BARLINDVEIEN 34 I TØNSBERG – KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPRETTING AV NY
GRUNNEIENDOM.
Viser til vedtak i Utvalg for bygge- og arealsaker (UBA) i sak 136/19:
«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.»
Det var også søkt om oppføring av enebolig på tomta. Dette ble behandlet som egen sak i
samme møte, og ble avslått: (UBA- 135/19) «Søknad om å føre opp en frittliggende enebolig
avslås i medhold av plan- og bygningsloven § 29-2 og kommuneplanens arealdel punkt 2.2.2.
Boligens takform og plassering er ikke tilstrekkelig tilpasset eiendommens bygde omgivelser.
Videre tilfredsstilles ikke krav til unntak for reguleringsplan punkt 1.3.»
Den siste saken er i saksfremlegget til UBA knyttet til den første. Rådmannen sier i
delingssaken at: «… 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.»
Vi finner det derfor naturlig kun å påklage vedtaket i sak 136/19, avslag på søknad om å
opprette ny grunneiendom. Blir klagen tatt til følge vil vi kunne foreta justeringer av
bebyggelsen. Videre er det nylig (17.06.2019) vedtatt en ny kommuneplan, mens vedtaket vi
påklager ble vedtatt under bestemmelsene i den gamle kommuneplanen. I saksfremlegget
vises det både til bestemmelsene i den gamle og utkast til bestemmelser og dokumenter
knyttet til kommuneplanforslaget (sitat fra saksfremlegget):
«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.»
Dette skaper et uklart bilde av hva som faktisk er lagt til grunn, og det er grunn til å tro at det
er lagt til grunn formuleringer i høringsutkastet til kommuneplanen som i prosessen er blitt
strøket. At søknaden om oppretting av ny boligeiendom kobles sammen med søknaden om
bebyggelse på den måten rådmannen gjør, bidrar ytterligere til uklarhet. Disse to søknadene
bygger på to forskjellige bestemmelser i loven; § 29-1 og §29-2. Jeg vil her vise til en
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skjermdump av aktuell kommuneplanbestemmelse om fortetting med kommunens egen
angivelse av endringene som skjedde etter høringen i fjor høst:

Sentrale punkter som rådmannen begrunner innstillingen på avslag er strøket i bystyrets
kommuneplanvedtak:
«Det er ikke krav til reguleringsplan for tiltak i områder avsatt til nåværende bebyggelse og
anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og grønnstruktur, forutsatt at tiltaket:
(….) h) ikke avviker fra eksisterende bygningsmiljø, terreng og landskap, og (…) l) er i
samsvar med arealdelens krav til estetikk og byggeskikk, lek- og uteoppholdsareal,
overvannshåndtering, parkering, utbyggingsvolum, byggehøyde og bygningstype. (….)»
At dette ble strøket bygger på tilbakemeldinger fra Fylkesmannens juridiske avdeling i
høringsperioden, og førte til at ved 2.gangsbehandlingen ble bokstav h) og del av bokstav l)
foreslått strøket. Imidlertid er det etter pbl. § 29-2, som gjelder søknad om selve
bebyggelsen, adgang til avslag der de etter kommunens (frie) skjønn ikke innehar «gode
visuelle kvaliteter både i seg selv og ift. dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser
og plassering.» Imidlertid påklager vi ikke avslaget om bebyggelsen.
Vi mener derimot at UBAs vedtak i saken om oppretting av ny grunneiendom er i motstrid
med den nylig vedtatte kommuneplanen, og at det ikke har hjemmel i bestemmelser i den
gamle kommuneplanen som gjaldt på søknadstidspunktet.
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Når det gjelder spørsmålet om forholdet til PBL § 29, visuelle kvaliteter, vil dette bli tatt
hensyn til ved søknad om byggetiltak når tomta er opprettet: «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.»
Jeg vil ellers vise til utdypende redegjørelse i samme kommuneplanvedlegg om hvilke
bestemmelser som kan/skal legges til grunn:

