Tønsberg 25.08.2019
Uttalelser vedrørende klage på avslag om oppretting av ny grunneiendom i Barlindveien
34, Gnr. 148/ Bnr.154.
Vi takker for muligheten til å komme med uttalelser vedrørende klagen fra ansvarlig søker
Torbjørn Scheie i Kvartal 19 arkitektkontor, på vegne av sin klient og tiltakshaver Steffen
Falck-Antonsen, av saken på ovennevnte gårds- og bruksnummer.
Klagen bærer, i våre øyne, generelt preg av et sammensurium av henvisninger til revisjonen
av kommuneplanen med dens strykninger og tilføyelser, samt gjeldende lovverk, blandet
sammen nærmest i øst og vest. Tidvis er henvisningene revet helt ut av sin sammenheng og
anvendt direkte feil, etter hva som angivelig passer best for klientens sak. Videre insinuerer
Scheie at rådmannen ikke behersker sin profesjon, gjennom å titulere vedkommende som
uklar og anklage ham for både å benytte feil hjemmelsgrunnlag og rettsanvendelse. Slik vi ser
det, er det Scheie som har mangelfull kunnskap om arealplan med dets lover og regler
generelt, samt Tønsberg kommunes arealplaner og dets historie spesielt, og det er nesten så
man føler med administrasjon og politikere, som må vie tid til å behandle slikt. Scheies
kildehenvisninger er stort sett vanskelig å etterprøve, da de fremstår upresise. I tillegg anser vi
det som elementær kunnskap å datere sine brev, hvilket Scheie ikke gjør og således blir det
vanskelig for andre parter å skulle henvise til disse på en grei og etterprøvende måte. Vi ser
det derfor nødvendig å påpeke både direkte feil anført i klagen, samt få kommentere de fleste
av innspillene gitt i denne.
Innledningsvis i sin klage, henviser Scheie til et sitat fra saksfremlegget, omhandlende
definisjon på avgrensing av nærområdet det er naturlig å sammenlikne tiltaket med.
Gjennom hans formuleringer, fremstår det noe uklart om han mener sitatet skal ha blitt strøket
under revisjonsprosessen og nå brukt som hjemmelsgrunnlag for avslag? I så fall er det ikke
riktig. Sitatet er ikke strøket, snarere tvert imot. Det er et tilleggspunkt innført som
retningslinjer for bestemmelsene i ny plan, og er en retningslinje som kommunen sier de har
praktisert som hovedregel i byggesaker i den senere tid.
Plassering og tilpasning til omgivelsene, er et av de sentrale momentene i saken vi har med å
gjøre i Barlindveien 34, en eventuell presedens et annet. Ved godkjenning av søknaden(e),
kan det skapes presedens for fremtidige byggesaker i området, - en presedens nettopp søker
og hans klient forsøker å benytte seg av, i forhold til boliger oppført lenger nord i gaten. Disse
boligene vil vi forøvrig komme tilbake til, da vi mener de av flere årsaker ikke er
sammenliknbare med omsøkte tiltak. Trolig er en av årsakene til, at en tydelig definisjon av
nærområdet er anført i ny plan, nettopp for å skulle skape tydelige rammer i saker, som kan få
gjennomslag på bakgrunn av presedens, og vi vil tro at det er derfor rådmannen har sagt noe
om dette i gjeldende saksfremlegg.
En delvis revisjon av kommuneplanen og dens arealdel startet opp høsten 2017, i samme
tidsrom som et stort antall eldre reguleringsplaner ble opphevet i kommunen, deriblant også
reguleringsplanen omsøkte tiltak tilhørte. Et av de sentrale momentene som skulle revideres,
var nettopp utarbeidelse av en fortettingsstrategi, da kommunen hadde sett et behov for et
retningsskifte i behandling av fortettingssaker, jf. den nå ferdig utarbeidede strategien og
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veilederen som skal ligge til grunn i plan- og byggesaker i kommunens boligområder «Slik
skal vi bygge og bo i Tønsberg», side 4.
Det at administrasjonen i et saksfremlegg kommenterer en gjeldende praksis brukt av
kommunen (underveis i revisjonsprosessen), gjennom henvisning til påtroppende arealplan, er
derfor ikke underlig i våre øyne. Kommunen har under tiden med revisjonen (2017-2019)
skjerpet inn flere av kravene i plan- og byggesaker, også når det gjelder kravet til visuelle
kvaliteter og kvaliteten i fortettingssaker, uten at det krever en hjemmel i kommuneplanen,
hvilket også fylkesmannen sier noe om, i sitt brev i en nylig avsluttet og avslått
fortettingssak i Barlindveien 8, datert 03.06.2019:
(…)Tønsberg kommune anfører de har lagt om sin praksis. Det har skjedd en bevisst
innstramming i kravene til visuelle kvaliteter og tilpasning i kommunen de siste par årene.
Kommunen har et mål om å styrke kvaliteten i fortettingsprosjekter, både ved bruk av
reguleringsplan ved bebyggelse som bryter med eksisterende, og ved at det stilles strengere
krav til visuelle kvaliteter og tilpasning.
Fylkesmannen er kjent med at kommunen over en tid har strammet inn på kravene til visuelle
kvaliteter, og avslått søknader på dette grunnlag. Fylkesmannen vil bemerke at vurderingen
av tiltaks visuelle kvaliteter er basert på et fritt skjønn som endrer seg over tid og etter
gjeldende kommunalpolitikk. En endring av praksis krever ikke en hjemmel i kommuneplanen,
selv om dette er fordelaktig. For å endre praksis må dette vare over tid, gjennomføres
tilstrekkelig fast og konsekvent (…).
Det fylkesmannen kommenterer her gjelder, slik vi oppfatter det, like fullt i
Barlindveien 34, både når det kommer til det rettmessige grunnlaget for bruken av
endret praksis, samt de innskjerpede kravene til kvalitet og tilpasning i fortettingssaker.
