
HUSVIKVEIEN 25
PLANINITIATIV FOR ENDRING AV
REGULERINGSPLAN

TIL TØNSBERG KOMMUNE V/PLANAVDELINGEN

 Revisjon november 2020: 

• Vanlig (/full) planprosess etter PBL 12-14.

• Forslag om endring fra ikke-overbygde p-plasser til carporter for utvalgte plasser. 
Samt redusere p-krav for leiligheter over 60 m2 i bygg A, C og D fra 2 til 1,5 
plass.



KORT PRESENTASJON

• Saken gjelder endring av vedtatt detaljreguleringsplan fra 2018 for Husvikveien 25, PlanID 0704 20160138

• Endringen går ut på å øke tillatt antall boenheter fra 16 til 22. Men innenfor dagens regulerte volum. 

• Bakgrunnen er behov for å tilpasse seg markedet/tilby flere mindre boenheter.

• I juni 2020 ble det sendt inn planinitiativ for endringen med forutsetning om forenklet prosess, dvs. i tråd med plan- og 
bygningsloven § 12-14, ledd to og tre. Saken ble behandlet av utvalg for plan og bygg 28.8.20. Initiativet ble avvist med 
begrunnelse at antall boenheter var et sentral tema i planprosessen i nylig vedtatt plan, og at det vil være konfliktfylt og 
stride mot planens hensikt om begrensning i antall nye boenheter. Dette var i tråd med rådmannens innstilling. Av 
saksframlegget framkommer det at dersom planinitiativet skal kunne anbefales, vil endringen i antall boenheter og 
boligtypologiforutsette en full planprosess, ettersom endringen anses som konfliktfylt og i strid med planens hovedramme.

• Ettersom det nå sendes inn et initiativ for full planprosess er det ønskelig å samtidig vurdere om parkeringsarealene og 
deler av tilstøtende areal kan gjøres om til carporter/garasje.

• I tillegg vurderes redusert p-krav for store leiligheter i bygg A, C og D til 1,5 plass. Gjeldende krav er 2. 

• Det ønskes parallell plan- og byggesaksbehandling.

• Medvirkning vil følge ordinær prosess etter plan- og bygningsloven. 

• Det er til orientering sendt inn rammesøknad til byggesaksavdelingen med endringer i forhold til allerede godkjent ramme. 
Det gjelder for andre deler av planområdet som ikke endres i denne saken. Men disse endringene er i tråd med 
reguleringen. Det er derfor en separat sak. 



FORSLAGSTILLER OG PLANKONSULENT

• Forslagstiller/tiltakshaver er Husvik Panorama AS v/Ole Morten Pettersen: 902 75 000, omp@munch.no

• Fakturaadresse: Husvik Panorama AS c/o ECF Holding, Oscars gate 52, 0258 Oslo

• Plankonsulent er Rambøll Norge v/Ole Johan Kittilsen: 930 07 465, ole.johan.kittilsen@ramboll.no

• Det er Rambøll som har vært plankonsulent i utarbeidelsen av reguleringsplanen. 

• Rambøll har et eget kvalitetssystem kalt K3. En kort oversikt over de viktigste fasene i kvalitetssystemet er vedlagt. 



OMRÅDETS PLASSERING

• Øst for Presterødkilen, 
ca. 3-3,5 km fra 
sentrum langs sykkelvei

• For syklende er det 
snarvei mot sentrum via 
Stjerneveien. 



GJELDENDE REGULERINGSPLAN (2018)

• Planområdet er ca. 8,8 dekar (daa) hvorav ca. 
0,8 daa er avsatt til GS-vei og ca. 0,7 dekar er 
avsatt til buffersone mot landbruket. Netto 
tomt for utbygging er dermed ca. 7,3 daa. 

• Det er tillatt inntil 16 boenheter: Fire 
eneboliger, tre tomannsboliger (seks enheter), 
én firemannsbolig samt at eksisterende villa 
som kan gjøres om til tomannsbolig

• Dvs. en utnyttelse på ca. 2,2 boenheter per 
dekar byggetomt.



DEL 1: BYGG C OG D: BEGGE HUS ENDRES FRA TO TIL FIRE BOENHETER. 
VOLUMET JUSTERES OPP FRA 604 TIL 644 M2 BRA SAMMENLIGNET MED GODKJENT 
RAMMESØKNAD. MEN ENDRINGEN ER I TRÅD MED MED BYA OG HØYDER I 
GJELDENDE REGULERING.

 Perspektiv av Strand 
Løken Arkitekter



DEL 2: BYGG A: ENDRES FRA FIRE STORE TIL SEKS MINDRE LEILIGHETER. 
BOLIG FLYTTES TRE METER LENGER BORT FRA NABO. VOLUMET REDUSERES FRA 604 
TIL 558 M2 BRA SAMMENLIGNET MED GODKJENT RAMME.  

 Perspektiv av Strand 
Løken Arkitekter



DEL 3: VURDERING AV CARPORT/GARASJE PÅ 
PARKERINGSAREALER + TILSTØTENDE AREALER

• Det er mer attraktivt med overbygde plasser ettersom 
bilene blir mindre utsatt for snø, nedfall av løv og 
kvister, vindvær etc.

• Carportene vil også virke støyreduserende for boligene

Løsningen må vurderes nærmere opp mot:

- Parkeringskravene i kommuneplanen og gjeldende 
regulering, 

- Fysisk plass / krav i Tek. (Carporter krever noe mer 
plass enn åpne p-plasser)

- Grønne soner som ble lagt inn i forrige 
reguleringsprosess for å bryte opp arealet. 