Det er behov for en utdypende, punktvis klagebegrunnelse:
1.
Vi registrerer med forundring at rådmannen i saken hevder at «Tønsberg per i dag ikke må
fortette i eksisterende boligområder for å imøtekomme befolkningsveksten.» I forbindelse
med kommuneplanrevisjonen er det et dokument fra september 2018 som omhandler
hvordan boligbehovet skal dekkes i framtida kalt «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg En
strategi for bærekraftig boligbygging og veiledning til plan- og byggesaker i Tønsberg
kommune».
I denne fremholdes nettopp viktigheten av fortetting. Samtidig understrekes det at den må
skje med tilstrekkelige hensyn til omgivelsene. Det har vi dokumentert at er tilfelle i vår sak.
En ny enebolig i et eneboligområde på tilstrekkelig stor tomt med grei, trafikksikker adkomst
og med tilhørende øvrig infrastruktur på plass. Barlindveien 34, som har en stor tomt på 1,6
dekar er meget godt egnet fortetting også etter de nye, skjerpede kvalitetskravene som ikke
er gjort formelt gjeldende ennå, men som i praksis blir lagt til grunn.
2.
Som andre punkt i klagen vil vi vise til at rådmannen anvender plan- og bygningslovens
bestemmelser i § 26-1, opprettelse og endring av eiendom, feil:
(….) Opprettelse eller endring (…), må heller ikke gjøres slik at det dannes tomter som er
uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i denne
lov.» Gjennom dette hevder rådmannen at den omsøkte boligtomta er uegnet til
bebyggelse. Det er feil. Den er på 750 m² med egnet adkomst (fremgår av saksfremlegget),
har vann- og avløpstilknytning, gode solforhold, er skjermet mot vind, har god byggegrunn
(fjell), praktisk form og ligger i et slakt vestvendt terreng. Tomta gir plass til en enebolig som
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ikke berører byggegrenser mot veier, ikke beslaglegger friområder og som gir beboerne gode
boforhold både utendørs og innendørs.

Bilde som viser den delen av eksisterende
eiendom hvor det søkes om oppretting av
ny eneboligeiendom. Denne delen er ikke i
bruk i dag. Den er derfor gjengrodd og lite
tilgjengelig.

Tilgrensende eiendom i nord har også
ubrukt del hvor det ligger til rette for
tilsvarende fortetting.

3.
Rådmannen beskriver Presterødåsenområdet som om det var et bevaringsområde. I
kommuneplanrevisjonen var det riktig nok vurdert som et mulig bevaringsområde. Da
bystyret behandlet kommuneplanen for to uker siden ble dette nevnt spesielt:
«Det er foretatt en ny vurdering av Presterødåsen med tanke på å sette av området
til helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø. Det er utarbeidet en områdebeskrivelse (vedlegg
7) og området vurderes her ikke å være ensartet nok til å bli tatt inn som et helhetlig
bevaringsverdig bygningsmiljø i kommuneplanens arealdel.»
Ved bystyrets behandling i oktober 2017 hvor det opphevet den gamle reguleringsplanen
fremholdt rådmannen i saksfremlegget at:
«Presterødåsen Nord, Plan ID 0704 05720, er fraveket på flere områder. Det er etablert
boliger innenfor deler av område opprinnelig regulert som friområde helt nord i
planområdet. Det er etablert eneboligbebyggelse i område som opprinnelig var regulert til
rekkehusbebyggelse (område D). Når det gjelder etablering av garasjer er en del av disse ikke
plassert i overenstemmelsen med planens bestemmelser og er bygget større en 35 m2 som
planen setter som maks grense. Takoppbygg er også etablert i området selv om det er forbud
mot dette i bestemmelsene. Møneretning på hus er ikke alltid i overensstemmelse med den
som er vist i planen og takform er ikke alltid lik innenfor hvert kvartal. (…) Slik rådmannen
ser det er planen med bestemmelser, med bakgrunn i dette, lite forutsigbar på de fleste
punkt.»
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Nærområdet til Barlindveien 34 er representativt for Presterødåsen. Nabobebyggelsen i syd
har to etasjer, takoppløft og brattere takvinkel enn mye av den øvrige bebyggelsen. Det er
annen nærliggende bebyggelse med møner på kryss og tvers. Noen hus har tilnærmet flate
tak. Vi finner rådmannens virkelighetsbeskrivelse i 2017 som mest virkelighetsnær. Det som
rådmannen nå under to år senere sier om samme område er ikke i samsvar med realitetene.
Uomtvistelig er at det bør fortettes med eneboligtomter som er store nok og med
bebyggelse som har høyder, form og volumer som ikke bryter med omgivelsene. Derfor er
det i tråd med målsettingen i både forrige og gjeldende kommuneplan at det fortettes også
på Presterødåsen.
4.
Tønsberg kommuneplan har en uttrykt målsetting om fortetting. s.22,
kommuneplanbeskrivelsen:
Tønsberg kommune har følgende utbyggingsprinsipper i kommunen (kap. 10 i
samfunnsdelen):
(….)
• Prioritere fortetting og transformasjon i denne planperioden slik at dyrket og dyrkbar
mark forbeholdes matproduksjon. (…)
s.25, kommuneplanbeskrivelsen:
Boligbehov i planperioden 2014 – 2026 (…) Anslått behov for denne perioden (…) 4740
boenheter (…) legges det til grunn at 60% av boligreserven (…) vil bli bygd ut. Det medfører at
3150 boenheter må planlegges frem til 2026. Disse skal iht RPBA fordeles 50/50 mellom
fortetting/transformasjon og nye boligområder, det vil teoretisk si 1575 boenheter i hver
kategori.»
Dersom denne målsettingen skal kunne nås er det nettopp i slike områder som i Presterødåsen at det
kan gjøres med minst negative konsekvenser. Bebyggelsen langs vestsiden av Barlindveien har
forhold som ligger godt til rette for fortetting. Det er dokumentert for området nord i Barlindveien.
Fortettingen som har funnet sted der oppleves positivt av de fleste. Hele strekningen langs
Barlindveien var underlagt samme reguleringsplan og har i dag tilsvarende, likeverdige
fortetningsmuligheter.
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Over er et oversiktsbilde som viser en strekning på cirka 300 meter langs samme side av Barlindveien
hvor det er foretatt seks fortettinger (gule sirkler) av samme type som i vårt tilfelle. Den siste (4) for
kort tid siden. Det er på samme strekning et potensiale for syv tilsvarende fortettinger (grønne,
avrundede firkanter). Eiendommen det er søkt om (nr. 34.) er vist med oransje farge.

