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Rådmannens innstilling
Søknad om å opprette ny grunneiendom fra gbnr. 148/154 avslås i medhold av plan- og
bygningsloven § 26-1 og kommuneplanens arealdel punkt 2.2.2 fortetting i eksisterende
boligbebyggelse. Eiendommen er uegnet til bebyggelse på grunn av sin plassering og manglende
tilpasning til nærområdet.
07.06.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Representanten Hogsnes (Frp) fremmet forslag om alternativ løsning:
Utvalget mener at fradelingen ikke utløser plankrav fordi det ikke vesentlig avviker fra
eksisterende bygningsmiljø, terreng og landskap, jf. kommuneplanens arealdel punkt 1.3.2.
Eiendommen som søkes opprettet er ikke uegnet til bebyggelse, jf. pbl. § 26-1 og
kommuneplanens arealdel punkt 2.2.2. Utvalget mener at eiendommen er tilstrekkelig tilpasset
nærområdet.
Søknad om oppretting av ny grunneiendom fra gbnr. 148/154 godkjennes i medhold av planog bygningsloven §§ 20-1 og 26-1.
Følgende vilkår ligger til grunn for tillatelsen:
· Nødvendige rettigheter til anlegg og vedlikehold av vei og vann- og avløpsanlegg over privat
grunn må tinglyses. Oppmålingsforretning/matrikkulering av ny grunneiendom kan ikke fullføres
før dette er innfridd.
· Hvis oppmålingsforretning ikke er rekvirert etter lov om eigedomsregistrering innen 3 år etter
at tillatelsen til fradeling ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om
eigedomsregistrering, faller tillatelsen bort, jf. plan- og bygningsloven § 21-9 (4).
· De godkjente beskrivelsene og situasjonsplanen må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra
kommunen.
Ved votering ble forslaget satt opp mot rådmannens innstilling.
Forslaget fikk 1 stemme (frp) og falt således.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak.

UBA- 136/19 Vedtak:
Søknad om å opprette ny grunneiendom fra gbnr. 148/154 avslås i medhold av plan- og
bygningsloven § 26-1 og kommuneplanens arealdel punkt 2.2.2 fortetting i eksisterende
boligbebyggelse. Eiendommen er uegnet til bebyggelse på grunn av sin plassering og manglende
tilpasning til nærområdet.

Sammendrag:
Søknad om oppretting av ny grunneiendom i Barlindveien 34 for å oppføre enebolig. Det er sendt
inn søknad om oppføring av enebolig på eiendommen som søkes opprettet, og sakene bør
vurderes i sammenheng med hverandre (arkivsak 19/4233). Rådmannen har innstilt negativt i
begge sakene. Dersom utvalget følger rådmannens innstilling i den andre saken, bør det også
følge rådmannens innstilling i denne saken.
Det sentrale spørsmålet i saken er om eiendommen er tilstrekkelig tilpasset nærområdet.
Rådmannen mener at eiendommen ikke er tilstrekkelig tilpasset nærområdet, ettersom den bryter
med byggelinjene, tomtestørrelsen og bebyggelsesstrukturen. Rådmannen anbefaler derfor at
tiltaket avslås.
Vedlegg:
Redegjørelse
Barlindveien 34 - 0148/0154 - oppretting av ny grunneiendom - merknader
Barlindveien 34 - 0148/0154 - supplerende dokumentasjon til søknad om oppretting av ny
grunneiendom - situasjonsplan
Barlindveien 34 - 0148/0154 - deling av grunneiendom - merknader til nabovarsel

Innledning – hva saken gjelder:
Oppretting av ny grunneiendom for å oppføre enebolig.
Faktagrunnlag:
Steffen Falck-Antonsen har søkt om oppretting av ny grunneiendom i Barlindveien 34 for å
oppføre en frittliggende enebolig. Den eksisterende eiendommen på ca. 1 600 m2 søkes
delt inn i to eiendommen på henholdsvis 850 m2 (tomt A) og 750 m2 (tomt B).
Det er opplyst i søknaden at atkomst til den nye eiendommen vil bli via eksisterende
atkomst, med tinglyst rett over gbnr. 148/154. Veiretten vil bli tinglyst dersom fradelingen
blir godkjent.
Situasjonskart:

