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FØLGEBREV
- SØKNAD OM DISPENSASJON
BNR. 1 I TØNSBERG KOMMUNE
Vedlagt

oversendes

dispensasjon
Tønsberg

fra

på vegne

FRA

av vår klient Aker gård v/ Carsten

LNF-formålet

i kommuneplanens

arealdel

LNF-FORMÅL,

Henrik

Foyn-Bruun

for eiendommen

18.09.2018

fremkommer

også vår klients uttalelse til Tønsberg

om pålegg om retting og ileggelse

Vedlagt søknaden

er følgende

. Skjemaet «Opplysninger
. Skjemaet

«Kvittering

Vi ber kommunen

om

merke

kommunes

gitt i nabovarsel».

for nabovarsel»

i to eksemplarer.

seg at det ene kvitteringsskjemaet
kommune.

inneholder

to signaturer

Kaur Sidhu, gnr. 44, bnr. 40 i Tønsberg

ved påføring av sin signatur, men glemt å krysse av i de tilhørende

bakgrunn

kommunen

Sidhu har kvittert både for mottak og

Dokumentasjon

på

er sendt rekommandert
forsendelse
av Carsten Henrik Foyn-Bruun,
med
den

rekommanderte

forsendelsen

er

kvitteringsskjemaet.
For øvrig har samtlige varslede

naboer samtykket

Ta gjerne kontakt med undertegnede

Med vennlig hilsen
E NST & YOUNG AS

Lars Fossedal
advokat
Tlf.: +47 454 14 020/
E-post: Iars.f.fossedal@no.ey.com

u :*. ifm

Emu :” l wk

fra nabo

feltene. Vi ber på den

om å legge til grunn at Sidhu er korrekt varslet.

Videre skal bemerkes
at det
«Nabovarsel»,
utfylt og signert

iiv-i

datert

dokumenter:

samtykke

vedlagt.

forhåndsvarsel

av tvangsmulkt.

Gurpreet

ini

søknad

gnr. 46, bnr. 1 i

kommune.

Av søknaden

PT" i'irit

GNR. 46,

i

til dispensasjonssøknaden.

ved eventuelle

spørsmål.

inneholdende
skjemaet
dispensasjonssøknaden
heftet

på

det

ene
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Aker Gård - Akerveien
135, gnr. 46, bnr. 1 i Tønsberg
kommune
— søknad
dispensasjon
fra LNF-formålet
i kommuneplanens
arealdel
samt uttalelse
forhåndsvarsel
om pålegg om retting og ileggelse
av tvangsmulkt
Det vises til Tønsberg

kommunes

brev av 18.09.2018

ileggelse

av tvangsmulkt,

følgende

bli søkt om dispensasjon

2026. Etter avklaring
søknad

bruksendring

jf. plan- og bygningsloven
fra arealdel

med saksbehandler

om dispensasjon

med forhåndsvarsel

§§ 32—2, 32-3 og 32-5. Det vil i det

LNF i Tønsberg

i Tønsberg

fra LNF-formålet,

fra formål landbruksgartneri

(«pbl.»)

og som

kommunes

Det vil parallelt

bli gjort rede for Aker gårds (heretter
Dette brev er rettidig, jf. pbl. § 322

fremsettes

i denne

omgang

kun

vil inngå

som

i senere

søknad

om

også benevnt

1.

OM DISPENSASJON

§ 19-1. Dette foranlediget

bruken av 6 veksthus
tiltakssøknaden.

FRA LNF-FORMÅLET
fra arealbruken

er foranlediget
plassert

driftsgrunnlaget

lKOMMUNEPLANENS

i kommuneplanens

AREALDEL

arealdel (LNF-formål),

fra formål landbruksgartneri

situasjon

på Aker gård slik det fremgår
seg av eiendommens

krever endring av

av kartutsnitt

inntektspotensial

Etter søkers oppfatning

vil verken hensynene

bak kommuneplanens

formålsbestemmelse

bli vesentlig tilsidesatt.