Slik vi ser det, er begrunnelsen for avslaget hjemlet helt riktig i bestemmelsene gjeldende på
søknadstidspunktet, selv om søknadstidspunktet lå svært tett opp til ferdig vedtatt revisjon,
samt det faktum at UBAs møte, med deres vedtak i saken(e), ble holdt 07.06.2019; altså etter
ny plan ble vedtatt 22.05.2019. Dette i tillegg til, at praksisen tydelig har vært endret i retning
av revisjonens resultat for fortettingsstrategi under tiden med utarbeidelse av den, jf.
uttalelsen til fylkesmannen i saken over. Den ferdig reviderte planen er om mulig enda
tydeligere når det kommer til fortetting av eplehagetomter, som uomtvistelig ikke er til fordel
for søker, sett i lys av hvordan den fremstår vedrørende fortettingssaker i nåværende
boligbebyggelse, jf. utfyllende bestemmelser § 2.2.5 og kapittel 4 i ovennevnte strategi og
veileder.
Videre i sin klage, stiller Scheie seg undrende til rådmannens sammenkobling av de to sakene
på måten han gjør, og henviser til at de bygger på to forskjellige bestemmelser i plan- og
bygningsloven. Hva mener Scheie egentlig? Slik vi forstår loven, tilhører både plb. § 29-1 og
29-2, samme lov og samme kapittel (kapittel 29, «Krav til tiltaket»), hvor det stilles krav til
hvordan ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres, jf. § 20-1 første ledd
bokstav a til m, bokstav a og m gjeldende for omsøkte tiltak. Videre kan iverksetting av
tiltak som omfattes av nevnte lov, bare skje dersom de ikke er i strid med lovens
bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, jf.
pbl. §1-6 andre ledd. Dersom sakene ikke skulle ses i sammenheng, kunne man fra hans
ståsted oppnådd følgende scenario: Søknad om oppføring av bolig godkjennes, mens søknad
om deling av grunneiendom avslås. Så sitter man med en tillatelse til oppføring av en bolig på
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en tomt man ikke har?! Slik vi ser det, innebærer vel en tillatelse til fradeling av tomt også en
prinsippgodkjenning for bygging. Således må det under søknadsbehandlingen tas endelig
stilling til omsøkt arealbruk, og på den måten også avklares tomtens bebyggelighet.
Rådmannens negative innstilling på opprettingen av ny grunneiendom, ligger jo nettopp i
vurderingen av at Barlindveien 34 er uegnet for fradeling til boligformål, på bakgrunn av at
tiltaket vil bryte med områdets dominerende tomtestørrelser, byggelinjer, bebyggelsesstruktur
osv. Da hjelper det ikke å tilpasse boligen, fordi tomten er vurdert uegnet uansett type bolig.
Følgelig mener vi det er innlysende at de to sakene må vurderes i sammenheng, ettersom den
frittliggende boligen søkes plassert på den nye eiendommen!
Gjennom sin utgreiing videre, oppfattes Scheie som vinglende og uklar. På den ene siden
kritiserer han administrasjonen og politikerne for å blande sammen to arealdeler og deres
bestemmelser, og vi leser det dithen at han ønsker å bli behandlet utfra den tidligere
arealplanens bestemmelser, jf. hans henvisning til §1.1.2 «Overgangsbestemmelse», hvor man
kan behandles i henhold til de planer som gjaldt på søknadstidspunktet. Vi vil få bemerke at
det står kan; med andre ord har kommunen mandat til å bruke det som er mest hensiktsmessig
i de plan- og byggesakene det måtte gjelde, hvilket også står anført, under merknaden i
skjermdump av overgangsbestemmelsen som Scheie henviser til.
Nå er det på sin plass å få frem, at begge disse skjermdumpene han henviser til, er
underveisdokumenter i revisjonen (disse to til 2.gangsbehandling). Det ferdige resultatet
består ikke av overstrykninger og merknader slik på siden, som her vises. Og dersom Scheie
og hans klient ønsker å bli behandlet gjennom bestemmelsene i den tidligere arealplanen,
gjelder jo nettopp de bestemmelser som er strøket over i revisjonsprosessen, på
søknadstidspunktet for Barlindveien 34, og som rådmannen i sin innstilling har benyttet og
lagt som grunnlag for sitt avslag. Så på den annen side, opplever vi at det er Scheie selv som
blander sammen regelverk i to planer, for å få det til å tilsynelatende passe sin klients sak.
Forøvrig er det viktig å bemerke, at vi tolker årsaken til at punktene er foreslått strøket i
plankravet dithen, at de er overflødige i den nye planen, jf. følgende utdrag under tilhørende
merknad til skjermdumpen Scheie viser til i sin klage på side 2: (…) Etter pbl. §29-2 eller
materiell bestemmelse gitt i kommuneplanens arealdel, kan slike tiltak avslås 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(…) Altså kan kommunen avslå
tiltak utfra pbl. §29-2 i seg selv eller materiell bestemmelse gitt i kommuneplanens arealdel,
der tiltaket krever reguleringsplan når disse krav ikke er oppfylt eller tilfredsstilt.
Slik vi leser plan- og bygningsloven, gjelder §29-2, som nevnt, vel så mye for oppretting av
ny grunneiendom som for oppføring av bolig (eller andre plan- og bygningssaker for den
saks skyld), jf. definisjonen av tiltak i lovens §1-6 første ledd og tiltak listet opp og beskrevet
i lovens §20-1 første ledd bokstav a til m, og ikke kun for bebyggelse, som tydelig er Scheies
oppfatning av den.
I tillegg har den nå ferdig reviderte arealplanen, den nye tillagte §2.2.5 og kapittel 4 i
tilhørende fortettingsstrategi/veileder, som grunnlag godt nok for avslag eller godkjenning i
slike type saker som her omhandlet.
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Scheie henviser selv til denne strategien/veilederen på side 3, under punkt 1 i sin
klagebegrunnelse, hvor han og hans klient stiller seg undrende til rådmannens utsagn om at
Tønsberg kommune per i dag ikke må fortette i eksisterende boligområder for å imøtekomme
befolkningsveksten. Dette viser bare at Scheie og hans klient umulig kan ha lest seg opp godt
nok. På side 4 i strategien, under «Hvor og hvordan vi skal fortette?» kan man lese:
(…)Det å finne balansen mellom hensynet til byens fremtidige vekst og hvilke kvaliteter som
skal bevares er krevende. Den forrige kommuneplanen og Byplan1 ble vedtatt i en periode
der befolkningsprognosene var svært høye og fokuset på fortetting var stor. Nå har disse
planene fått virke en stund og kommunen har tatt inn over seg at denne fortettingen og
byggeaktiviteten, særlig i eksisterende boligområder, har sin pris i form av forringelse av
kvalitet og økt konfliktnivå. Samtidig er befolkningsprognosene fra SSB nedjustert.
