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Rådmannens innstilling
Klage på vedtak om avslag på søknad om oppretting av ny grunneiendom i UBA-sak 136/19 av
07.06.2019 tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endelig behandling.
22.11.2019 Utvalg for plan og bygg:
Møtebehandling:
Alt. Forslag, foreslått av Trond Ekstrøm, FremskrittspartietFremskrittspartiet
Klage på vedtak om avslag på søknad om oppretting av ny grunneiendom i i UBA-sak 136/19 tas
til følge, og søknaden behandles på nytt så snart som mulig.
Etter en ny vurdering mener utvalget at oppretting av ny grunneiendom er i tråd med vilkårene i
plan- og bygningsloven § 26-1 og kommuneplanens arealdel (2014-2026) pkt. 2.2.2. Utvalget
vurderer området til å være egnet for fortetting. Tomtene i området er store nok i henhold til
gjeldende føringer for tomtestørrelse. Bydrift har uttalt seg om vei, vann og avløp, og konkluderte
med at infrastrukturen vil tåle belastningen fra en ny bolig. Ved fremtidige søknader om fradeling
av ny boligeiendommer, må kapasiteten på infrastruktur vurderes på nytt. Det legges også vekt på
at fradeling ikke bryter med byggelinjen mot vei, og at en ny enebolig på eiendommen ikke vil bli
særlig synlig fra veien.
Rådmannens innstilling ble satt opp mot Ektrøms forslag. Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1
stemme (Frp).
UPB- 011/19 Vedtak:
Klage på vedtak om avslag på søknad om oppretting av ny grunneiendom i UBA-sak 136/19 av
07.06.2019 tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endelig behandling.

Sammendrag:
Saken gjelder klage på vedtak om avslag på søknad om oppretting av ny grunneiendom.
UBA fattet følgende vedtk 07.06.19:
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.
(FrP fremmet alternativ innstilling for godkjenning. Alternativet fallt med stemmene 6-1)
Klagen går i hovedsak ut på at klager er uenig i kommunens vurdering av hva som må defineres
som tiltakets nærområde. Klager mener eiendommer nord i Barlindveien, der det i større grad er
fortettet, også må tas med i nærområdet. Videre at kommunen har målsettinger for fortetting som
gjør at klager ikke kunne forutse at søknad om fradeling skulle føre til avslag. Klager hevder også
at avslagshjemlene kommunen har benyttet er anvendt feil.
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som ikke var
kjent da søknaden ble avslått, og som gir grunn til å oppheve eller endre vedtaket, og anbefaler
derfor at klagen ikke tas til følge. Tiltaket vurderes fortsatt til å ikke være tilstrekkelig tilpasset
området.
Vedlegg:
Barlindveien 34 - 0148/0154 - Oppretting av ny grunneiendom - klage på kommunalt vedtak
om avslag i sak - frist for uttalelse 28.08.19
Barlindveien 34 - 0148/0154 - uttalelse vedr. klage på avslag om oppretting av ny
grunneiendom
Barlindveien 34 - 0148/0154 - Oppretting av ny grunneiendom - klage på avslag på søknad
Barlindveien 34 - 0148/0154 - Oppretting av ny grunneiendom - Avslag på søknad

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på vedtak om avslag på søknad om fradeling for oppretting av ny
grunneiendom.
Historikk:
·
·
·

15.01.2019: Søknad om oppretting av ny grunneiendom mottatt hos kommunen.
07.06.2019: Vedtak om avslag på søknad fattet av UBA (sak 136/19).
04.07.2019: Klage på vedtak om avslag mottatt hos kommunen.

Mens saken lå til behandling var ny arealdel til kommuneplanen under revisjon. En del av
anførslene i klagen omhandler bruk av retningslinjer og bestemmelser i den nye
kommuneplanen. Det må imidlertid bemerkes at det var den gamle kommuneplanen
(2014-2026) som var gjeldende da vedtak i saken ble fattet.
Faktagrunnlag:
Kommunen mottok søknad om oppretting av ny grunneiendom, 15.01.2019. Det ble fattet
vedtak om avslag, 07.06.2019, i UBA-sak 136/19.
Følgende vedtak ble fattet:
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.