Aker gård syn er at nasjonalejordverninteresser
fra LNF-formålet

LNF-formål

eller hensynene

En dispensasjon

eller dyrkbar

mark. Det er per i dag ikke matjord på det aktuelle arealet på søkers eiendom,

snittblomster.

for å gjenoppta

vil ikke innebære

er alternativet

omdisponering

av verken dyrket
hvilket

ble oppført i perioden fra 1955 til 1970. Per i dag er det heller
den tidligere

og godkjente

Dersom søker ikke blir innvilget dispensasjon

til bruksendring,

i

ikke vil bli påvirket som følge av det tiltak som ønskes

gjennomført.

ikke driftsgrunnlag

vedlagt

på nytt vis etter

er falt bort.

plan- og bygningslovens

det ikke har vært siden veksthusene

jf. pbl.

jf. pbl. § 20-1 første ledd, bokstav d), jf. § 20-2.

nær gårdstunet
i veksthusene

syn på det mottatte

og øvrige vedlegg.

av at Aker gårds økonomiske

Dette forå kunne nyttiggjøre

at det tidligere

«søker»)

av senere søknad om tillatelse til bruksendring

og annen lagervirksomhet,

Dispensasjonssøknaden

ledd

første ledd.

søknad er varslet til de berørte naboer, se følgebrevet

til formål båtlagring

2014 —

kommune

Nærværende

Det søkes herved om dispensasjon

kommuneplan

til formål båtlager og annen lagervirksomhet.

forhåndsvarsel.

SØKNAD

om pålegg om retting og

at veksthusene

blir stående

virksomheten

fra LNF-formålet
tomme

med

dyrking

av

og senere får tillatelse

og at søker får en betydelig

om
til
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reduksjon

i

sine

driftsinntekter.

vedlikeholdsetterslep
Potensialet

og forfall på gårdens

for konflikt

landbruksarealer

mellom

næringsvirksomhet

sammenlignet

båtlagringsvirksomheten

med

veksthusene

på Aker

gård

Det vises til at båtlagring

om våren og om høsten,

trafikken

Aker
på

fra

til og fra

gård

gården

vil

medføre

og omkringliggende

etter sin art er en passiv

lite støy og andre ulemper for omgivelsene.

til korte perioder

blomstergrossistvirksomheten.

leieinntektene

bygninger.

eventuell

som medfører

er konsentrert

omgivelsene

av

er lite eller ikke-eksisterende.

form for virksomhet
medfører

Bortfall

kan

skal

bli

gården

under

heller

ikke

negativt

Den trafikk båtlagring

og utgjør liten belastning

påvirket

den

tidligere

se

at

av

den

for

gartneri-

den

og

eventuelle

omkringliggende

landbruksvirksomheten.
Båtlagring

innebærer

enn tilsvarende
belysning.

etter søkers oppfatning

for gartneridrift.

mindre fare for brann og forurensning

til luft og grunn

har ingen form for oppvarmingskilder

eller elektrisk

Veksthusene

Det skjer intet vedlikeholdsarbeid

bearbeidingsvirksomheten

som foregår

på båtene

mens de står til vinterlagring.

på Aker gård skjer i eget verksted,

reparasjoner,

herunder

motorkonservering,

skjeri

Å tilbakeføre

det omsøkte arealet til dyrket mark er urealistisk

Det vises til at det vil være svært kostbart
med etterfølgende

leietakers

mens alt vedlikehold

innenfor søkers økonomiske

De beskjedne

og det underliggende
inntekter

fundamentet,

som er nødvendige

På denne bakgrunn vil Aker gård hevde at vilkårene for å gi dispensasjon

fra LNF-formålet

2.

OM AKER

redegjøre

mer utfyllende

for de synspunkter

rammer.

bortleie av dyrket jord kan

innbringe står i så måte ikke i rimelig forhold til de investeringskostnader

og vil i det følgende

og

lokaler et annet sted i kommunen.

å fjerne veksthusene

ny tilføring av landbruksjord.

Den enkle

som har fremkommet

i forkant.

er oppfylte,
i pkt. 1.

GÅRD

Aker Gård er omfattet av kommuneplan
den er avsatt

til landbruks-,

kulturlandskap.