- Det er i gjeldende regulering satt av areal for GS-veg 
forbi området, uten rekkefølgekrav. Grøften langs GS-
vegen berøres av forslag til carporter. Ref. 
utomhusplanen.

- Forøvrig forventer vi, basert på tidligere 
reguleringsprosess (2018), at Vegvesenet 
/fylkeskommunen ikke har innsigelse knyttet til 
generell byggegrense langs fylkesvei. 

 Perspektiv av Strand 
Løken Arkitekter



OPPDATERT FORSLAG TIL UTOMHUSPLAN 

• Det er nå satt av to p-plasser per 
boenhet over 60 m2. 

• Det er satt av en p-plass for 
boenheter under 60 m2. 

• I tillegg er det vist 5 ekstra plasser.

• For bygg A, C og D ønskes det å 
vurdere en reduksjon i p-kravet for 
leilighetene over 60m2 til 1,5 plass 
per boenhet.  

 Plan av Strand Løken 
Arkitekter



YTTERLIGERE INFORMASJON

• Hensikten er primært å øke antallet boenheter innenfor allerede regulerte boligfelt.

• Planavgrensningen følger gjeldende plan/endres ikke. Endringene skjer innenfor feltene BF4 og BK, i tråd med BYA og høyder i 
gjeldende regulering.

• Foruten opprinnelig skipsredervilla er området ikke bygget ut. Det er altså kun tiltakshaver som er grunneier, som blir direkte 
berørt/del av planområdet. Det foreligger ikke kjente heftelser/servitutter i strid med endringene på eiendommen.

• Ettersom området nylig er regulert og økningen i antall boenheter skjer innenfor regulerte volumer og boligfelt vurderes det at 
konsekvensutredning ikke er nødvendig.

• Bygg A foreslås flyttet til ca. 6,83 meter fra eksisterende nabobygg, sammenlignet med 3,83 m i dagens reguleringsplan. Det vil si 
at bygget flyttes tre meter lenger bort fra naboer, noe som gir mer luft mellom boligene. Politikerne som har vært på stedet med
tiltakshaver har uttrykt at dette er veldig positivt. 

• Det mest utfyllende dokumentet i forbindelse med endringen vil være planbeskrivelsen. Her omtales prosess, historikk, endringen og 
konsekvenser av endringen. Endringen i boenheter utløser behov for endring av planbestemmelsene. Endringer i plankartet kan 
også bli aktuelle, ref. punktet over. Dersom det legges til grunn endringer for parkeringsplassene vil det uansett bli endringer i 
plankartet

• Det foreslås parallell behandling av planendring og rammesøknad. Rammesøknaden blir dermed en del av reguleringen og 
eventuelle senere endringer i rammesøknaden vil kreve endringer i reguleringsplanen.

• Alle berørte myndigheter og naboer som grenser til det gjeldende planområdet varsles.



INNLEDENDE VURDERING AV ENDRINGENS KONSEKVENSER 
FOR MILJØ OG SAMFUNN
1. Kryss/adkomst og parkering er allerede dimensjonert for et høyere antall boenheter enn det plan/ramme legger opp til. 

Vegvesenet godkjente løsningen da det ved ettersyn lå inne 22 boenheter. 

2. Antallet boenheter økes fra 16 til 22, men alle objektive krav som uteareal, solforhold og parkering innfris. BRA blir 
uendret. 2 300 m2 BRA. (Krav til parkering vurderes redusert for utvalgte leiligheter)

3. Ingen endringer for landbruket, Presterødkilen (naturområde) og bevaringsverdig alm

Dette vil beskrives og vurderes nærmere i planbeskrivelsen for endringen.



NOEN VURDERINGER OPP MOT KOMMUNEPLANEN MV.

• I planbestemmelsene paragraf 2.2.1 er det presisert at ny boligbebyggelse skal ha variasjon i bygningstyper og 
boligstørrelser. Dette er også bakgrunnen for ønskede endringer.

• Husvikveien 25 har i dag en regulert utnyttelse på ca. 2,2 boenheter per dekar. Det er lavere enn snittet i tabellen i 
paragraf 2.2.1.

• Endringen vurderes også å følge opp kommuneplanens formålsparagraf om å ta i bruk eksisterende områder/fortette 
framfor å ta i bruk nye arealer.

• Avslutningsvis viser vi til at tiltakshaver i 2017 utformet planen i tråd med kommuneplanens nye kapittel 2.2.1 om 
variasjon i boligtyper. Planforslaget ble enstemmig vedtatt ved førstegangs behandling. I prosessen fram til andre gangs 
behandling ble denne dimensjonen borte fra planen ettersom det ble gjort en rekke reduksjoner fra administrasjonen og 
politikerne som resulterte i mellomstore boliger. Vi anmoder nå om at dette nå kan rettes opp i. Vi viser til at det ikke kom
noen innsigelser fra regionale eller statlige myndigheter i saken. Det var kun 1 nabo som klaget. 



VEDLEGG

• Gjeldende detaljreguleringsplankart 

• Gjeldende detaljreguleringsbestemmelser

• Innspill fra Statens Vegvesen ved ettersyn av gjeldende 
regulering

• Utskrift fra forside på K3-systemet (Rambølls kvalitetssystem)