Dokumentasjonen som lå til grunn for behandlingen av søknaden, var blant annet som
følger:
Situasjonsplan:

Flyfoto:

Kart:

Kommunen mottok klage på vedtaket om avslag 04.07.2019, fra Kvartal Arkitektkontor, på
vegne av tiltakshaver.
Klagen er i hovedsak begrunnet med følgende (klagen ligger vedlagt i sin helhet):
·
·

·

Klager mener kommunen ikke hadde anledning til å legge vekt på retningslinjene for
hvordan ny kommuneplan skulle praktiseres når denne ikke var vedtatt på tidspunktet for
vedtaket om avslag.
Klager mener det skaper uklarhet at kommunen så søknad om fradeling av ny
grunneiendom i sammenheng med omsøkt ny bolig, som ble behandlet i samme møte i
utvalget. Klager hevder disse søknadene bygger på forskjellige bestemmelser i plan- og
bygningsloven, § 29-1 og § 29-2.
Klager viser til at vilkår for unntak fra plankravet som var gjeldende da saken ble
behandlet, ble strøket i forbindelse med revidering av kommuneplanen. Det er i hovedsak

vist til at punkt h om at nye tiltak ikke skal avvike fra eksisterende bygningsmiljø, terreng
og landskap, ble tatt ut ved revidering.

·
·
·
·

·
·

·

·

Klager presiserer at de mener det ikke er hjemmel for å avslå oppretting av ny
grunneiendom verken i nylig vedtatt kommuneplan, eller i den som var gjeldende da
vedtak om avslag ble fattet.
Klager viser til at viktigheten av fortetting fremholdes i fortettingsstrategien, og at omsøkt
tiltak er i tråd med de nye skjerpede kvalitetskravene som ble lagt til grunn ved
behandling av søknaden.
Klager er uenig i kommunens anvendelse av plan- og bygningsloven § 26-1 om
opprettelse og endring av eiendom, der kommunen mener at ny eiendom vil være uegnet
til bebyggelse.
Ny eiendom vil ha egnet adkomst, vann- og avløpstilknytning, gode solforhold, være
skjermet mot vind, ha god byggegrunn (fjell), praktisk form og beliggende i et slakt
vestvendt terreng. Tomta vil gi plass til en enebolig som ikke berører byggegrenser mot
veier, ikke beslaglegger friområder og gir beboerne gode boforhold både utendørs og
innendørs.
Klager mener rådmannen beskriver Presterødåsenområdet som om det var et
bevaringsområde, men at Presterødåsen ikke ble satt av til helhetlig bevaringsverdig
bygningsmiljø da någjeldende kommuneplan ble vedtatt, selv om dette ble vurdert.
Klager mener det er uomtvistelig 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 gjeldnde
kommuneplan at det fortettes også på Presterødåsen.
Utbyggingsprinsippene som fremgår av planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel
2014-2026 legger opp til 1575 ny boenheter i områder for fortetting/transformasjon.
Dersom denne målsettingen skal kunne nås er det nettopp slike områder som i
Presterødåsen at det kan gjøres med minst negative konsekvenser.
Klager har lagt ved en illustrasjon som viser potensialet for fortetting langs Barlindveien.
Klager har samtidig vist til at det fra Barlindveien 48-62 allerede er fortettet på den måten
klager ønsker å fortette på.