Kommunen ønsker derfor gjennom denne strategien og arealdel og Byplan for perioden
2018-2030 et retningsskifte i hvordan man behandler plan- og byggesaker. Grunntanken i
dette «skiftet» er at vi trenger ikke å fortette overalt for enhver pris, og at det betyr
noe hvordan vi utformer våre bygde omgivelser.
Utforming av våre omgivelser og deres samspill med de naturgitte omgivelsene er viktig for
vår opplevelse av og hvordan vi har det der vi bor. God bokvalitet er også godt for trivsel og
velvære, for folkehelsa.
Denne strategien skal sammen med bestemmelsene til kommuneplanens arealdel og Byplan
danne utgangspunktet for å oppnå kommunens målsetninger om fortetting med kvalitet.
Hovedhensynet skal være å bevare Tønsbergs gode bomiljøer og bygge videre på disse
kvalitetene snarere enn å forringe dem (…).
Dette avsnittet, sammen med følgende avsnitt i samme strategi på side 9: (…) Den forrige
kommuneplanen (2014-2026) ble vedtatt i en periode der befolkningsprognosene til SSB var
svært høye og fokuset på fortetting i alle ledd var derfor stor. SSB har nedjustert
befolkningsprognosene siden forrige kommune planrevisjon, og som følge av dette har
Tønsberg og de andre Vestfold-kommunene en overdekning på omkring 50 % av boligbehovet
frem til 2040 – sett i forhold til forventet befolkningsvekst (…).(…)Tønsbergs omdisponerte
boligareal alene dekker dermed boligbehovet frem til 2040. I Tønsberg er vi derfor ikke
lenger avhengig av en storstilt fortetting i eksisterende boligområder for å dekke boligbehovet
vårt. Vi ønsker derfor å kanalisere fortettingen til områder i og nær bysentrum, lokalsentra og
transformasjonsområder – det vi her kaller «fortettingsområder». Dette er en mer bærekraftig
måte å utvikle på, som bedre kan ivareta de gode kvalitetene folk setter pris på i eksisterende
boligområder.(…), taler godt nok for seg selv, men vi anbefaler Scheie og hans klient også å
studere hele kapittel 4 i samme strategi inngående. Da vil de se at det ikke holder å vise til et
oppfylt minstekrav av tomtestørrelse, som forøvrig også er et veiledende minstekrav, slik de
gjør i sin klagebegrunnelse punkt 1.
Vi må si oss forundret over Scheie og hans klients manglende viten om de siste årenes
endring av fortettingspolitikken i Tønsberg kommune, særlig når det kommer til fortetting i
allerede etablerte områder, såkalt eplehagefortetting, da dette har vært et belyst tema gjentatte
ganger også i media.
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Som 2.punkt i sin klage, beskylder Scheie rådmannen for å anvende pbl. §26-1 feil, da
rådmannen mener at eiendommen er uegnet til bebyggelse. Det fremkommer, etter vår
mening, tydelig i rådmannens saksfremlegg hvorfor den er vurdert som uegnet; ny bebyggelse
vil bryte med nærområdets dominerende byggelinjer, tomtestørrelse og bebyggelsesstruktur,
jf. tidligere kommuneplans arealdel punkt 2.2.2 a.
I den reviderte arealplanen kan man i § 2.2.5 Krav til visuelle kvaliteter og tilpasning for
byggetiltak i nåværende boligbebyggelse (hvilket vi antar er paragrafen den senere tids
praksis i kommunen tufter på, og som fylkesmannen henviser til i ovennevnte brev) lese
følgende: (…) Ny bebyggelse skal ta hensyn til nærområdets eksisterende tomte- og
bebyggelsesstruktur, bygningsvolum og -utforming, landskap/terreng og
grønnstruktur/grøntdrag. Disse faktorene skal være førende ved plassering, gruppering og
utforming av ny bebyggelse og ved fradeling av eiendom (…). Videre kan man lese i samme
paragraf under punkt b) Tomte- og bebyggelsesstruktur.
(…) Følgende faktorer er sentrale:
 Tomtestørrelser og -form
 Byggelinjer og møneretning
 Plassering
Der bebyggelsen har enhetlig avstand til vei skal denne avstanden opprettholdes (…) (…)
Tiltak innenfor nærområdet med ensartet bebyggelsesstruktur skal videreføre denne (…).
Bebyggelsen i Barlindveien 34 sitt nærområde har nettopp både enhetlig avstand til vei og
ensartet bebyggelsesstruktur. Det omsøkte tiltak vil derfor bryte kraftig med nærområdet.
I tillegg er det i veilederen, «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg», utfyllende veiledning til
denne bestemmelsen, som også beskriver typiske tomte- og bebyggelsesstrukturer man møter
på i Tønsberg (side 19), og som vårt område hører inn under: (…) Viktige strukturtrekk for
områder med frittliggende småhusbebyggelse er at det er ett hovedvolum på eiendommen;
boligen.(…)(…) En stor andel av ubebygd areal på tomtene er grønt (plen/hage) og ikke
grus eller harde overflater. (…) (…) Areal mellom hus og grense mot vei er grønt hageareal
(…).
Disse strukturtrekkene vil forringes/ødelegges ved tillatelse av omsøkte tiltak.
Videre sier veilederen på side 20, under «Tomtestruktur – og form»: (…) Minste
tomtestørrelse for frittliggende enebolig er satt til 500m2(…) (…) Det presiseres at funksjonsog kvalitetskravene i kommuneplan gjelder for både ny og gjenværende tomt. Tomtens form
og husets plassering vil også inngå i vurderingen av om en aktuell eiendom egner seg for
fradeling/eplehagefortetting. Det å opprettholde kvaliteten for eksisterende boliger rundt
anses som viktig (…).