Gårdens opprinnelse

natur-

for Tønsberg

kommune,

og friluftsformål

vedtatt av bystyret 17.06.2015,

(«LNF»).

Deler av gårdens

skriver seg tilbake til 1300 — 1400-tallet

areal

hvor

er fredet

og har vært i familiens

eie siden tidlig på 1700-tallet.
Per 2018 har gården om lag 600 dekar innmark og om lag 1300 dekar utmark og skog. lnnmarken
i det hovedsakelige
Produksjon

i veksthus

siden 1950-tallet.
Bakgrunnen
at aktører

forpaktet

bort til bønder som driver produksjon

og engrossalg

klarer

å drive slik næring

har awiklet

dårlig vedlikeholdte
På tidspunktet

var dårlig lønnsomhet.
lønnsomt.

sin virksomhet.

og forfalte veksthus

for avviklingen

Følgen

virksomheten

av dette er at de fleste

kjølerom,

I mellomtiden

spiserom

mellom veksthusene,

er 3 av veksthusene

på Aker Gård hadde gården 11 veksthus

og

toaletter.

Det

må medregnes
samlede

revet. Arealet der de 3 revne veksthusene

ble revet. Av de resterende

til andre formål uten relasjon til båtlagring.

sjeneres

av
av

med

areal til pakke-

arealet,

medregnet

utgjør om lag 12 — 13 dekar.

på ulik måte. Noe av arealet brukes til parkering
selve veksthuset

produsenter

som følge av bortfalt næringsgrunnlag.

av gartnerivirksomheten

omkledningsrom,

utendørsområdene

Norge i dag på

i at en rekke eiendommer

samlet areal på om lag 8 dekar. I tillegg til selve produksjonsarealet
og

virksomhet

om lag 12 ansatte.

Det finnes få eksempleri

Dette har resultert

er

og gress.

har vært en viktig del av gårdens

Før denne driften ble lagt ned i 2005 sysselsatte

for driftsnedleggingen

snittblomster

av snittblomster

av grønnsaker

mens det resterende

sto er i dag disponert

arealet er ubearbeidet

8 benyttes 6 til vinterlagring

etter at

av båter. De to siste brukes

På arealer avsatt til LN F-formål er det kun tillatt å iverksette
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tiltak som er nødvendige

for drift av næringsmessig

landbruk.

Det er uomtvistet

at lagring av båter

ikke anses som en del av landbruksvirksomhet.
De 6 husene
ventilasjon

som benyttes

i husene.

form for bearbeiding

3.

leietaker

og oppvarming.

Det er god naturlig

på båtene inne i drivhusene.

All

PÅ AKER GÅRD

kommune

vinteropplag

er uten elektrisitet

skjer i verksted som er godkjent av Arbeidstilsynet.

OM BÅTLAGRING

Tønsberg

til båtopplag

Det utføres ingen form for vedlikeholdsarbeid

har i flere år vært klar over at Aker Gård har drevet

for båter. Denne

i veksthusene

virksomheten

drives

på Aker gård. Forut for avtalen

knyttet til vinterlagring

virksomhet

knyttet

nå i sin helhet av Vallø Båt AS («VB»)

til

som

med VB drev Aker Gård egen virksomhet

av båter. VB har egne lokaler i kommunen

som benyttes

til vedlikehold

og

service på båtene før frakting til Aker Gård for polering og lagring.
Aker gård og Tønsberg

kommune

lignende

i Bøgata 5 i Tønsberg

problemstilling

kommune

positive til bruksendring

for

annet

blant

Fylkesmannen

å drive

har tidligere

i Bøgata 5. På den bakgrunn

virksomhet

knyttet

i Aust— og Vest-Agder

Gård den 06.09.2018
på bakgrunn

vært muntlig enige om å stille saken i bero inntil en
var endelig avklart. Som forutsatt
til opplag

den 11.06.2018.

kjent var Tønsberg

ble det i nevnte sak gitt dispensasjon

av fritidsbåter.