·
·

·

Klager er ikke enig i kommunens anvendelse av punkt 2.2.2 i kommuneplanen som var
gjeldende da vedtak om avslag ble fattet. Bestemmelsen lister opp hva det skal legges
vekt på ved søknader som innebærer fortetting i eksisterende boligbebyggelse.
Avslutningsvis refererer klager fra dokumentet «Presterødåsen – Utredning og referat fra
gjestebudene». Delene som refereres går på historikk, omfang,
områdepreg/utbyggingsperiode/typebebyggelse, byggehøyder/takform,
struktur/karakteristiske trekk, autensitet og vurdering av kulturhistorisk verdi. Oppsummert
sier utredningen at området er utbygd over en lang tidsperiode og at bebyggelsen derfor
bærer preg av stor variasjon i stil og utforming. Området har liten grad av autensitet og
liten kulturhistorisk verdi og interesse.
I oppsummeringen av klagen hevder klager at avslag gir et feilaktig signal til mange eiere
av lignende eiendommer i Presterødåsenområdet, fordi både den gamle og den nye
kommuneplanen har gitt en berettiget forventning om å kunne bidra med forsvarlig
fortetting av boligbebyggelsen. Dette vil kunne føre til forskjellsbehandlingfra sak til sak, i
strid med målsettingene.

Eier av eiendommen Barlindveien 32, gbnr. 148/153 (nabo) har kommentert klagen i brev
av 25.08.2019 (tilsvaret ligger vedlagt i sin helhet). Nabo gjør i hovedsak gjeldende:
·
·
·

·

·
·
·
·

Nabo stiller spørsmål ved om klager mener bestemmelse som ble strøket under
revideringen av kommuneplanen er brukt som hjemmelsgrunnlag for avslag, og at dette i
så fall ikke stemmer.
Nabo hevder innvilgelse av søknad er egnet til å skape presedens for fremtidige
byggesaker i området.
Nabo påpeker at kommunen utarbeidet fortettingsstrategien fordi man så behov for et
retningsskifte. Underveis i prosessen med revisjon av kommuneplanen har kravene til
visuelle kvaliteter blitt skjerpet inn. Det var altså ikke feil, slik klager hevder, å legge vekt
på denne strategien selv om ny kommuneplan ikke var vedtatt på vedtakstidspunktet for
avslaget. Strategien ga uttrykk for gjeldende praksis.
Nabo er uenig i klagers anførsel om at søknad om fradeling og søknad om oppføring av
enebolig bygger på forskjellige bestemmelser i plan- og bygningsloven (§ 29-1 og § 29-2).
Nabo hevder begge bestemmelsene gjelder krav til tiltaket og at begge bestemmelsene
gjelder ethvert tiltak.
Nabo er enig med i kommunen i at det var riktig å se søknad om fradeling i sammenheng
med søknad om oppføring av enebolig.
Nabo mener at det at vilkår for unntak fra plankrav ble strøket i forbindelse med revidering
av kommuneplanen, har sin årsak i at disse punktene var overflødige siden pbl. § 29-2
uansett kan brukes som hjemmel for avslag. Også for søknader om fradeling.
Nabo mener klager har misforstått kommunens mål for fortetting. Nabo er uenig i klagers
tolkning som tilsier at Tønsberg kommune må fortette i eksisterende boligområder for å
imøtekomme befolkningsveksten.
Nabo er uenig i klagers anførsel om at kommunen har anvendt pbl. § 26-1 feil. Nabo

·
·
·
·
·

·
·

mener det var riktig å legge vekt på tomtestørrelse sammenholdt med forventet ny
bebyggelse i vurderingen.
Fradeling med ny bebyggelse vil forringe verdiene på eiendommene til både Barlindveien
32 og andre eiendommer rundt.
Nabo er uenig i kommunens vurdering av at kvaliteter som innsyn og tap av utsikt er noe
man må påregne reduksjon av når man bor i et tettbygd strøk. Nabo stilller spørsmål ved
hvordan de kan påregne noe som aldri har vært tiltenkt for området.
Nabo er ikke enig i klagers anførsel om at byggegrunnen er god. Det vises til deres
merknad rundt bekymring for grunnforholdene og eventuell rasfare.
Nabo mener klager har misforstått der det i klagen gis uttrykk for at oppheving av
reguleringsplanen som var gjeldende for området, og beslutning om å ikke innta
Presterødåsen med bevaringsstatus, var ment å åpne for ytterligere fortetting.
Nabo er uenig med klager i at fortettingen som har skjedd i området nord i Barlindveien
skaper presedens for fortetting også for eiendommen saken gjelder. Nabo viser til at
området nord i Barlindveien skiller seg fra eiendommen saken gjelder, samt
eiendommene rundt, ved at fortetting i dette området allerede var regulert inn da
Presterødåsen ble regulert i 1963. Det vises videre til at de fleste av boligene i dette
området ble oppført på 60- og 70-tallet. At det i senere tid er godkjent ytterligere fortetting,
mener nabo er naturlig siden byggerekke to allerede var etablert da disse ble godkjent. I
tillegg viser nabo til at det er en nivåforskjell i terrenget mellom området nord i
Barlindveien og området rundt omsøkt fradeling, som gjør at områdene ikke er
sammenlignbare.

