vurderes til å ha positive konsekvenser for barn og unge, hvor en oppgradering
av Ysteritorget skaper en utendørs møteplass sentralt på Sem, samt at det er tiltenkt å
bygge enkle lekeapparater på plassen.
Konklusjon
Rådmannen vurder tiltaket til å være i samsvar med de krav som følger av plan- og
bygningsloven med tilhørende forskrifter, reguleringsplan og de supplerende
bestemmelser som følger av kommuneplanens arealdel. Tiltaket kan anbefales.

Videre behandling
Utvalget for bygge- og arealsaker (UBA) avgjør saken.

Tønsberg,
Jan Eide
rådmann
Anne B. Hekland
virksomhetsleder

Saksbehandlingsgebyr
Kr. 8 005,Sum

Kr. 8 005,-

Type
Gebyrregulativ
pkt. 2.4.6.

Varenummer
1522