Da Tønsberg

Vedtaket

kommune

henvendte

hadde Aker Gård inngått avtale med VB for vintersesongen

av den felles forståelse

om at kommunen

ble omgjort

av

seg til Aker

2018/2019.

ikke ville foreta seg noe ytterligere

Dette

før saken

i Bøgata var avklart.
Aker

Gårds

klare

dispensasjon

oppfatning

er

at Tønsberg

til båtlagringen

da det ble formidlet

saken i Bøgata var avklart.

På denne bakgrunn

informasjon

om

omstendighet

at

bruken

av drivhusene

til vedtaket,

i realiteten

at kommunen

innvilget

en

båtlagring

midlertidig

ikke ville foreta seg noe ytterligere

er Aker Gård uenig i at kommunen

til

tok det tre måneder fra vedtaket

Aker gård fikk kjennskap

kommune

ikke

må

gjenopptas.

ble fattet av Fylkesmannen

Under

Det minnes om at det var Aker gård som initierte kontakten

å kartlegge

hvilke grep som var nødvendige

enhver

iAust— og Vest-Agder

med den følge at avtalen med VB ble videreført

2018/2019.

før

har gitt tydelig

med Tønsberg

før

for sesongen
kommune

for

for lovlig å kunne drive båtlagringsvirksomheten.

I avtalen mellom Aker gård og VB er det avtalt at partene gjensidig

kan si opp kontrakten

med ett års

varsel regnet fra 1. juli. Dersom Aker gård bringer avtalen til opphør høsten 2018 vil gården likevel
være forpliktet

overfor VB frem til 1. juli 2020. VBs merkostnader

kunne kreves dekket av Aker gård i medhold av alminnelige
gjort nærmere

4.

rede for konsekvensene

FORSKJELLER

av eventuelt

ved utflytting

obligasjonsrettslige

mislighold

før 1. juli 2020 vil
prinsipper.

overfor VB nedenfor

Det vil bli

under pkt. 6.

AKER GÅRD — BØGATA

l Tønsberg

kommunes

18.09.2018,

er det blant annet

forhåndsvarsel

om pålegg

om retting

pekt på at Aker gård tidligere

Bøgata 5. Det er riktig at Aker gård har avventet

nærværende

og ileggelse

av tvangsmulkt

har vist til den lignende

søknadsprosess

av

saken

i påvente av endelig

vedtak i Bøgata.
Det må imidlertid
hverandre,

understrekes

og slik at det etter Aker gårds oppfatning

problemstillinger.

W

4:“

at tilfellene Aker gård og Bøgata på en rekke punkter skiller seg fra

r

”i

ikke er naturlig å betrakte dette som tilsvarende

i
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Den mest fremtredende
å drive

ulikheten

næringsvirksomhet

familieeiet

som

eier kjøpte Bøgata 5 med formål om blant annet

ikke er stedbunden.

Aker

Gård

har som allerede

i om lag 300 år og består blant annet av mye eldre bygningsmasse

vedlikeholdskostnader.
bygningsmassen.
Dersom

er at nåværende

Aker

Gård

bruker

fortløpende

For å ivareta dette er det essensielt

det fantes

næringsgrunnlag

for gartnerivirksomhet

veksthusene

til den bruk de opprinnelig

veksthusene

skyldes

i det øvrige nærmiljøet

eiendommen

var tiltenkt.

for området. Gjennom
gjengroing

vedlikeholde

å utnytte

men snarere Aker gårds

for å være en positiv bidragsyter

av det karakteristiske

Dyreeierne
til nødvendig

mot det nærliggende

av at vannstanden

kulturlandskapet

som er

har en gjennom dyrebeite

disponerer

områdene

vederlagsfritt

unngått
i tillegg til

gjerdehold.

Akersvannet.

tidlig på 2000—tallet, ble strandlinjen

forsterket

å

for et ønske om å omdisponere

avtaler med storfeprodusenter

av naturlandskapet.

Aker gård har lang strandlinje
ytterligere

på

inntektspotensial.

på gården,

i tillegg til å ha handlingsrom

at Aker gård har påtatt seg kostnadene

melkeproduksjon

Bakgrunnen

vært
høye

rundt gården.