Nabo stiller spørsmålstegn ved klagers påstand om at fortettingen som har funnet sted
har vært opplevd postitivt av de fleste, og mener de snarere er tvert imot.
Nabo er uenig med klager i at avslag kan medføre forskjellsbehandling. Det vises videre
til en uttalelse fra Fylkesmannen i en annen sak der det igjen vises til en uttalelse fra
Sivilombudsmannen hvor det framgår at det ikke er ugrunnet forskjellsbehandling om like
saker avgjøres ulikt dersom sakene ikke avgjøres på samme tid og oppfatningen senere
er endret.

Presterødåsen vel har kommentert klagen i brev av 27.08.2019 (tilsvaret ligger vedlagt i
sin helhet). Velet gjør i hovedsak gjeldende:
·

·
·
·

Velet mener klagen bærer preg av å være en samling av vikarierende argumenter med
innhold som synes å være tatt ut av sin sammenheng og klippet og limt sammen i et
forsøk på å rettferdiggjøre og trumfe gjennom en oppretting av ny grunneiendom, og
samtidig tilbakevise lovligheten i kommunens avgjørelse om avslag.
Velet er uenig i alle punktene i klagen.
Velet poengterer at det ikke er ønskelig med ytterligere fortetting i Presterødåsen.
Velet kan ikke se at en omgjøring av tidligere avslag vil tilføre nærmiljøet noe positivt,
men kan tvert imot føre til en vesentlig forringelse av et godt og velfungerende
bomiljø.Omgjøring kan også danne presedens for ytterligere fortetting og følgelig økt
trafikk i et allerede belastet område.

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.
Vurderinger:
Vilkår for klagebehandling
Klagen er fremsatt innenfor lovbestemt klagefrist. 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.
Vurdering av klagen
Kommunen avslo søknaden med bakgrunn i at eiendommen ble ansett uegnet til
bebyggelse på grunn av sin plassering og manglende tilpasning til nærområdet.
Hjemmelsgrunnlaget
Klager stiller innledningsvis spørsmål ved om kommunen i saksfremlegget la vekt på både
bestemmelsene i kommuneplanen som var gjeldende på vedtakstidpunktet, og
bestemmelsene i utkast til ny kommuneplan med retningslinjer.
Fordi någjeldende kommuneplan ikke var vedtatt på vedtakstidspunktet for avslaget,
kunne ikke denne legges til grunn for behandlingen av saken. Vurderingen som lå til grunn
for vedtaket om avslag, er derfor basert på dagjeldende kommuneplan punkt 2.2.2 og pbl.
§ 26-1. Kommunen viste kun til retningslinjene i fortettingsstrategien når det kom til