Som nevnt i våre tidligere innsendte merknader i saken, opprettholder ikke en fortetting med
eiendom mot vest i Barlindveien 34, kvaliteten for oss på vår eiendom. Vi vil både tape utsikt
mot nord-vest, samt få direkte innsyn til våre hoveduteplasser mot vest. Veilederen/strategien
presiserer om dette på side 21, under «Plassering»: (…) På store tomter hvor det det står et
eldre hovedhus skal man ved fortetting søke å underordne seg det eksisterende husets
plassering, størrelse og utforming. Videre bør ny bebyggelse plasseres slik at innsyn til
private uteoppholdsareal for eksisterende bebyggelse begrenses og at akseptable solforhold
for disse oppnås (…). Således er veilederen (og vi) uenige i rådmannens oppfatning av dette,
jf. vedkommendes tilsvar i saksfremlegget om at det er kvaliteter man må påregne reduksjon
av når man bor i et tettbebygd strøk. Hvordan kan vi påregne noe som aldri har vært tiltenkt
for området?
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For ikke å snakke om hvordan bokvaliteten for gjenværende bolig (den eldre) i Barlindveien
34 vil fremstå: Rådmannen sier seg enig med søker i, at den nye eiendommen ikke vil være så
synlig fra veien. Men slik vi ser det, vil de som skal bo i den gjenværende boligen, få en
«koloss» foran seg, som ikke det er mulig å se særlig over eller rundt og som lys- og
solforhold vil kunne bli påvirket av, da tomten kun har slak helling. Fortettingen vil således
minne oss om en av de uheldige fortettingene (som kapittel 4 i veilederen innledningsvis også
bekrefter er utført) gjennomført andre steder i Slagenområdet, eksempelvis i Rønningveien 2a
og 2b på Ringshaug, hvor bakre bolig stort sett ser rett inn i en firkantet koloss foran seg. En
mørk, trist og deprimerende måte å fortette på, etter vår mening.
Ved presedens, vil et liknende tenkt tiltak som her omsøkt, kunne få gjennomslag på
naboeiendommen vår også mot syd. Da vil vår trivsel og bokvalitet/velvære bli så forringet, at
det igjen vil få konsekvens for helsa, hvilket ikke er i tråd med fortettingskriteriene nevnt på
side 4 i strategien gjeldende nettopp dette.
Tomten(e) slik de er per i dag, fremstår med god grad av luftighet, med gode lys- og
solforhold, samt behagelig utsyn, uten innsyn. Vi ervervet oss vår eiendom nettopp på
bakgrunn av de usjenerte og gode bokvalitetene området innehar som sådan.
Vi må i samme vending få bemerke at det virker som om ansvarlig søker er totalt fraværende i
sin opplevelse av eiendommen han forsøker omsøkt. Når han skriver at eiendommen har en
praktisk form, undres vi, jf. våre tidligere innsendte merknader om tomtens rektangulære form
med lengderetning øst-vest og boligens rektangulære form med lengderetning på tvers av
denne igjen, altså beliggende nord-syd. Den formen er ikke praktisk når det kommer til
fortetting, etter vårt syn, da boligene blir liggende bakenfor hverandre. Fortetting av kvalitet
har gjerne rektangulær tomt, men da må langsiden av denne ligge parallelt med gateløpet,
med hovedhus beliggende slik at boligene kan plasseres ved siden av hverandre, slik at
avstand til vei og plenareal foran, bak og mellom hus blir like forholdsmessig.
Når han i tillegg skriver at tomten har god byggegrunn (fjell), så undres vi over hvor han
innhenter den viten fra? Er han av den oppfatning at fjell automatisk er god byggegrunn og
således bestrider den berømte rasfaren rundt fjellet «Mannen» og da eller? Det tyder på at
Scheie ikke har lest vår merknad rundt bekymringen for grunnforholdene og en eventuell
rasfare, samt tidligere rapportdokumentasjon og nylig fotografier tatt omkring dette, i og med
at han bare glatt avfeier det.
Det vil forøvrig sendes en egen bekymring til kommunen, vedrørende hele fjellveggen mot
vest i Barlindveien, da geoteknisk institutt bør tilkalles på nytt for grundige undersøkelser.
Flere har opplevd ras fra sine eiendommer, og den enorme sikringen vi ser er utført av
berggrunnen i forbindelse med Solkilenprosjektet, forsterker vår bekymring rundt
grunnforholdene, da hele fjellkjeden i Presterødåsen består av samme bergart. En eventuelt
påvist rasfare, kan videre sette begrensninger i hva man kan foreta seg på eiendommene i de
berørte områder, og bør således undersøkes først, før man i det hele tatt vurderer å godkjenne
tiltak, særlig på tiltak tenkt utført ut mot fjellkanten.
Det å henvise til, gjennom bilder av omsøkte hage samt nabohage, at tomten(e) er gjengrodd
og ikke i bruk, som begrunnelse for at det ligger til rette for fortetting, oppleves som intet
annet en søkt og platt argumentasjon. Hvordan en tomt/hage brukes, kommer akkurat an på
eiendommens beboere. I bortimot samtlige boliger i gaten, og særlig i de som har skiftet
generasjon de siste årene, brukes eiendommenes grøntarealer flittig. Både av lekende barn
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med ballspill, trampoline, basseng og andre utendørsaktiviteter (som totalt krever god plass),
samt av de voksne til generell rekreasjon og hagearbeid. Hvorvidt vegetasjonen er gjengrodd
eller ei, er reversibel, og er nettopp et privilegium den enkelte eier kan råde over slik den vil.
En fortetting med et bolighus derimot, er irreversibel.
Trær plassert mellom vår tomt og omsøkte tomt kan kreves fjernet, jf. naboloven § 3, trær
ragende opp og over fjellkanten likedan. Dersom/når dette blir utført, vil en eventuell
boligfortetting ut mot kanten både få en vesentlig fjernvirkning, i tillegg til vesentlig sjenanse
med innsyn (som vi allerede har påpekt) for naboeiendommer, fremfor behagelig utsyn og
godt med sol for disse, om tomtene forblir slik de er i dag.
