23.12.2018
MERKNADER - NABOVARSEL
Tiltakshaver: Ingvild og Jan Hagfors Greve / BITS Ark. & Ing. AS
Undertegnede: Øyvind Hegrenæs, Mistelteinen 46
Oppsummering av merknad:
I sammendrag fra forhåndskonferanser 16/8449 og 18/10286 skriver Tønsberg kommune:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Bygningen ligger på en av de høyest beliggende eiendommene i området.
[…] kan det fremstå som nokså høyt i forhold til omkringliggende bebyggelse.
[…] vil tiltaket fremstå som betydelig høyere og med mer volum enn dagens valmtak.
[…] tilsier at vi bør vise forsiktighet med å anbefale noe vesentlig høyere bygg.
Kommunen bør under behandling av søknaden se til at […] trivsels- og miljømessige
forhold ikke blir vesentlig skadelidende.
[…] 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.
Kravet til god kvalitet skal også tolkes relativt i forhold til tiltakets størrelse og
synlighet.
Det er videre stilt krav om at tiltaket skal ha gode visuelle kvaliteter i forhold til de
bygde og naturlige omgivelser det skal plasseres i. Dette er et selvstendig krav.
En endelig avgjørelse vil i noen grad være avhengig av tilpasning i forhold til de andre
boligene.

Slik det fremgår av forhåndskonferanser er ikke det eksakte tiltaket i nabovarsel blitt diskutert
med kommunen, MEN det er undertegnedes oppfatning at tiltaket er til overmål dominerende
og ruvende, og at det er lite tilpasset bygde og naturlige omgivelser (som beskrevet nedenfor
og vist i skisser/bilder). Overnevnte 9 punkter tilsier en nøye vurdering av kommunen.
Undertegne legger dermed til grunn at ovennevnte punkter i høyeste grad fortsatt er gjeldende
ved en vurdering fra kommunen. Grunnet størrelsen og omfanget av tiltaket anmoder
undertegnede at kommunen gjennomfører en befaring.
Et argument i nabovarsel er at «bolig har et forholdsvis høyt valmet tak med store utstikk og
overbygg i hele byggets lengde på vestsiden. Ved å redusere bredden på taket så vil ikke den
totale mønehøyden øke med mer enn ca 1 meter i forhold til dagens situasjon». Undertegnede
bemerker at
10) Foreslått tiltak medfører en økning mønehøyde på 108 cm i forhold til dagens
situasjon.
11) En reduksjon i bredde vil som nevnt medføre en reduksjon i mønehøyde, men ikke
mer enn ca. 30 cm med foreslåtte takvinkel. Reduksjon av bredde har ingen annen
vesentlig positiv effekt på naboer på østsiden.
12) Enda viktigere enn mønehøyde er økt gesimshøyde. Nåværende tak er stort, men gir
en kontrast mellom vegg og tak. Tak er dessuten lite synlig fra ankomst til
eiendommene. Ny full etasje og loddrett veggflate, med tilhørende økning i
gesimshøyde, gir et vesentlig mer dominerende og påtrykkende utrykk og volum, godt
synlig fra naboers eiendom, adkomst, og kommunal veien gjennom Mistelteinen.

Videre bemerkes spesielt, og som også bemerkes av kommunen, at huset allerede ligger høyt
over de fleste av naboene. Eksempelvis er høydeforskjell mellom start av 1. etasje i
Mistelteinen 48, og bakkeplan i Mistelteinen 44/46 og Mistelteinen 20, mellom 4.5 og 6.5 m.
Undertegnede er innforstått med at tiltaket trolig er innenfor reguleringsplan med tanke på
gesims- og mønehøyd i forhold til gjennomsnittlig planert terreng. Men grunnet det bratt
skånende terrenget vil OPPLEVD gesims- og mønehøyde fra de sistnevnte eiendommene (og
fra nærmeste kommunale vei) være henholdsvis 10-12m, og 11.5-13.5m.
På bakgrunn av ovennevnte punkter så er tiltaket beskrevet i nabovarsel ikke akseptabelt for
undertegnede, og en eventuell godkjenning vil påklages. Konkret:
13) Ønsket økning i boligmasse tilsvarer en hel enebolig! Tiltaket fremstår ut av
proporsjoner, og ny bolig fremstår mer som en tomannsbolig eller lavblokk, enn en
enebolig. Spesielt grunnet sin høye plassering, så oppleves tiltaket som svært lite
tilpasset bebygde og naturlige omgivelser, jamfør krav om visuelle kvaliteter.
14) Foreslåtte tiltak oppleves som meget dominerende i sin størrelse og plassering, høyt
over undertegnedes (og andre naboers) eiendom. Det oppleves VESENTLIG mer
dominerende enn dagens situasjon. Dette fremkommer etter undertegnedes oppfatning
klart fra skisser under.
15) Inkludert terrengforskjell på ca. 5m, så vil nytt bygg (med hele langsiden mot
undertegnede) oppleves som en «vegg» på 12 x 18 m. Meget synlig fra undertegnedes
eiendom. Påtenkt veranda i sør kommer i tillegg.
16) Gjennomføring av tiltak vil ha en direkte påvirkning på trivsel. Det vil medføre sterk
følelse av innelukkethet mot vest, samt at det vil medføre sterk følelse av innsyn (fra
stor høyde). Merk spesielt at utendørs oppholdsrom i Mistelteinen 46 på ettermiddag
og kveld er mot vest.
Mangler i nabovarsel:
I sammendrag fra forhåndskonferanse så påpekte kommunen «for a kunne vurdere dette
tilstrekkelig, bør søknaden ha med noen oppriss som viser forholdet til de omkringliggende
bygningene». Dette er totalt fraværende i nåværende nabovarsel. For øvrig gir nåværende
situasjonskart med (feilaktig) inntegnet terreng rundt fasade et meget dårlig
vurderingsgrunnlag.
Undertegnede har laget en nøyaktig 3D modell for påtenkt tiltak, som er overlagt bilder tatt i
noen utvalgte vinkler. Dette gir en meget illustrativ og rimelig korrekt fremstilling, noe
undertegnede savner i nåværende nabovarsel. Det er viktig å påpeke at slike bilder eller
fremstillinger må gjøres fra bakkenivå/oppholdsrom til omliggende eiendommer, ikke bare fra
fugleperspektiv.
I tillegg bør tiltakshaver vurdere detaljerte kote-skisser, eller enda bedre, snitt-tegninger på
langs og på tvers (med terreng hos naboer, og terreng og fasade i Mistelteinen 48).