Flyfoto:

Kart:

Rettslig grunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 for Tønsberg kommune – se
www.tonsberg.kommune.no. Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til boligområde.
Relevante bestemmelser:
2.2.2 Ved reguleringsplan og søknad om tiltak som innebærer fortetting i eksisterende
boligbebyggelse
Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no
Relevante bestemmelser:
§ 26-1. Opprettelse og endring av eiendom
§ 29-2. Visuelle kvaliteter
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderes under.

Uttalelse andre myndigheter:
Saken har vært til uttalelse hos veimyndigheten v/Bydrift. Veimyndigheten har ingen
motforestillinger mot fradeling av tomten, så lenge utkjøringen kommer på samme sted
som eksisterende, slik det er vist i situasjonsplanen. Økt trafikk fra én bolig vil ikke skade
Presterødåsen.
Saken har også vært til uttalelse hos vann- og avløpsmyndigheten v/Bydrift, som har uttalt
følgende:

Vurderinger:
Rådmannen presiserer at saken bør vurderes i sammenheng med byggesaken (arkivsak
19/4233).
Plankravet
Kommuneplanens arealdel punkt 1.3 krever at det lages en reguleringsplan for tiltaket.
Rådmannen mener at tiltaket ikke er omfattet av unntaksbestemmelsen fra plankravet i
punkt 1.3.2. Søkeren har ikke søkt om dispensasjon fra plankravet.

Rådmannen mener at tiltaket vesentlig avviker fra eksisterende bygningsmiljø, terreng og
landskap, og at det dermed er krav til reguleringsplan.
Vurderingen av om tiltaket omfattes av unntaksbestemmelsen sammenfaller med
vurderingen av om tiltaket tilfredsstiller kravene til pbl. § 26-1 og kommuneplanens
arealdel punkt 2.2.2. Vurdering følger nedenfor.
De andre vilkårene i unntaksbestemmelsen anses for å være oppfylt.
Tomtens egnethet
Etter pbl. § 26-1 skal kommunen sørge for at det ikke dannes tomter som er uegnet til bebyggelse
på grunn av sin størrelse, form eller plassering. Kommuneplanens punkt 2.2.2 bokstav a fastsetter
at det ved søknad om tiltak som innebærer fortetting i eksisterende boligbebyggelse, skal gjøres
en konkret vurdering på grunnlag av blant annet områdets dominerende bygningstype, volum,

høyde, utforming, byggelinjer, tomtestørrelser, bebyggelsesstruktur, grønnstruktur, leke- og
uteoppholdsarealer og estetikk.
Eiendommen som søkes opprettet oppfyller kommuneplanens retningslinje som anbefaler et
minimumsareal for boligtomter på 500 m2. Tiltakshaver har i tillegg sendt inn dokumentasjon som
viser at eiendommen kan bebygges med en enebolig, samtidig som kommuneplanens og plan- og
bygningslovens krav til parkering, avstand til nabogrenser, størrelse og kvalitet på
uteoppholdsareal, kan ivaretas på eiendommen.
Rådmannen mener imidlertid at den nye grunneiendommen ikke er egnet til bebyggelse på grunn
av sin plassering, fordi den bryter med nærområdets dominerende byggelinjer, tomtestørrelse og
bebyggelsesstruktur. 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.
Den reviderte kommuneplanen med retningslinjer er ikke vedtatt enda, og gjelder derfor ikke
direkte for denne saken. Retningslinjene gir likevel uttrykk for kommunens nye praksis når det
gjelder definisjonen og avgrensningen av nærområdet, 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 Barlindveien 34 er karakterisert av en enhetlig bebyggelsesstruktur med en svært
tydelig byggelinje. Boligene har samme møne- og lengderetning, og er plassert på linje med

