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Rådmannens innstilling
Søknad om tillatelse til å opprette ny grunneiendom innenfor bevaringsverdig bygningsmiljø –
bestemmelsesområde # 04 Markveien/ Grevinneveien vurderes til å ikke ivareta de hensyn som
ligger til grunn bak bevaringsbestemmelser fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-9
nr. 7:
«Tomte- og bebyggelsesstruktur innenfor bestemmelsesområdene skal bevares. Deling av
eiendommer og sammenføyning av eiendommer innenfor område for helhetlig bevaringsverdig
bygningsmiljø er i hovedsak ikke tillatt.»
Søknaden avslås, jf. utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel pkt. 4.1.
30.08.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Representanten Rui (H) fremmet forslag om alternative løsninger:
Søknad om tillatelse til oppretting av ny grunneiendom vurderes til å ikke tilsidesette de
hensyn som ligger til grunn bak bevaringsbestemmelser innenfor område med
bevaringsverdig bygningsmiljø – bestemmelsesområde # 04 Markveien/ Grevinneveien.
Søknaden vurderes for øvrig til å ikke være i strid med bestemmelser fastsatt i eller i
medhold av plan- og bygningsloven.
Søknad om tillatelse til oppretting av ny grunneiendom godkjennes lik omsøkt.
Ved votering ble forslaget satt opp mot rådmannens innstilling.
Forslaget fikk to stemmer (H og Frp), og falt således.
Etter dette har utvalge fattet vedtak.
UBA- 169/19 Vedtak:

Søknad om tillatelse til å opprette ny grunneiendom innenfor bevaringsverdig bygningsmiljø –
bestemmelsesområde # 04 Markveien/ Grevinneveien vurderes til å ikke ivareta de hensyn som
ligger til grunn bak bevaringsbestemmelser fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-9

nr. 7:
«Tomte- og bebyggelsesstruktur innenfor bestemmelsesområdene skal bevares. Deling av
eiendommer og sammenføyning av eiendommer innenfor område for helhetlig bevaringsverdig
bygningsmiljø er i hovedsak ikke tillatt.»
Søknaden avslås, jf. utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel pkt. 4.1.

Sammendrag:
Saken gjelder søknad om tillatelse til å opprette ny grunneiendom innenfor område avsatt til
bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø - bestemmelsesområde # 04
Markveien/Grevinneveien.
Rådmannen viser til utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel pkt. 4.1 Bevaring av
eksisterende bygninger:
«Tomte- og bebyggelsesstruktur innenfor bestemmelsesområdene skal bevares. Deling av
eiendommer og sammenføyning av eiendommer innenfor område for helhetlig bevaringsverdig
bygningsmiljø er i hovedsak ikke tillatt.»
Videre så vises det til de hensyn som ligger til grunn bak fortettingsstrategi «Slik skal vi bygge og
bo i Tønsberg.» og tilhørende byggeskikkveileder.
Rådmannen vurderer søknaden til å ikke ivareta de hensyn som ligger til grunn bak
bevaringsbestemmelser innenfor bestemmelsesområde # 04 Markveien/Grevinneveien.
Rådmannen anbefaler derfor at søknaden avslås.

Innledning – hva saken gjelder:
Spir arkitekter AS søker på vegne av Gunnar Foyn Lind Jørgensen om tillatelse til å
opprette ny grunneiendom innenfor område avsatt til helhetlig bevaringsverdig
bygningsmiljø.
Søknaden er innkommet 20.06.2018 og samtidig som at kommuneplanen for Tønsberg ble
revidert. Ved Bystyrets vedtak 22.05.2019 så ble eiendommen Grevinneveien 4A inntatt i
bestemmelsesområde # 04 Markveien/Grevinneveien.
Administrasjonen har i søknadsprosessen anbefalt at søknad om rammetillatelse for oppføring av
bebyggelse bør følge søknad om tillatelse til oppretting av ny grunneiendom. Dette for at
søknadene sammen gir de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne vurdere
om det kan gi tillatelse i forhold til bevaringsbestemmelser fastsatt i utfyllende bestemmelser til
kommuneplanens arealdel pkt. 4.1.
Tiltakshaver ønsker ikke på nåværende tidspunkt å iverksette prosessen med å detaljprosjektere
byggesøknad før det er avklart om eiendommen omfattes av fastsatte bevaringsbestemmelser. Det
anføres at vedlagte illustrasjoner og estetiske betraktninger viser at eiendommen kan bebygges på
en slik måte at tiltaket ikke strider mot utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel pkt.
4.1, fortettingsstrategi «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg.» og tilhørende byggeskikkveileder.