Forslagtil løsning:
Undertegnedeønskerå poengtereat han har forståelsefor at tiltakshaverønskerå utnytte
mulighetenfor å få mer plass.Undertegnedeønskeri så måteen god dialog medtiltakshaver
og kommunefor å finne en løsningsomer akseptabelfor alle parter.
Tiltakshavernevnerat det er utarbeidetf lere andrealternativer,hvorpåundertegnede
tidligere
er fremvist ett av disse.Undertegnedeanmoder tiltakshaverom å vurdereom dettelikevel kan
fremstillestil kommunen,da det settfra naboergir en vesentligmindreulempe.
Undertegnedevil anbefaleen løsninghvor man beholderhoveddelenav taket slik det er i dag,
menat mankan vurdereett eller flere arker,bådepå vestlig og østlig side.Dette virker
kommunenå værepositiv til i sammendragfra forhåndskonferanser
.
I tillegg, og uansettendeligl øsning,såvil undertegnede
henstilletiltakshaverom å trekke
planlagtveranda(mot sør)sålangt tilbake som mulig. Dette for å forhindre,eller helst
redusere,bygningsmasse
mot sør.

Hilsen

_______________________________
Øyvind Hegrenæs

Vedlegg:skisser/bilder

Skisser:

Figur 1: Innkjørsel til Mistelteinen 46, fra Mistelteinen 44. MERK – høyde fra nytt møne til asfalt ved bil er 12 m. Ny høyde fra gesims til samme
punkt er 10.5 m Legg videre merke til dimensjoner i forhold til oppstilt bil. Ny bolig fremstår meget ruvende og dominerende.

Figur 2: Tilsvarende som i Figur 1. Før og etter. Foreslått tiltak vesentlig mer dominerende enn dagens situasjon, og enda mindre tilpasset
bebygde og naturlige omgivelser.

Figur 3: Sett fra Mistelteinen 20. MERK – høyde fra nytt møne til bakkeplan 13.5 m. Ny høyde fra gesims til samme punkt er 12 m
Ny bolig fremstår meget ruvende og dominerende.

Figur 4: Tilsvarende som i Figur 3. Før og etter. Foreslått tiltak vesentlig mer dominerende enn dagens situasjon, og enda mindre tilpasset
bebygde og naturlige omgivelser.

Figur 5: Foreslått tiltak sett fra grensen innkjørsel Mistelteinen 40 og kommunal vei gjennom Mistelteinen.

Figur 6: Tilsvarende som i Figur 5. Før og etter. Foreslått tiltak vesentlig mer dominerende enn dagens situasjon

Figur 7: Foreslått tiltak sett fra grensen innkjørsel Mistelteinen 38 og kommunal vei gjennom Mistelteinen.

Figur 8: Foreslått tiltak sett fra hjørnet mellom Mistelteinen 46 og Hvitveisstien 5B/C. MERK – høyde fra nytt møne til asfalt ved foran garasje
er 11.5 m; gesimshøyde 10m. Ny bolig fremstår meget ruvende og dominerende. MERK videre at bildet er tatt fra en høyde 2.5m over
garasjeplan. For opphold på plassen til høyre for garasje (hoved-uteområde i Mistelteinen 46) vil det være enda mer ruvende.

Figur 9: Tilsvarende som i Figur 8. Før og etter. Foreslått tiltak vesentlig mer dominerende enn dagens situasjon

Figur 10: Tilsvarende som i Figur 8. Foreslått tiltak vesentlig mer dominerende enn dagens situasjon

Figur 11: Bilde tatt i sittehøyde fra hoved-uteområde i Mistelteinen 46. Fasaden i Mistelteinen 48 er allerede i dag ruvende.

Figur 12: Tilsvarende som i Figur 11. Foreslått tiltak fremstår meget ruvende og dominerende. Det vil også føre til vesentlig innsyn.
Legg videre merke til dimensjoner i forhold til oppstilte biler.

Figur 13: Tilsvarende som i Figur 11. Foreslått tiltak vesentlig mer dominerende enn dagens situasjon. Det vil også føre til vesentlig innsyn.
Legg videre merke til dimensjoner i forhold til oppstilte biler.

Figur 14: Tilsvarende som i Figur 11. Foreslått tiltak vesentlig mer dominerende enn dagens situasjon. Det vil også føre til vesentlig innsyn.
Legg videre merke til dimensjoner i forhold til oppstilte biler.