Når det gjelder søkers klagepunkt 3, viser han her sin mangelfulle kunnskap om Tønsbergs
arealplan og dets historie spesielt. For det første, som vi nevnte innledningsvis, var en av
hovedårsakene til at de gamle reguleringsplaner ble opphevet, det faktum at de ikke lenger
fungerte som gode styringsverktøy i plan- og byggesaker. Når det gjelder Presterødåsen Nord
sin plan (0704 05720), var den fraveket allerede fra starten av (rekkehusene i område D), samt
gjennom bygging av boliger i opprinnelig friområde, i tillegg til andre innvilgede byggetiltak
opp igjennom. Dette også gjeldende vår bolig, med tillatelsen som ble gitt for takomrøst, med
annen takvinkel og høyde tilsvarende 1,5 etasje (og ikke 2 som søker omtaler den, - hvis
definisjon burde forventes kjent av en arkitekt). Reguleringsplanen fra 1963 var svært rigid,
som utfra samfunnets endringer gjennom de 60 år, medførte behov for å gi dispensasjoner for
nærmest det minste tiltak og således ble den også et dårlig styringsverktøy. Dispensasjon skal
i utgangspunktet gis som et unntak fra gjeldende plan, men når tiltak stadig krever
dispensasjon, er ikke planen lenger å anse som et godt styringsverktøy og planen bør derfor
endres eller oppheves og lages ny. Dette var også tilfellet i reguleringsplanen(e) for
Presterødåsen. Opphevingen av planene, må overhodet ikke forveksles med påstått behov for
fortetting i nåværende boligbebyggelse, slik Scheie feilaktig gjør.
Når det gjelder kommunens arbeid med valg av bevaringsområder og Presterødåsens rolle
oppi det, ser vi at det er på sin plass og realitetsorientere Scheie og hans klient omkring dette.
For å ta det i riktig rekkefølge:
1. Våren 2017 ble som sagt mange eldre reguleringsplaner foreslått opphevet, på bakgrunn av
at områdene ikke lenger var representative for det planen sto for, samt utstrakt bruk av
dispensasjoner som nevnt over, i tillegg til at reguleringsplanene kunne komme i konflikt med
kommunens egne arealplaner i forhold til enkelte bestemmelser. Forslaget ble sendt ut på
høring, og mange av beboerne i plan nord (Presterødåsen som helhet bestod av to planer, en
nordre og en søndre) sitt område, samt Presterødåsens velforening, kom med innspill
(inkludert oss og tidligere eier av Barlindveien 34). Det er på sin plass og vise til rådmannens
vurdering av disse innspillene, gitt i møtet i bystyret 18.10.2017, møtet Scheie i sin klage
kun sakser innledningen fra: (…)En stor del av innkomne merknader går på
motforestillinger mot fortetting i eksisterende boligområder(…). (…)Det vil variere fra
område til område og for den enkelte tomt om det vil være mulig å fortette ut over det som er
bygget i dag. Bestemmelsene i kommuneplanens arealdel setter krav til i hvilken grad
områder kan fortettes og hvilke hensyn som må ivaretas(…). (…)Dersom det er ønske om å
fortette stilles det krav til konkrete vurderinger på grunnlag av områdets bygningstype,
volum, høyde, utforming, byggelinjer, tomtestørrelser, bebyggelsesstruktur, grønnstruktur,
leke- og uteoppholdsarealer og estetikk som grunnlag for fastsettelse av utbyggingstetthet og
utforming på nye bygg (…). (…)Rådmannen mener at kommuneplanens bestemmelser gir
viktige og klare føringer for regulering av nye og eksisterende boligområder samt for tiltak
i eksisterende boligområder(…).(…)Det praktiseres ikke lenger bruk av dispensasjoner fra
reguleringsplaner med bestemmelser på lik linje som tidligere. Dette resulterer i at det ved
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søknad om tiltak, må stilles krav til endringer av gjeldende planer, som medfører unødvendig
kostnader og ressursbruk både for utbygger/grunneier og kommunen. Det vil alltid komme
inn søknader som krever planutarbeidelse, men der hvor tiltaket er innenfor rammen av
bestemmelser til kommuneplanens arealdel vil det ikke være nødvendig. Det betinger at gamle
utdaterte planer må oppheves, ellers gjelder bestemmelser i gammel plan foran
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, og det mener rådmannen i mange elder planer er
uheldig. I pågående prosess med revisjon av kommuneplanens arealdel er revisjon av
gjeldende bestemmelser et tema. Hvis det avdekkes behov for å styrke eller klarlegge
bestemmelsene knyttet til fortetting i eksisterende boligområder vil det foreslås endringer
eller tillegg i bestemmelsene. Dette vil være en bedre løsning enn å beholde gamle utdaterte
reguleringsplaner(…).
Vurderingen taler for seg, og de siste uthevede setninger, vet vi jo resultatet av etter
revisjonen, jf. den nye §2.2.5 og fortettingsstrategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg»,
kapittel 4, og grunntanken i disse lå klare allerede i 2018, selv om det ble foretatt mindre
korrigeringer underveis i prosessen.
2. Revisjonsprosessen startet som kjent også i 2017. I arbeidet med fortettingsstrategien skulle
det også vurderes hvilke boligområder som burde bevares mest mulig intakt. Hensikten med
dette var å ta vare på et utvalg av helhetlige boligområder, som skulle gi et bilde av Tønsbergs
byggeskikk- og kulturhistorie fra ulike tidsepoker. Fokuset skulle ligge på den nyere
bygningshistorien fra 1900-tallet og frem til i dag, fordi Tønsberg mangler bevaringsområder
fra stilepoker i denne tidsperioden. I de utvalgte bevaringsområdene skulle det være begrenset
mulighet for utvikling. På bakgrunn av de mange innspill fra beboere i området og
Presterødåsen Vel i forbindelse med oppheving av reguleringsplanen, samt politikernes
pågående brems i fortettingsutviklingen og det økte trykket fra befolkningen i kommunen
generelt den senere tiden, ble Presterødåsen, konsentrert til Barlindveien og Lyngveien,
foreslått tatt inn i bevaringsvurderingen på UBAs møte den 31.08.2018. Forslaget ble
enstemmig vedtatt både i UBA, samt i formannskapet noe senere. Under bystyrets møte den,
12.09.2018 ble Presterødåsen vedtatt vurdert inn som nytt bevaringsområde frem mot
2.gangsbehandling. Det ble i denne sammenheng satt opp 2 gjestebud i åsen, en konsentrert
for «søndre del» og en for «nordre», i tråd med hvordan Presterødåsen opprinnelig var
regulert inn. Resultatet fra denne var ganske klar, særlig når det kom til motstand mot
fortetting, og spesifikt i gjestebudet foretatt i «nordre del». I tillegg ble også dette lagt ut på
høring for resten av beboerne, og bare i Barlindveien kom det inn innspill fra 30 personer,
hvorav 29 av disse ønsket bevaringen velkommen og 1 uttrykte skepsis, men vedkommende
kommenterte at den ønsket begrensning av fortetting.