Faktagrunnlag:
Utdrag fra søknaden:

Situasjonskart:

Flyfoto:

Illustrasjon som viser eksempel på oppføring av framtidig bebyggelse:

Rettslig grunnlag:
Planstatus:

Eiendommen var i kommuneplanens arealdel 2014-2026 avsatt til område for boligbebyggelse innenfor bevaringsverdig
bygningsmiljø. Eiendommen tilstøtte bestemmelsesområde #9 Markveien – helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø.

Eiendommen er i kommuneplanens arealdel 2018-2030 avsatt til bestemmelsesområde #04 – helhetlig bevaringsverdig
bygningsmiljø.

Plan- og bygningsloven:
§ 1-6.Tiltak
§ 11-6.Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel
§ 12-4.Rettsvirkning av reguleringsplan
§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket
§ 20-1.Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene
§ 21-4.Behandling av søknaden i kommunen
§ 26-1.Opprettelse og endring av eiendom
For fullstendig lovtekst, se www.lovdata.no
Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2014-2026:
1.16. Estetikk og byggeskikk (pbl. §11-9 nr. 6)
1.18. Hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø (pbl.
§11-9 nr. 7)
2.2.2 Fortetting i eksisterende boligbebyggelse.(pbl. §§11-10 og 11-11)
Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2018-2030:
§ 1.2 forhold mellom kommuneplanens arealdel og eldre planer (pbl. § 1-5.)§ 4.1 Bevaring
av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø # 01 - # 11 (pbl. 11-9 nr. 7)
Vurderinger:
Det følger av plan- og bygningsloven § 26-1 at grunneiendom ikke kan opprettes/ endres
dersom tiltaket er i strid med bestemmelser fastsatt i eller i medhold av loven.
Rådmannen vurderer søknaden til å være i strid med bevaringsbestemmelser fastsatt i
utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel pkt. 4.1 Bevaring av eksisterende
bygninger og annet kulturmiljø. Dette begrunnes ut fra de hensyn som fremkommer i
forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Ved utarbeidelse av
fortettingsstrategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg.» og tilhørende
byggeskikkveileder ble det vurdert hvilke boligområder som bør bevares mest mulig intakt.
Hensikten med dette er å ta vare på et utvalg av helhetlige boligområder som gir et bilde
av Tønsbergs byggeskikk- og kulturhistorie fra ulike tidsepoker. Det har i dette arbeidet
vært fokus 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 skal det være begrenset mulighet for utvikling og fortetting. Nye tiltak