5.
Som femte punkt i klagen vil vi vise til at rådmannen anvender den inntil 17.juni gjeldende
kommuneplanens bestemmelser i punkt 2.2.2, fortetting i eksisterende boligbebyggelse, feil.
Kommuneplanens arealdel punkt 2.2.2 fortetting i eksisterende boligbebyggelse:
«2.2.2. Ved reguleringsplan og søknad om tiltak som innebærer fortetting i eksisterende
boligbebyggelse:
a) Skal det gjøres en konkret vurdering på grunnlag av områdets dominerende
bygningstype, volum, høyde, utforming, byggelinjer, tomtestørrelser,
bebyggelsesstruktur, grønnstruktur, leke- og uteoppholdsarealer og estetikk som
grunnlag for fastsettelse av utbyggingstetthet.
b) Skal det i områder innenfor sone 3 legges særlig vekt på å utvikle boligområder
med høy utnyttelsesgrad.
c) Skal det ved fortetting i etablerte villaområder som hovedregel fortettes med
frittliggende bebyggelse. Rekkehus, kjedehus, tre- og firemannsbolig kan tillates
der forholdene ligger til rette for det.
d) Skal takterrasse, definert som terrasse på øverste plan, i utgangspunktet ikke godkjennes.
Minimumsareal for fradeling av enkelttomter er 500 m2.»
Kommuneplanens krav (2.2.2.) ved fortetting i eksisterende boligbebyggelse er alle
oppfylt:
a) Er oppfylt (men takform endres til saltak med takfall i tråd med det som de fleste
husene i området har, det vil si cirka 15-20 graders fall)
b) Utnyttelsen ikke blir høyere enn vanlige eneboligområder har i dag.
c) Er oppfylt.
d) Er ikke i konflikt.
Minimumsareal for fradeling av enkelttomter er 500 m2. Dette er også oppfylt.
Tomtestørrelsen er cirka 750 m².
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Vi vil avslutningsvisreferere dokumentet «PRESTERØDÅSEN
– Utredning og referat fra
gjestebudene»som er knyttet til den nye kommuneplanen. I arbeidet med dette deltok
velforeningenog et utvalg av beboerne.Her beskrivesPresterødåsen
området på en måte
som burde gi grunnlagfor en videre fortetting ogsåi Barlindveien34:
«Bakgrunn/historikk
Områdetble regulert i 1958 og 1963.Reguleringsplanene
ble oppheveti 2017,bl.a. fordi det
ble vurdert at området som helhet ikke har noen representasjonsverdi
for tidsepokenda
planeneble vedtatt. Områdeter utbygd over en lang tidsperiodefra 60-tallet og frem til i
dag. Utbyggingenhar foregått tilfeldig; i sammegate er det blandingav bygg fra hele
utbyggingsperioden.Dette er særligutpreget i søndredel av området.