definisjon av eiendommens nærområde. Dette fordi definisjonen som fremgår der ble
ansett å gi uttrykk for praksis som uansett var gjeldende på vedtakstidspunktet for
avslaget. Å definere nærområdet etter gjeldende praksis, innebærer altså at saken ble
behandlet i tråd med den politiske viljen.
Klager stiller videre spørsmål ved riktigheten av å se søknad om fradeling i sammenheng
med søknad om oppføring av ny enebolig, som ble behandlet i samme møte. Klager
hevder disse to søknadene bygger på forskjellige bestemmelser i plan- og bygningsloven,
§ 29-1 og § 29-2.
Det er uklart hva klager mener med at sakene bygger på forskjellige bestemmelser.
Bestemmelsene i §§ 29-1 og 29-2 gjelder begge krav til tiltak, enten det er fradeling eller
oppføring av byggverk. Denne anførselen er imidlertid ikke nødvendig å gå inn på, da
kommunen ikke har anvendt noen av bestemmelsene som avslagshjemmel.
Når det gjelder kommunens valg om å se de to søknadene i sammenheng, er dette helt i
tråd med lovgivers intensjon. I forarbeidene til § 26-1 fremgår det at
«[b]ygningsmyndighetene må […] ved vurderingen av delingssøknaden ha en oppfatning
om framtidig husplassering på tomta og størrelsen på framtidig bebyggelse», jf. Ot.prp. nr.
45 (2007-2008) s. 337.
Plankrav
I avslagssaken kom kommunen til at tiltaket ikke var omfattet av dagjeldende
unntaksbestemmelse fra plankravet i pkt. 1.3.2., fordi tiltaket ble ansett å vesentlig avvike
fra eksisterende bygningsmiljø, terreng og landskap, jf. bokstav h i bestemmelsen.
Klager har vist til at blant annet dette punktet i bestemmelsen ble strøket i forbindelse med
arbeidet med revidering av kommuneplanen. Prosessen med revideringen er imidlertid
ikke relevant for saken, da bestemmelsene som ble revidert ikke var vedtatt og gjeldende
på vedtakstidspunktet for avslaget. Klagers anførsler som dreier seg om denne prosessen
vil derfor ikke bli kommentert ytterligere.
Mål for fortetting
Klager hevder fradeling som omsøkt må anses å være i tråd med kommunens mål for
fortetting. Det vises til Fortettingsstrategien – Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg og at det
i denne fremholdes viktigheten av fortetting. Klager viser til at krav til teknisk infrastruktur
er oppfylt, samt at tomten er så stor at den er meget godt egnet for fortetting. Klager viser
også til kommuneplanbeskrivelsen og utbyggingsprinsippene på side 22 og 25. I denne
fremholdes tall for anslått boligbehov i planperioden 2014-2026. Planbeskrivelsen, samt
samfunnsdelen det vises til, ble imidlertid ikke revidert i forbindelse med revidering av
arealdelen. Anslaget for boligbehovet som lå til grunn for praksis på vedtakstidspunktet, er
altså ikke det samme som det som fremgår av planbeskrivelsen.
Situasjonen nå, slik den også var på vedtakstidspunktet for avslaget, fremgår av
fortettingsstrategien: «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
kommuneplanrevisjon, og som følge av dette har Tønsberg og de andre Vestfoldkommunene en overdekning på omkring 50 % av boligbehovet fram til 2040 – sett i forhold
til forventet befolkningsvekst.» Klager har altså lagt til grunn en utdatert prognose for
befolkningsvekst, og anførslen gir derfor ingen grunn til å endre vedtaket.