skal skje innenfor rammene av det etablerte bygningsmiljøet.
Grevinneveien 4A, gbnr. 1011/0019, ble inntatt i bestemmelsesområde # 04 Markveien/
Grevinneveien med bakgrunn i at eiendommen vurderes til å være et meget viktig
enkeltobjekt innenfor et område som fremstår med høy grad av autentisitet, der
bygningene gjennomgående er lite endret.
Følgende utdrag av beskrivelse og begrunnelse av Markveien som et kulturmiljø med
regional og nasjonal verdi er hentet fra fagrapporten; Kulturmiljøer i byer og tettsteder i
Vestfold som er gjennomført i forbindelse med revideringen av Regional plan for
bærekraftig arealpolitikk (RPBA) i 2017 og 2018. Teksten er utarbeidet av Kulturarv i
Vestfold fylkeskommune, i tett samarbeid med administrasjonen i Tønsberg kommune.
Videre har Kulturarv gjort en nærmere beskrivelse og verdivurdering av 5 enkeltbygg
innenfor det foreslåtte bevaringsområdet basert på tilgjengelige kilder:
«Grevinneveien 4a, gbnr. 1011/19 Stor enebolig i to etasjer med garasje og parkmessig
opparbeidet hage tegnet av Anton Poulsson for skipsreder N. R. Bugge og oppført ca. 1955. Anton
Poulsson var sønn av den kjente arkitekten Magnus Poulsson, og gikk inn i farens firma i 1943 og
overtok dette i 1957. Magnus Poulsson og hans firma var i første halvdel av 1900-tallet ledende i
etableringen av en norsk bygningstradisjon basert på folkelig, norsk trearkitektur. Han blir dermed
en stor bidragsyter til man gjerne kaller en nasjonal byggestil i tiårene før krigen, og er mest
berømt for å ha tegnet Oslo rådhus og sammen med Arnstein Arneberg. Anton Poulsson
samarbeider og viderefører farens arbeider etter krigen. Grevinneveien 4a er et typisk eksempel på
Poulsson tradisjonelle stil, og har fellestrekk med andre eneboliger som han tegnet i perioden. Den
fremstår som svært lite endret og godt bevart. Eiendommens historie og arkitektoniske kvaliteter
sammenfaller svært godt med beskrivelse og begrunnelse for kulturmiljøets samlede høye verdi
(se over), selv om den er oppført noe senere. Den utgjør i så måte et meget viktig enkeltobjekt.»

I henhold til nevnte hensyn som ligger til grunn for bestemmelsesområde avsatt til
bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø så vil en tillatelse til å opprette ny
grunneiendom fra Grevinneveien 4A være i strid med vedtatte bevaringsbestemmelser. En
tillatelse vurderes til å utgjøre en forringelse av bygningens kulturelle verdi som
enkeltobjekt og en forringelse av det etablerte bygningsmiljøet i sin helhet. I tillegg så kan
en innvilgelse av søknaden medføre uheldige presedensvirkninger for framtidige saker.
For øvrig så foreligger ikke motstrid mellom bestemmelser fastsatt i kommuneplanens
arealdel 2014-2026 og kommuneplanens arealdel 2018-2030. Grevinneveien 4A er i
kommuneplanens arealdel 2014-2026 avsatt til boligbebyggelse innenfor bevaringsverdig
bygningsmiljø. Tomtens plassering er i direkte tilknytning til helhetlig bevaringsverdig
bygningsmiljø - bestemmelsesområde Markveien # 9. En søknadsbehandling etter
kommuneplanens arealdel 2014-2026 ville således betinge at de samme hensyn som
ligger til grunn bak någjeldende bevaringsbestemmelser måtte ivaretas, både for søknad
om tillatelse til oppretting av ny grunneiendom og søknad om tillatelse til å oppføre
bebyggelse på ny grunneiendom jf. plan- og bygningsloven § 26-1 og Kap. 29.
Alternative løsninger:
Søknad om tillatelse til oppretting av ny grunneiendom vurderes til å ikke tilsidesette de
hensyn som ligger til grunn bak bevaringsbestemmelser innenfor område med
bevaringsverdig bygningsmiljø – bestemmelsesområde # 04 Markveien/ Grevinneveien.
Søknaden vurderes for øvrig til å ikke være i strid med bestemmelser fastsatt i eller i
medhold av plan- og bygningsloven.

Søknad om tillatelse til oppretting av ny grunneiendom godkjennes lik omsøkt.

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 mener at søknaden er i strid med bevaringsbestemmelser innenfor område
med bevaringsverdig bygningsmiljø – bestemmelsesområde # 04 Markveien/
Grevinneveien.
Rådmannen anbefaler UBA å avslå søknaden.

Videre behandling:
UBA tar stilling til saken.

Tønsberg, 16.08.2019
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder
Saksbehandlingsgebyr: Kr 11 285,- iht. gebyrregulativ 01012018 pkt. 2.7.1.