Hva som skjedde med «Presterødåsen, konsentrert til Barlindveien og Lyngveien» mellom
UBA/formannskap og bystyremøtet, vites ei. Men gjennom en vurdering av hele
Presterødåsen under ett, er det soleklart at dette området ikke kan komme innunder
prinsippene for helhetlig bevaring. Presterødåsen som sådan har ikke en helhetlig autentisitet
og som rådmannen helt riktig påpeker avslutningsvis i sin områdebeskrivelse (beskrivelsen
Scheie henviser til i sin klage på side 7 og 8): (…)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(…) Rådmannen peker for øvrig på at deler av
«nordre del» har mer ensartet bygningstypologi og autentisk stilpreg. Dette er, etter vår
mening, mer i tråd med vurderingen av «Presterødåsen, konsentrert til Barlindveien (og
Lyngveien)». Det interessante er rådmannens sammendrag i innstillingen til endelig vedtak av
revisjonen i møtet av 22.05.2019: (…) Administrasjonen har etter 1.gangsbehandling gjort en
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ny vurdering av Presterødåsen med tanke på å sette av området til helhetlig bevaringsverdig
bygningsmiljø. Det er utarbeidet en områdebeskrivelse (se vedlegg 7), og konklusjonen er at
området har mange gode bokvaliteter, men selve bebyggelsen vurderes ikke å være ensartet
nok til å bli tatt inn som et helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø. Rådmannen mener at de
nye bestemmelsene i kommuneplanens §2.2.5 sammen med fortettingsstrategien vil sikre en
god utvikling av Presterødåsen der områdets bokvaliteter videreføres. Strategien «Slik skal
vi bygge og bo i Tønsberg kommune» (se vedlegg 6) med tilhørende områdebeskrivelser og
byggeskikkveileder anbefales vedtatt og vil legges til grunn for fremtidige plan- og
byggesaker i Tønsberg kommunes boligområder. Fortettingsstrategien skal bidra til å gi
sterkere føringer for boligbyggingen i Tønsberg kommune. Intensjon med
fortettingsstrategien er blant annet å øke og bevare bokvaliteten i kommunens
småhusområder, ta vare på deler av bygningshistorien vår og peke på hvor kommunen
ønsker høyere fortetting i tråd med prinsipper for bærekraftig utvikling. Bestemmelsene om
visuelle kvaliteter og tilpasning, §2.2.5 og § 4.1 i arealdelen, skal virke sammen med
strategien. Det er også krav i Byplanen om at vurderinger om tilpasning og estetikk jf.
fortettingsstrategiens kapittel 4 skal legges til grunn i plan- og byggesaker.
Det uthevede bekrefter vår argumentasjon i dette brev.
Innledningen i søkers klagepunkt 4, vedrørende behov for fortetting og områder avsatt til
dette, har vi allerede belyst tilstrekkelig over. Ansvarlig søker og hans klient forsøker videre,
gjennom presedens, å få gjennomslag for sin søknad på bakgrunn av boliger oppført lenger
nord i Barlindveien. Scheie skriver følgende på side 5 i sitt brev: (…) 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 (…).
For å ta det siste først. Ja, det stemmer at strekningen i Barlindveien var underlagt samme
reguleringsplan. Som man kan se på vedlagte plankart under, var allerede en fortetting i ny
byggerekke regulert inn for området den gang i 1963, jf. boligene ringet med rødt i
sløyfa Barlindveien-Vierveien. Boligene ble bygget i samme tidsrom, som øvrig bebyggelse
underlagt samme reguleringsplan (60- og 70-tallet). Det enkelte byggeår for gjeldende boliger
er også påført i rødt.
Dette området ligger ved foten av og nedenfor Presterødåsen, altså ikke oppe på fjellet. Det
ser man gjennom det tydelige platåskillet mellom Barlindveien 46 og boligene i Barlindveien
50A og B (markert i blått på kartet under og dokumentert gjennom bilder på side 12). Det at
man har regulert inn en ny byggerekke slik, allerede i 63 med en ellers streng gjeldende
reguleringsplan, taler således for seg, og gir ikke føringer om at fortettingsmulighetene bør
være like sydover oppe på fjellet nå, slik søker hevder.
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Boligen ringet med grønt i kartet er omsøkte tiltak, og feltet innrammet med gult i syd, var et
uregulert område, men som ble bebygd med boliger av samme boligstruktur som resten.
Scheie viser til at det er foretatt 6 fortettinger i området, jf. hans oversiktsbilde med tilhørende
argumentasjon. I realiteten er det foretatt 3 og disse har oppstått i ettertid av byggeårene. At
de har blitt godkjent er, etter vår oppfatning, heller ikke så rart. To av disse, Barlindveien 52B
og 54A, ligger jo mellom de allerede innregulerte eiendommer og presedensen her vil jo være
avgjørende: Byggerekke 2 var allerede etablert her, og på den måten ville ikke de nye
eiendommene bryte med eksisterende byggelinjer og struktur, som man kan se av dette kartet
fra nåtid:

52B, som i Scheies oversiktsbilde er ringet rundt som nummer 4, ble bygd i 2007, og vi anser
ikke det som «for kort tid siden», slik han beskriver. Barlindveien 54A derimot (hos Scheie
ringet rundt som nummer 3) ble gitt dispensasjon fra reguleringsplanen og bygd i 2014. Vi
antar at Scheies påståtte fortetting nummer 1 og 2, gjelder Barlindveien 58 og 60, altså to av
de innregulerte eiendommene bygd på 60-tallet (selv om disse ikke fremkommer i hans
oversiktsbilde). Fortettingen av Barlindveien 50A ble foretatt i 2002 og denne boligen sklir
inn på en naturlig måte med de andre, grunnet platåskillet mellom denne og nr.46, samt at den
hverken kommer i konflikt med boligene i nr. 48 eller 50B når det kommer til utsikt, innsyn,
lys eller solforhold. Det var også etablert egen adkomstvei ned til bolig under fjellet (nr.50B),
på en helt naturlig måte mellom eksisterende bebyggelse. I tillegg er tomten til Barlindveien
50A på hele 1297,9 m2. og de to naboeiendommer Barlindveien 48 og 50B på henholdsvis
1464,6m2 og 932,5m2. Således fremstår disse også som eplehagetomter i seg selv utfra
størrelsene å bedømme.