Aker gård bidrar etter beste evne til opprettholdelse
betegnende

midler

ville Aker gård foretrukket

ikke et ønske om størst mulig inntjening

ønske om å vedlikeholde

en fortsatt

store

å utnytte gårdens

nevnt

som medfører

iAkersvannet

preget

Etter at gården awiklet
av gjengroing.

ble redusert.

dyrehold og

Dette inntrykket

Etter omfattende

ble

ryddejobb

i regi

av Aker gård, som blant annet omfattet fjerning av kratt og avstandsregulering

av løvtrær, er området

tilbakeført

ble støttet

til den tilstand

Landbruksforvaltning

det fremsto

i for 20 — 30 år siden.

med midler for spesielle

i tillegg med egne midler. I etterkant

av ryddearbeidet

Aker gård har i tillegg et godt samarbeid
tilrettelegge

det omkringliggende

miljøtiltak

er området

med Tønsberg

området

Dette tiltaket

i landbruket

kommune

for turgåere

(«SMIL»),

av Statens

men Aker gård bidro

holdt i hevd gjennom dyrebeite.
og den lokale velforeningen

mv., blant annet gjennom

for å

vedlikehold

av

turstier. Dette oppleves som særlig viktig i lys av at det i området Firingen er besluttet bygget om lag
200 nye boenheter.
Per i dag oppleves

ikke veksthusene

har vært ført tilsyn og vedlikehold

på Aker gård som en forringende

faktor. Dette fordi det løpende

til tross for at det er mange år siden gartnerivirksomheten

ble

avviklet.

5.

FORHOLDET

TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

5.1 Konsekvenser

for helse, miljø, jordvern,

§ 19-2

sikkerhet

og tilgjengelighet

Av pbl. § 19-2 annet ledd fremgår at det ikke kan gis dispensasjon
«dersom

hensynene

formå/sbestemmelse,

bak

det dispenseres

blir vesentlig tilsidesatt.

klart større enn ulempene
Bestemmelsens

bestemmelsen

fra,

! tillegg må fordelene

eller

hensynene

i lovens

ved å gi dispensasjon

være

etter en samlet vurdering».

ordlyd gir anvisning

dispensasjon.

Det vil normalt

bestemmelsen

det søkes dispensasjon

ikke

om at det må være en klar overvekt
være

anledning

av hensyn som taler for

til å gi dispensasjon

fra fortsatt gjør seg gjeldende

når hensynene

bak

med styrke.

Av pbl. § 19-2 fjerde ledd første punktum fremgår at statlige og regionale rammer og mål skal tillegges
særlig vekt ved vurderingen
dispensasjon
sikkerhet

av om dispensasjon

skal gis. Av plb. § 19-2 tredje ledd følger at det ved

skal legges særlig vekt på dispensasjonens

og tilgjengelighet.

konsekvenser

for helse, miljø, jordvern,

EY
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Stortinget

innen 2020 å sørge for at målsetningen

har pålagt regjeringen

om årlig omdisponering

dyrket mark til andre formål nås. Det er på det rene at det er en statlig målsetning
matproduksjon

for fremtidige

Dispensasjonssøknaden
landbruksformål

gjelder

imidlertid

en

bygningsmasse

innebærer

at alternativet

I lys av at de aktuelle

arealene

er umiddelbart

gjenopptatt

jordbruk

De eventuelle

er utelukket

tilstøtende

fra gartneri
store

rammer.

de siste 70 årene, kan det stilles
Det erkjennes

mulighet for

medfører tilsi at alternativet

og tilbakeføring

Til sammenligning

imidlertid

dette innebærer.

en slik tilbakeføring

til rivning av veksthusene

NOK 100 000 per veksthus.

til

som delvis er oppført

til dyrket mark, og at det i alle fall er en teoretisk

til dyrkbar

er

mark, vil

vil arealet, som dyrket mark, kunne

om lag NOK 1 000 per år per mål.