hverandre med lik avstand til veien og til eiendomsgrensen bak boligen. Tomtene på vestsiden av
Barlindveien er ca. like store, og det er mye plenareal rundt boligene. Tomtene på østsiden av
Barlindveien er av litt mer varierende størrelse, men har likevel en svært tydelig byggelinje ut mot
veien.
Eiendommen som søkes opprettet og boligens plassering på eiendommen vil bryte med
nærområdets tydelige byggelinje. Tiltaket fører til at tomtestørrelsen på begge eiendommene
halveres, og de nye tomtene vil skille seg klart ut fra resten av tomtene i området. Det vil også bli
vesentlig mindre plen- og uteoppholdsareal på tomtene.
Søker har gjort gjeldende at det, mindre enn 200 meter nord for Barlindveien 34, er tillatt slik
fortetting som er søkt om her:

Rådmannen viser til at disse eiendommene ligger utenfor det som anses som nærområdet til
Barlindveien 34. Befolkningsprognoser viser i tillegg at Tønsberg per i dag ikke må fortette i
eksisterende boligområder for å imøtekomme befolkningsveksten. Politikerne har holdt en relativt
klar linje på at fortetting kun skal skje dersom tiltaket kan vise gode kvaliteter og er godt tilpasset
eksisterende bebyggelse og bebyggelsesstruktur. Administrasjonen har fulgt opp dette, både ved
vurdering av nye byggesaker, men også i forslag til reviderte bestemmelser til kommuneplanen.
Kommunens praksis har dermed endret seg i etterkant av at tillatelsene nord i Barlindveien ble gitt,
og tillatelsene er derfor uansett ikke retningsgivende for fortettingsprosjekter i området.
Søker har videre argumentert med at den nye boligen ikke påvirker gatebildet i særlig grad,
ettersom den kommer til å ligge bak eksisterende bolig. Fradelingen vil dermed ikke bryte med
byggelinjen ut mot veien. Samtidig vil ikke den nye boligen være så synlig fra veien, på grunn av
det skrånende terrenget på eiendommen:

Rådmannen er enig med søker i at plasseringen av eiendommen og det nye huset gjør at tiltaket
ikke bryter med den klare byggelinjen ut mot veien. Tiltaket bryter imidlertid med byggelinjen mot
nabogrensen på baksiden av huset. Tiltaket skiller seg i tillegg klart ut fra nærområdet når det
gjelder tomtestørrelse og bebyggelsesstruktur ellers.
Etter en helhetlig vurdering mener rådmannen at eiendommen som søkes opprettet er uegnet til
bebyggelse på grunn av sin plassering og manglende tilpasning til nærområdet, jf. pbl. § 26-1 og
kommuneplanens arealdel punkt 2.2.2.

Nabomerknader:
Det foreligger nabomerknader i saken fra Kjersti og Knut Berg i Barlindveien 32 og
Presterødåsen vel.

Kort oppsummert handler merknadene om følgende (merknadene ligger vedlagt i sin
helhet):
·
·
·

·
·
·
·

Barlindveien er i revisjon av kommuneplanen foreslått med fremtidig bevaringsstatus.
I 2017 vedtok kommunen å oppheve en gammel reguleringsplan for området.
Reguleringsplanen ga begrenset mulighet for påbygging og utvidelse av eksisterende
boliger, ikke utvidelse for flere boliger eller fradeling av tomter.
En slik type fortetting vil oppleves som et stygt inngrep og være ødeleggende på et
harmonisk og eksisterende bomiljø. Barlindveien har etablerte byggelinjer, som vil bli
sterkt forringet dersom man tillater fradeling av tomter. En tillatelse vil skape presedens
for andre.
De fleste tomtene i Barlindveien er av rektangulær karakter, med en lengderetning vestøst. Ved fradeling vil boligene ligge bakenfor hverandre, noe som skaper en følelse av
blokkbeboelse.
Ny bolig på eiendommen som søkes opprettet vil få direkte innsyn i naboens
hoveduteplasser mot vest, og naboene vil tape utsikt mot nord. Eiendomsverdien vil trolig
forringes.
Foreslått atkomst ligger helt inntil nabogrensen. Dette oppleves smalt og med liten grad
av luftighet. I tillegg skal frisiktsoner innfris.
Naboene har vist til tre saker som de mener er sammenlignbare med denne saken.