Vi undres over at Scheie begrenser det til angivelig 7 tilsvarende fortettingsmuligheter på
vestsiden. Ut fra hans tankegods, skulle jo 14, 15, 16, 17 osv også ha denne muligheten, samt
eiendommer beliggende på østsiden av gateløpet. De som ervervet eiendommer her på 60tallet, fikk klar informasjon fra kommunen om, at det antall eiendommer som var regulert inn,
var det området hadde kapasitet til, både utfra vei og annen infrastruktur. Det gjelder så vel
den gang som i dag, da hverken vann eller avløpsrør er skiftet ut (de fleste boliger har
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septiktank) og gateløp eller nærskole ikke har kapasitet til ytterligere økt fortetting. Muligens
er det denne informasjonen som medfører Scheies begrensning, da han frykter at dette kan
tale mot deres sak?
Området som er «fortettet» mot nord, er altså av en annen karakter en sydover oppe på fjellet,
også grunnet terrengets vesentlige fall fra byggerekken mot vei og nedre rekke mot vest,
hvilket også kommenteres av Viggo Emdal i bydrift, i forbindelse med avkjørsel til
byggesaken i Barlindveien 54A i 2014, i brev av 26.03.2014: (…) Tønsberg kommune Bydrift
viser til tilsendt søknad med dokumentasjon om avkjørsel til Barlindveien 54, Tønsberg i
forbindelse med delingssak fra gbnr-_148/184 til en tomt for enebolig. Viser også til befaring
på stedet 19.3.2014. Bydrift er inneforstått med at det er både smalt og bratt på stedet for en
avkjørsel. Om mulig bør det vurderes justeringer på stedet for å rette på noe av dette (…).
Således er ikke området sammenliknbart med eiendommer beliggende oppå fjellplatået fra og
med Barlindveien 46 og sydover.

Platåskillet mellom 50A og B og 46 fremkommer tydelig sett fra Slagendalen. Barlindveien 48 ligger 21 moh, mens
omsøkte tiltak ligger 35 moh, altså en stigning på hele 14 meter i rekka mot vei. I tillegg er det et vesentlig fall fra 48 og
ned til 50A og B i byggerekke 2.

Bildet viser stigningen fra nr.48 og opp til vår eiendom (det hvite oppe til høyre i bildet). Det er å regne at vegetasjonen
på nedsiden av fjellet skal tynnes ut i nærmeste fremtid utfor eiendommene 28-36, på lik linje med resten tynnet
nordover.

12

Uttalelsen om at bebyggelsen langs vestsiden av Barlindveien generelt, angivelig har forhold
som ligger godt til rette for fortetting, er altså ikke i tråd med vår virkelighetsoppfatning.
I våre tidligere innsendte merknader har vi påpekt et liknende tiltak forsøkt prosjektert i
Barlindveien 44 både i 2015 og på nytt i 2018. Begge ganger med negativ tilbakemelding fra
kommunen. Vesentlig er å påpeke at tiltaket prosjektert i 2015, hadde daværende
reguleringsplanen av 1963 som styringsverktøy, og at tilbakemeldingen fra kommunen var
negativ også den gang, selv om Barlindveien 54A ble oppført rett før, - i 2014. Også her
forsøkte tiltakshaver å benytte seg av presedens på bakgrunn av de 3 nevnte fortettingene
lenger nord, men kommunen ville ikke anbefale dispensasjon, men en planendring, jf. avsnitt
sakset inn under fra forhåndskonferansen i juli 2015. Den negative tilbakemeldingen sier også
noe om, etter vår oppfatning, at områdene ikke er sammenliknbare og at kommunen derfor
ønsket en planprosess først, i og med at søker ikke gjorde mer med saken før i 2018, etter at
reguleringsplanen var opphevet, og arealdelen av 2014-2026 var gjeldende styringsverktøy,
men med revisjonen i full gang.

Den negative tilbakemeldingen i 2018 var altså under pågående revisjon, på lik linje med nå
omsøkte tiltak. Sakser ut deler av korrespondansen mellom kommunen og ansvarlig søker fra
denne også, datert 01.06.2018:

Planforhold
Du henviser til tidligere referat fra forhåndskonferanse datert 23.07.2015. Referatet baserer seg på
en nylig vedtatt kommuneplan (15.06.2015) og en dagjeldende reguleringsplan - PlanID 05720
Presterødåsen, vedtatt 30/04/1963 - opphevet i 2017.
Etter at denne kommuneplanen ble vedtatt i 2015, har kommunen gjennom vedtak i byggesaker,
utformet det kommunale skjønnet både i forhold til krav tilpasning til omgivelsene slik det er angitt
både i pbl § 29-2
<https://lovdata.no/NL/lov/2008-06-27-71/§29-2> og direkte i kommuneplanens arealdel
<http://innsyn.vman.no/tbg/wfdocument.ashx?journalpostid=2016065065&dokid=807659&versjon=
1&variant=A&>. På samme måte er forholdet til pbl § 26-1
<https://lovdata.no/NL/lov/2008-06-27-71/§26-1>, jfr samme lov § 28-7
13

<https://lovdata.no/NL/lov/2008-06-27-71/§28-7> også vært gjenstand for en utvikling. Begge deler i
et samspill mellom administrasjon og politisk nivå.
Ut over høsten 2017 og våren 2018 har kommunen stilt strenge krav til tilpasning til omgivelsene
både i forhold til høyde, takform og plassering av tiltak.