Aker gård kan ikke se at en dispensasjon
Som alt nevnt utføres all bearbeiding
av Arbeidstilsynet.
reparasjoner

fra LNF-formålet

vil ha negativ betydning for helse og miljø.

på de lagrede båtene i et avgrenset

De tidligere veksthusene

fungerer

utelukkende

verksted

som er godkjent

som lager. Alt tungt vedlikehold

og

på båtene utføres av VB på Tolvsrød.

gårds oppfatning

var den tidligere gartnerivirksomheten

det lagring av båter innebærer.
200 — 300 tonn fyringsolje
vannforbruket
avrenning

til gartneridrift

dersom en ser bort fra de investeringskostnader

Det anslås at kostnadene

utgjøre minimum

EtterAker

benyttet

målt opp mot en realistisk

er å anse som egnetjordbruksareal.

For dagens eiere av Aker gård vil de investeringer

innbringe

har vært

samt at det i tillegg må investeres
investeringene

innenfor økonomiske

har vært disponert

til hvorvidt arealene overhodet

at arealene

utelukket.

ikke

Det vises til at både selve bygningene

i tilføring av ny egnet landbruksjord.

spørsmål

som

de siste 13 årene. Videre må det anses klart at en eventuell tilbakeføring

på en tykk såle av betong må rives og leveres til gjenvinning
avkastning

å sikre arealer til

generasjoner.

til dyrket mark vil være svært kostbart.
summer

av

var

produksjonsutstyr

10 000

til det nærliggende

der det i dag lagres

eksteriørendringer

kan nevnes at gartneridriften

og senere propangass

i størrelsesorden

av gjødselvann

Veksthusene

Herunder

en langt større miljøbelastning

båter

på noen av byggene.

medførte et anslått forbruk av

per år og tre millioner
kubikkmeter,

enn

kWt strøm per år. Det årlige

og gartneridriften

medførte

fare

for

Akersvannet.

er uten oppvarming
Den eneste

og belysning.

reelle endringen

for blomster samt å erstatte glass- og akrylplater

Det er ikke foretatt

som er gjort er å fjerne

med korrugerte

stålplater

på 6 av

veksthusene.
Trafikkbelastningen
gartneridriften

forbundet

innebar.

med lagring

gjelder frakt av båter til og fra vinterlagring.
året er tilnærmet
som følge

av båter er også

Det vises til at antallet

lagrede

Dette innebærer

lik null. Det finnes ingen naboer innenfor

av laste- og losseaktivitet

ved veksthusene

langt mindre

båter er begrenset,
at trafikken

rimelig avstand

enn det den tidligere
og at mertrafikken

gjennom

mesteparten

kun
av

som har ulemper verken

eller øvrige arbeider

på båtene

mens de

befinner seg til lagring på Aker gård.

6.

BÅTLAGRINGSVIRKSOMHETENS

I 2017 var Aker gårds driftsresultat
vedlikehold

li'»—

flm— ««i l «ll J :.

BETYDNING

NOK 217 254. Det ble brukt NOK 308 015 på reparasjon

av gårdens bygningsmasse.

:21 um.
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og
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Building

a better
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world

Forut for sesongen
tidligere

2018/2019

å ha drevet

lagerplass.

Dette

driftsinntekter

har Aker gård lagt om driften av den båtrelaterte

båtlagring

innebærer

i egen regi vil virksomheten
følgelig

at deler

og en omtrent tilsvarende

Aker gård brutto utleieinntekter
Dette vil utgjøre i underkant

regnskapet.

utvilsomt

forfordele

måtte

helhetsinntrykk

med

Etter

utleie av

en reduksjon

2018/2019

i

forventer

NOK 500 000 eks. mva.

inntekter.

vil det medføre

for å balansere

for gårdens

For sesongen

i størrelsesorden

knyttet til båt må awikles,

prioriteringssituasjon
øvrige driftsbygninger

i driftsutgifter.

av 50 % av gårdens samlede

vedlikeholdsutgiftene
betydning

awikles,

reduksjon

på Aker gård. Herunder

kun omhandle

av virksomheten

knyttet til båtvirksomheten

Dersom det legges til grunn at all virksomhet
for driftsgrunnlaget

i fremtiden

virksomheten.

vil dette få store konsekvenser

et behov for en betydelig

Hva gjelder
den delen

vedlikehold

reduksjon

i

vil Aker gård i en slik

av bygningsmassen

som

har minst

og verdier. Dette antas å måtte omfatte både veksthusene

og

på gården.