Flyfoto2018 med områdetsavgrensning

Omfang
Innenforområdet er det registrert 258 boenheter,hvorav178 eneboliger,10 eneboligermed
hybel,26 tomannsboligerog 2 firemannsboliger.I tillegg er det registrert 97 bygg uten
boenheter (garasjero.l). Områdeter på ca 245 daa. Dagenstetthet utgjør ca. 1 boenhetpr
daa.
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Områdepreg, utbyggingsperiode, type bebyggelse
Området er i hovedsak utbygd med frittstående eneboliger i hage. Området er bygd ut over
en periode fra 1960-tallet og frem til i dag. Utbyggingen har i hovedsak ikke foregått
koordinert eller etappevis, noe som har medført en stor variasjon i byggestil og lite helhet i
området. Store deler av bebyggelsen har gjennomgått endringer etter byggeår som bryter
med opprinnelig stilpreg. Nordre del av Barlindveien og Vierveien har en mer ensartet
bygningstypologi enn boligområdet forøvrig, men også her har bygningsmassen
gjennomgått endringer som svekker sammenheng og opplevelsen av helhet i området.
Byggehøyder, takform
I nordre del av området (Barlindveien og Vierveien) er det i hovedsak boliger i 1 etasje med
slake saltak. I øvrige deler av området er det stor variasjon. Bebyggelsen er boliger i 1-2
etasjer. I hovedsak saltak, men også flate og valmede tak. De mange tilbygg, samt tilføyelser
av opplett gjør at taklandskapet oppleves sammensatt og at fellestrekk er vanskelige å
oppfatte.
Struktur og karakteristiske trekk
Området er organisert som eneboligområder flest, med bolig inne på tomt. Tomtene er store
og hageareal er i hovedsak orientert mot vest eller sør, men stor variasjon i bygningsformer,
høyde, retninger og stilpreg gjør at området oppleves sammensatt og lite helhetlig. Nordre
del av området er stort sett utbygget på 1970-tallet. Bebyggelsen her er i hovedsak orientert
med langfasade mot vei, men tilbygg og endringer samt innslag av nyere og eldre bebyggelse
gjør at møneretning varierer.
Tradisjonelt har 70-tallsbebyggelsen ofte hatt garasje integrert i bygget, men her er det flere
steder bygget separate garasjer, eller bygget til større garasjer til opprinnelig
bygningsvolum.
Autentisitet
Kun enkeltbygg i området har autentisk stilpreg fra byggeår. Generelt oppleves bebyggelsen
som endret, enten med utskifting av kledning, vinduer og fargesetting eller med tilbygg,
påbygg og nye volum i form av dobbeltgarasjer.
Området som helhet har lite autentisitet og det sammensatte stilpreget gir lite opplevelse av
helhet og identitet.
Vurdering av kulturhistorisk verdi
Stor variasjon i bygningsformer, høyde, retninger og stilpreg gjør at området oppleves
sammensatt og lite helhetlig. Området skiller seg i liten grad fra kvaliteter og karakter i
omkringliggende boligbebyggelse.
Bebyggelsen i området er i stor grad endret og har liten autentisitet.
Området Presterødåsen vurderes å ha liten kulturhistorisk verdi og interesse. Området har
store bokvaliteter, men grunnlag for antikvarisk bevaring er i liten grad til stede. Det
anbefales ut fra dette ikke å avsette området til hensynssone H570 bevaring i
kommuneplan.»
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OPPSUMMERT
ERVÅRKONKLUSJON:
•

Oppretting av ny grunneiendomfor eneboligpå Barlindveien34 er ikke i konflikt
med verken den da gjeldendeeller den fra 17.juni gjeldendekommuneplanskrav til
kvalitet ved fortetting. Det er ikke hjemmel for avslagmed utgangspunkti den bruk
av plan- og bygningslovensbestemmelserog kommuneplanforslagsom er lagt til
grunn. Blant annet er de mest aktuelle referansenetil kommuneplanforslageti
blitt fjernet ved bystyrets sluttbehandling.

•

Avslagetvil gi et feilaktig signaltil mangeeiere av lignende eiendommeri
Presterødåsenområdetut fra både den gamle og den nye kommuneplanens
formuleringer og målsettinger har hatt en berettiget forventning om å kunne bidra
med en forsvarlig fortetting av boligbebyggelsen.Dette vil i sin tur kunne medføre
forskjellsbehandling i bruk av kommuneplanensfortettingsbestemmelserfra sak til
sak, og i strid med målsettingene.

Med vennlighilsen
Torbjørn Scheie

Dagligleder / SivilarkitektMNAL
Tlf.: 975 03 823
Aagaardsplass1, 3211 Sandefjord
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