Tilpasning
Disse kravene har resultert i at eiendommer som det tidligere har latt seg gjøre å bebygge ikke lenger
fremstår som like egnet. Når det er sagt er det ingen av de eiendommene på den høye delen av
Presterødåsen nord som er bebygd med boliger helt ut mot kanten slik det er vist i situasjonsplanen.
Når boligen i tillegg fremstår i to etasjer, blir det en betydelig effekt av de to fremre boligene, og vi
kan ikke anbefale en slik plassering. Den bryter med etablererte byggelinjer, og danner en silhuett vi
ikke kan anbefale.
Videre er det ingen av eiendommene oppe på den høye delen av platået (>16m.o.h.) som har flere
frittliggende boliger.

Figur 1: 3D som viser tilnærmet plassering - takform ukjent - 2 etg

Figur 2: Bygde omgivelser: Eiendom - rød : Naboer - oransje : Gjenboere - gul : Gateløp – blå

Oppsummering
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Eiendommen fremstår som mindre egnet til å bebygges med flere frittliggende boliger.
Vi forventer å legge denne frem for politisk avgjørelse, med negativ innstilling (…).

Her påpekes platåskillet og at ingen av eiendommene oppe på den høye delen av platået har
flere frittliggende boliger eller er bebygd med boliger helt ut mot kanten.
Ergo er denne saken helt i tråd med avslaget gitt i omsøkte tiltak og hjemlet i de samme
bestemmelser, som igjen bekrefter at Scheie er den som ikke kjenner lovverket godt nok.
Vi vil også få bemerke følgende av Scheies kommentarer i klagepunkt 4: (…)Fortettingen
som har funnet sted der oppleves positivt av de fleste (…) Hvor henter han dette fra? Som
kan leses av vår utgreiing av høringsinnspill både ved oppheving av reguleringsplan og i
vurdering av eventuell bevaringsstatus, oppleves dette overhodet ikke positivt av de fleste,
snarere tvert imot. I tillegg vil vi få henvise til underskriftskampanjen i området fra
15./19.06.2017, uført av naboer til Barlindveien 8, da det ble søkt om en fortetting, i det
tilfellet i form av en 4-mannsbolig. Hele 47 husstander fra området, 29 bare fra Barlindveien,
skrev under på at de er av den oppfatning av at slik type fortetting ikke er ønskelig i området.
Underskriftskampanjen sier noe om nabolagets motstand mot slik type/økt fortetting for
området.
Til søkers klagepunkt 5 har vi intet annet å bemerke, enn at han igjen referer til feil dato for
gjeldende arealplan. Den virket frem til 22.05.2019 og ikke til 17.06 d.å. Samt det faktum at
han burde lese seg opp på definisjonen av dominerende, og følgende kriterier han glatt
avfeier i 2.2.2a) sin konkrete vurdering av områdets dominerende; utforming, byggelinjer,
tomtestørrelser, bebyggelsesstruktur og estetikk, hvor han hevder disse er oppfylt.
I søkers oppsummering og konklusjon, nevnes at avslag kan medføre forskjellsbehandling.
Fylkesmannen sier noe om dette i samme brev nevnt innledningsvis for saken i Barlindveien
8, datert 03.06.2019: (…) Fylkesmannen kan ikke se at det foreligger usaklig
forskjellsbehandling i denne saken. For at tidligere saker skal forplikte kommunen må det
dreie seg om saker som rettslig og faktisk sett er helt like. Det er ikke tilfellet her. Kommunen
har opplyst at boligene i Kristhornveien 4 A og B var i samsvar med reguleringsplanen som
ble endret i forbindelse med byggetiltaket. Når det gjelder Grevinneveien 81 ble denne
avgjort etter tidligere praksis i kommunen og videre skiller den seg ut fra denne saken med
hensyn til rettsregler og faktiske forhold.
Fylkesmannen vil i tillegg bemerke at det skal mye til for å konstatere forskjellsbehandling
som medfører ugyldighet. Dette gjelder særlig i saker hvor den enkelte avgjørelse er utpreget
skjønnsmessig. Hver enkelt eiendom må undergis en individuell vurdering, der det blant annet
må tas hensyn til eiendommens funksjon, beliggenhet og omgivelser. Uavhengig av rettslige
og faktiske likheter mellom omsøkte og naboeiendommer, har forvaltningsorganer anledning
til å komme til forskjellig resultat dersom sakene ikke er fra samme tid. I den anledning viser
vi til tidligere Sivilombudsmann Erling Sandenes uttalelse om forskjellsbehandling; «Det er
ikke ugrunnet forskjellsbehandling om like saker avgjøres ulikt, når sakene ikke kommer til
samme tid og oppfatningen senere er endret, eksempelvis av miljømessige grunner. Heller
ikke ugrunnet forskjellsbehandling fordi det viser seg at referansesakene blir uriktig avgjort;
ingen kan kreve at feilen repeteres. Det er galt med ugrunnet forskjellsbehandling, men det er
også galt med ugrunnet lik behandling og det hva enten behandlingen gjelder innvilgelse eller
avslag.» (…)
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Avslutningsvis vil vi trekke frem søkers kommentarer til våre merknader i et av sine tidligere
udaterte brev i saken(e), hvor han henviser til høringsutspillene både vi og Presterødåsens Vel
har hatt, fra opphevingen av reguleringsplanen og frem til ferdig revidert plan. Her beskylder
han oss for ikke å ha blitt hørt og at rådmannen angivelig er uenig med oss. Han har klipt og
limt sine saksede innlegg basert på mangelfull kunnskap, som utgreid på side 7-9 i dette brev,
og ikke det faktum at det endelige resultatet av revisjonen bygger på et samspill mellom alle
innkomne innspill fra høringer, administrasjon og politikere m.fl. Vi opplever det derfor rent
komisk, når han videre beskylder Presterødåsen Vel og oss for å representere særinteresser.
For hvem er det som representerer særinteresser her, - om ikke oppkjøperne av
Barlindveien 8, Barlindveien 34 og Barlindveien 44, som felles for dem alle er at de
ønsker/har ønsket gjennomslag utelukkende for egen vinnings skyld!
Vi anmoder på bakgrunn av dette, at klagen ikke tas til følge.
Med vennlig hilsen
Kjersti og Knut Berg
Barlindveien 32,
Gnr.148. Bnr.153.
3118 Tønsberg.
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