Samlet sett vil Aker gård hevde at inntektene

fra utleie av veksthusene

per nå er av stor betydning

for gårdens driftsgrunnlag.

7.

OM SITUASJONEN

FOR ANDRE AWIKLEDE

BLOMSTERPRODUSENTER

Aker gård er kjent med en rekke tilfeller i Vestfold, Akershus
områder

har blitt awiklet

at gartnerieieren
utbyggere

med en senere omregulering

selv har forsøkt

dette eller tilsvarende

problemstillinger

Aker gård antar at omregulering
virksomhet

er at veksthus

naturmangfold
gartnerieiere

vedlikehold

å vedlikeholde

GENERELT

både i Tønsberg

er myndighetene

OM OMDISPONERTE

å selge eiendommen

til
på

og Færder kommuner.

forfaller.

Innenfor

en målsetning

til ny lønnsom
om å ivareta

likevel prisgitt at den enkelte grunneier

løpende

Staten kan ikke pålegge verken bønder eller

DRIFTSBYGNINGER

på at gårdsbruks

blir benyttet til annen virksomhet

driftsbygninger

næring, er i størrelsesorden

eller kontor— og butikkvirksomhet.

PÅ LANDBRUKSEIENDOMMER

driftsbygninger

næring. Aker gård antar at andelen

til annet enn stedbunden

er

Det finnes eksempler

i mange av tilfellene har blitt godkjent fordi alternativet

av bygningsmassen.

LNF-

Det typiske eksemplet

driftsbygninger.

Det finnes tallrike eksempler
stedbunden

uten å lykkes, for deretter

arealet som utbyggingsområde.

og øvrig bygningsmasse

og kulturlandskap

følger opp forsvarlig

8.

omregulering

som etter noe tid får godkjent

og Østfold hvor gartnerivirksomheti

bl.a. til boligformål.

i Tønsberg

kommune

enn

som benyttes

50 %. Dette knytter seg til drift av lager, verksted

Det er på det rene at de fleste slike tilfeller verken er omsøkt eller

kjent for myndighetene.

9.

BEFARING

lTønsberg

lFORBINDELSE

kommunes

eiendommen

MED KOMMUNENS

forhåndsvarsel

i forbindelse

at hensynene
bli vesentlig

bak kommunens
tilsidesatt

er det lagt til grunn at det ikke er behov for befaring

med kommunens

at det er behov for befaring i forbindelse

ulovlighetsoppfølgning.

og plan- og bygningslovens

om Aker gård innvilges

dispensasjon

av veksthusene.

På denne

eiendommen

på egnet tidspunkt

i behandlingsprosessen.

—.1

ll

«Wii,

bakgrunn

Dette for best mulig å få belyst
formålsbestemmelse

og senere eventuelt

anmodes

på

Aker gård vil på sin side hevde

med dispensasjonssøknaden.

LNF-formål

bruksendring

iii'i—

BEHANDLING

Tønsberg

ikke vil

får godkjenning

kommune

til

om å befare

EY

7

Building a better
workinq world

10. OPPSUMMERING
På bakgrunn
formålet
Aker

av ovenstående

i kommuneplanens

gård

er

innstilt

redegjørelser
arealdel

på en

dispensasjonssøknaden.

konstruktiv

Med vennlig hilsen
ERNST & YOUNG AS
'

V:)

{I A

».

'

Mm 4%(Ll/cm
,,fétuåfél
Elin Backer-Grøndahl
advokat

&

n"

", iii”

"i i Hm"

'

for dispensasjon

fra LNF-

er oppfylte.
dialog

Ved behov for supplerende

Young AS v/ advokat Lars Fossedal

.,,

anser Aker gård at vilkårene

kontaktet.

med

Tønsberg

informasjon

kommune

i forbindelse

eller dokumentasjon

med

bes Ernst &