Tiltakshaver har besvart nabomerknadene med følgende:
·
·
·

Søknaden om fradeling er i tråd med dagens arealplan. Det foreligger ikke bygg- og
deleforbud på eiendommen.
Tønsberg kommune har i lengre tid opphevet flere reguleringsplaner som er utdatert i
forhold til dagens krav og byggeskikk. At en reguleringsplan er opphevet skal ikke være til
hinder for fradeling eller fortetting.
Det er godkjent flere fradelinger og oppføringer av boliger i likhet med tiltaket der er søkt
om, se Barlindveien 40 til 62.

·

Det er planlagt å benytte eksisterende atkomst slik at beskjæring av hekk osv. ikke vil
påvirke naboens eiendom.

Rådmannens kommentarer til nabomerknadene:
·
·
·
·
·

Reguleringsplanen er opphevet, og kan dermed ikke lenger legges til grunn i bygge- eller
delingssaker i planens tidligere virkeområde.
Kulepunkt 3 – se vurderinger gjort under «tomtens egnethet».
Barlindveien er ikke lenger foreslått med fremtidig bevaringsstatus i den reviderte
kommuneplanen – men planen er i skrivende stund ikke endelig godkjent, så hva
sluttresultatet blir, er ikke sikkert.
Rådmannen har forståelse for at innsyn og tap av utsikt har negative konsekvenser for
naboen. Dette er imidlertid kvaliteter som man må påregne reduksjon av når man bor i et
tettbebygd strøk.
De tre sakene som vises til i nabomerknadene er av ulike grunner ikke direkte relevante
for denne saken. Enkelte av vurderingene er likevel de samme som her, se vurderingen
over.

Alternative løsninger:
Utvalget mener at fradelingen ikke utløser plankrav fordi det ikke vesentlig avviker fra eksisterende
bygningsmiljø, terreng og landskap, jf. kommuneplanens arealdel punkt 1.3.2.
Eiendommen som søkes opprettet er ikke uegnet til bebyggelse, jf. pbl. § 26-1 og
kommuneplanens arealdel punkt 2.2.2. Utvalget mener at eiendommen er tilstrekkelig tilpasset
nærområdet.
Søknad om oppretting av ny grunneiendom fra gbnr. 148/154 godkjennes i medhold av plan- og
bygningsloven §§ 20-1 og 26-1.
Følgende vilkår ligger til grunn for tillatelsen:
· Nødvendige rettigheter til anlegg og vedlikehold av vei og vann- og avløpsanlegg over privat
grunn må tinglyses. Oppmålingsforretning/matrikkulering av ny grunneiendom kan ikke
fullføres før dette er innfridd.
· Hvis oppmålingsforretning ikke er rekvirert etter lov om eigedomsregistrering innen 3 år etter
at tillatelsen til fradeling ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om
eigedomsregistrering, faller tillatelsen bort, jf. plan- og bygningsloven § 21-9 (4).
· De godkjente beskrivelsene og situasjonsplanen må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra
kommunen.

Økonomiske konsekvenser:
Ikke vurdert.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Ikke vurdert.
Helse- og miljøkonsekvenser:
Ikke vurdert.
Konsekvenser for folkehelse:
Ikke vurdert.
Konsekvenser for barn og unge:

Ikke vurdert.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ikke vurdert.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at tiltaket avslås.
Videre behandling:
UBA avgjør saken.
Tønsberg,
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