Anvendelse av pbl. § 26-1
Klager anfører også at kommunen har anvendt plan- og bygningsloven § 26-1 feil ved å
hevde at omsøkt boligtomt vil være uegnet til bebyggelse. Anførslen begrunnes med at
siden tomta vil bli 750 m² med egnet adkomst, vann- og avløpstilknytning, gode solforhold,
er skjermet mot vind, har god byggegrunn, praktisk form og ligger i slakt vestvendt terreng,
er den også egnet til bebyggelse i henhold til § 26-1. I saksfremlegget som lå til grunn for
avslaget er det imidlertid lagt vekt på at hva som gjør en tomt egnet til bebyggelse, må ses
i sammenheng med dagjeldende kommuneplan pkt. 2.2.2. bokstav a. Bestemmelsen lister
opp en rekke kvalitetskrav som må vurderes konkret ved behandling av søknad om tiltak
som innebærer fortetting, blant annet byggelinjer, tomtestørrelse, bebyggelsesstruktur og
uteoppholdsarealer.
Det kommenteres i saksfremlegget at ny eiendom vil oppfylle kommuneplanens
retningslinje som anbefaler minimumsareal for boligtomter på 500 m², samt at tomten
ellers oppfyller kravene til infrastruktur og andre krav som avstand nabogrenser, størrelse
og kvalitet på uteoppholdsarealet og parkering. Ny eiendom ble imidlertid vurdert til å ikke
være egnet til bebyggelse på grunn av sin plassering, jf. pbl. § 26-1, fordi den ville bryte
med nærområdets dominerende byggelinjer, tomtestørrelse og bebyggelsesstruktur.
Vurderingen er basert på en definisjon av nærområdet som ga uttrykk for gjeldende
praksis da vedtaket ble fattet, som vist til ovenfor. Fradeling ble ansett å innebære en ny
eiendom som ville bryte med nærområdets tydelige byggelinje og føre til at de nye
tomtene klart ville skille seg ut fra resten av tomtene i området ved en halvvering av
tomtestørrelsen. Som vist til ovenfor, er det lovgivers intensjon at bygningsmydighetene
skal ta stilling til framtidig husplassering ved behandling av søknader om fradeling. Når
kommuneplanen som var gjeldende på vedtakstidpunktet så legger opp til at kommunen
blant annet skal ta stilling til byggelinjer, tomtestørrelse og bebyggelsesstruktur ved
behandling av alle tiltak som innebærer fortetting, kan ikke rådmannen se at kommunen
har anvendt pbl. § 26-1 feil.
Bevaringsverdi
Klager hevder Presterødåsen i avslagssaken ble beskrevet som om det var et
bevaringsområde. Dette på grunnlag av at Presterødåsenområdet ble vurdert som mulig
bevaringsområde ved revidering av kommuneplanen. Rådmannens kommentar til dette er
at det ikke på noe sted i saksfremlegget er gitt uttrykk for at området er vurdert som et
bevaringsområde i forbindelse med behandling av saken. Eiendommen er kun vurdert ut
fra føringene som lå i gjeldende praksis på vedtakstidspunktet.
Anvendelse av kommuneplanen pkt. 2.2.2
Klager hevder at kommunen har anvendt pkt. 2.2.2 i dagjeldende kommuneplan feil, fordi
etter klagers vurdering er alle kvalitetskravene i bestemmelsen oppfylt.
Bestemmelsen er utformet slik at kommunen nødvendigvis må utøve et skjønn ved
vurderingen av om kravene er oppfylt. Vurderingen må gjøres konkret og det kan variere
fra sak til sak hvilke momenter det legges avgjørende vekt på. Alle momenter er heller ikke
relevante i hver sak. I nærværende sak er det for eksempel ikke nødvendig å vurdere
bokstav b, c og d da vurderingstemaene i disse bestemmelsene ikke kommer til
anvendelse. Det er altså kun klagers kommentar til bestemmelsen i bokstav a som er
relevant å kommentere.
Klager har ikke vist til noen konkrete grunner til at kommunens anvendelse av
bestemmelsen skal være feil. Det er kun anført at bokstav a er oppfylt. Siden bokstav a

legger opp til at kommunen må gjøre en skjønnsmessig vurdering av tiltaket opp mot
momentene som er listet opp i bestemmelsen, må det kunne vises til at kommunen har
lagt vekt på momenter som ikke er gyldige for å kunne si at bestemmelsen er anvendt feil.
Klager har ikke begrunnet anførselen med konkrete grunner, og rådmannen ser derfor ikke
at anførselen bør medføre endring av vedtaket.
Gjestebudene – beskrivelse av området
Klager viser avslutningsvis til dokumentet «Presterødåsen – Utredning og referat fra
gjestebudene. Dokumentet ble utarbeidet i forbindelse med revideringen av
kommuneplanen fordi Presterødåsen ble utredet som mulig område for bevaring. Klager
viser til beskrivelsen av Presterødåsen som argument for hvorfor området er egnet for
fortetting. Beskrivelsen av området sier imidlertid i hovedsak noe om bevaringsverdien på
området. Konklusjonen var at området har liten kulturhistorisk verdi og interesse. Dette var
en del av grunnlaget for hvorfor området ikke ble satt av til bevaring. Kommunens
vurdering av om området er egnet for fortetting i denne saken, er en selvstendig vurdering
der eventuell bevaringsverdi ikke hadde betydning for utfallet.
Forskjellsbehandling
I oppsummeringen i klagen anfører klager at målsettinger og formuleringer i både den
gamle og den nye kommuneplanen har gitt berettigede forventninger til fortetting i
området. Videre at dette vil kunne føre til forskjellsbehandling i bruk av kommuneplanens
fortettingsbestemmelser fra sak til sak. Ovenfor er klagers anførsler om tolkning av
kommuneplanen med målsettinger for fortetting vurdert og kommentert. Rådmannen går
derfor ikke nærmere inn på dette. Det er uansett vanskelig å se hvordan kommunens
fortettingspraksis i denne saken skal kunne føre til forskjellsbehandling. Som det fremgår
av saksfremlegget til vedtaket om avslag, følger vurderingen en allerede etablert praksis.
Tilsvar fra andre parter
Ovenfor er tilsvar fra eier av gbnr. 148/153 og Presterødåsen vel gjengitt punktvis. I all
hovedsak sammenfaller tilsvarene med rådmannens vurdering av klagen. Noen punkter
kommenteres likevel kort nedenfor.
Nabo på gbnr. 148/153 er ikke enig i kommunens vurdering av at reduksjon i kvaliteter
som innsyn og tap av utsikt er påregnelig nå man bor i tettbygd strøk. Rådmannen holder
fast ved vuderingen. Man kan aldri sikre seg mot at nye vurderinger gjør at den politiske
ledelsen velger å åpne for fortetting av et område hvor man tidligere ikke så dette som
hensiktsmessig. I denne saken ble søknaden om fradeling avslått fordi kommunen ikke
ønsket fortetting i området, ikke av hensyn til tap av verdier for naboene.
Nabo er også uenig i klagers vurdering av at byggegrunnen er god. Kommunen har ikke
tatt stilling til om byggegrunnen er egnet, da dette er en vurdering som i hovedsak skal
gjøres av søker, og eventuelt skulle tas i forbindelse med søknad om igangsetting. Det er
heller ikke nødvendig i forbindelse med klagebehandlingen da vurdering av byggegrunnen
ikke var en del av grunnlaget avslaget på søknaden.
Oppsummering
Oppsummert kan ikke rådmannen se at det er gitt nye opplysninger eller synspunkter i
klagen som gir grunn til å endre vurderingen gjort ved behandlingen av søknaden.
Søknaden om fradeling er vurdert ut fra gjeldende bestemmelser og praksis på
vedtakstidspunktet.
Alternative løsninger:

Klage på vedtak om avslag på søknad om oppretting av ny grunneiendom i i UBA-sak
136/19 tas til følge, og søknaden behandles på nytt så snart som mulig.
Etter en ny vurdering mener utvalget at oppretting av ny grunneiendom er i tråd med
vilkårene i plan- og bygningsloven § 26-1 og kommuneplanens arealdel (2014-2026) pkt.
2.2.2. Utvalget vurderer området til å være egnet for fortetting. Tomtene i området er store
nok i henhold til gjeldende føringer for tomtestørrelse. Bydrift har uttalt seg om vei, vann
og avløp, og konkluderte med at infrastrukturen vil tåle belastningen fra en ny bolig. Ved
fremtidige søknader om fradeling av ny boligeiendommer, må kapasiteten på infrastruktur
vurderes på nytt. Det legges også vekt på at fradeling ikke bryter med byggelinjen mot vei,
og at en ny enebolig på eiendommen ikke vil bli særlig synlig fra veien.
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 ikke
var kjent da søknaden ble avslått, og som gir grunn til å oppheve eller endre vedtaket, og
anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge.
Videre behandling:
Hvis utvalget står fast ved tidligere vedtak, skal sakene oversendes Fylkesmannen i
Vestfold og Telemark for endelig klagebehandling. Hvis utvalget opphever eller endrer
vedtaket, er det fattet nytt enkeltvedtak som kan påklages.
Tønsberg, 08.11.2019

Geir Viksand
konst. kommunalsjef

Anne Hekland
virksomhetsleder

