Side 1

Tønsberg kommune
Kommuneutvikling
Byggesaksavdelingen

Varslet tilsyn/ befaring

TILSYNSRAPPORT
Etter tilsyn gjennomført iht. pbl § 25-1

Uanmeldt tilsyn/ befaring
Kommunens saksnummer:

Rapporten gjelder:

Gnr.:
Adresse/
sted:
Prosjekt/
tiltak:

99

Bnr.:

foretatt den:

Stedlig tilsyn

Fnr.:

33

18/8494
8. august 2018

Snr.:

Bøgata 23
Produksjons- og redskapsbygg.
Benyttes som lagerutleie.

Ansvarlig søker

Kart:

Eier/ fester

Jan Magne Amundsen

Org. nr.:

Bakgrunn for tilsynet
Etablert rutine ved byggesakskontoret
Bekymringsmelding
Uønsket hendelse
Seksjonering

særskilt brannobjekt
Annet:

publikumsbygg

Bekymringsmelding fra Vestfold
interkommunale brannvesen (VIB).

Deltakere ved tilsynet

Side 2

Navn

Foretak

Rolle i prosjektet

Jan Magne Amundsen

Hjemmelshaver

Hjemmelshaver

Rune Sørensen

Plass AS

Leietager

Helene Sabbah

Tønsberg kommune

Stefan Jeppsson

Tønsberg kommune

Underlag for tilsynet
Tegninger

Side 3

Datert 19.04.2006 kfr meldingsak § 81 (PBL -85)

Rapporter/

Tidligere tilsyn/

Annet

Bekymringsmelding Vestfold Interkommunale brannvesen (VIB) vedr etablert
bruk (utleie til lagerboder).

Byggverket
Nybygg
Eksisterende byggverk,
Annet/ kommentarer:

-

Oppført 2006 som driftsbygning i tilknytning gårdsvirksomhet.

Status i byggesaken
Tiltaket er ikke søknadspliktig

Rammetillatelse er omsøkt

Rammetillatelse er gitt

Igangsettingstillatelse er omsøkt

Igangsettingstillatelse er gitt

Midl. brukstillatelse er omsøkt

Midl. brukstillatelse er gitt

og tilbaketrukket

Ferdigattest er omsøkt

Ferdigattest er gitt

og tilbaketrukket

Tiltaket er

tatt i bruk

Annet/
kommentarer:

uten nødvendig tillatelse

Ble i 2006 byggemeldt som en meldingsak kfr plan- og bygningsloven
-85. Det var da ingen krav til behandling/vedtak eller krav om
ferdigattest.
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Kommentar
er/
merknader:

Bygningsmyndigheten foretok en befaring av bygningen 08.08.18 med eier av
eiendommen og leietager (Plass AS) til stede.
I følge leietager Plass AS v/Rune Sørensen er det foretatt en vurdering av
brannsikkerheten på bygningen. Denne rapporten er datert 23.11.15, og utarbeidet
av ÅF Infrastruktur AS. Denne ble innsendt etter forepørsel fra bygningsmyndigheten
under befaringen.
Av rapporten fremgår det at bygningen er vurdert i risikoklasse 2 og brannklasse 1,
samt at vurderingene i rapporten er tatt med hensyn til krav som er angitt i TEK97 3
utgave.
Bygningen er byggemeldt i en etasje. Bygningen er på et senere tidspunkt ombygd
innvendig til 2 etasjer og med tilhørende innvendig inndeling til små lagerboder.
Bygningen innvendig er oppdelt i 184 boder, og for utleie til næring og private.
Innvendig består etasjeskille mellom 1 og 2 etasje av trebjelkelag og sponplater på
gulv og vegg (uisolert). Som følge av inndelingen av bygningen, er det kun porten
mot syd som benyttes for atkomst til bodene. Hovedport til bygningen vender mot
nord og benyttes ikke som inngang og det er heller ikke tilgang til denne fra innsiden
ved bodene. Selv om det foreligger en rapport fra ÅF infrastruktur AS på
brannsikkerhet, anses brannsikkerheten som følge av endret bruk, som ikke
tilfredsstillende med hensyn de krav som angitt i kap 11 til teknisk forskrift (VTEK97).
Blant annet ble det observert under befaring at bygningen har mangler på blant
annet varslingsanlegg, rømningsforhold (2 etg) og ledesystem. Varslingsanlegg og
ledesystem er også en forutsetning i ÅF Infrastruktur AS sin rapport.
Bygningens tillatelse:
Bygningen ble byggemeldt til kommunen 08.06.2006. Tiltaket er byggemeldt som
formål "produksjon- og redskapsbygg for landbruk". Eiendommen ligger i området
avsatt som LNF. Det var ikke krav om ferdigattest kfr tidligere byggemeldingen etter
PBL -85.
Vurderinger:
De endringer som har blitt foretatt innvendig tilrettelegger for at bygningen ikke
samsvarer med tidligere byggemelding. Dagens bruk/formål er i tillegg avhengig av
dispensasjon fra utfyllende bestemmelser pkt 2.9 til kommuneplanens arealdel.
Tiltaket (endret bruk) er omfattet av byggesaksbestemmelsen § 20-1 bokstav d),
bruksendring, og er søknadspliktig etter § 20-2 bokstav a).
Saken oversendes den ansvarlige for videre ulovlighetsoppfølging etter plan- og
bygningsloven. Det bes derfor om at hjemmelshaver iverksetter nødvendige tiltak
snarest for å få tiltaket i lovlige former. Ellers vil kommunen måtte benytte de
virkemidler som følger av kap 32 i plan- og bygningsloven.
Det bes om tilbakemelding på mottatt tilsynsrapport.

Videre saksgang:
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Av plan- og bygningsloven § 32-1 følger det at kommunen skal forfølge overtredelser av
bestemmelser gitt i medhold av denne lov. Kommunen må derfor undersøke forholdet,
slik at eventuelle ulovlige forhold kan avdekkes og innlemmes i lovlige former. Dette vil
kunne skje enten ved at forholdet blir omsøkt og godkjent, eller at det ulovlige tiltaket blir
tilbakeført til opprinnelige stand. Ved en ulovlighetsoppfølging vil kommunen benytte de
virkemidler som følger av plan- og bygningsloven kamp.32 herunder bl.a. Pålegg og
ileggelse av tvangsmulkt og forelegg dersom forholdet ikke blir rettet.
Bygningsmyndigheten vil for ordens skyld presisere at tilsynet kun kan anses som en
stikkprøvekontroll, og de funn som er listet opp i dette vedlegget må ikke sees på som
en uttømmende liste over feil/ mangler som eventuelt måtte foreligge ved bygningen
eller eiendommen.
Der hvor det er påpekt åpenbare mangler som nødvendiggjør utbedring/ retting, settes
det en frist for dette. Avslutning av tilsynet skjer i eget brev når forholdet er rettet.
Det er eiers/tiltakshavers ansvar at plan- og bygningslovens krav, herunder tidligere
gitte tillatelser overholdes. Videre er det ulovlig å benytte areal der det ikke er gitt
brukstillatelse eller ferdigattest.

Særskilte frister kan være gitt under enkelte punkt - les rapporten nøye!
Forsendelser til byggesakskontoret merkes med kommunens saksnummer
(se side 1), og sendes pr. e-post til
Postmottak@tonsberg.kommune.no og kopi til undertegnede som orientering
(stje@tonsberg.kommune.no)
eller pr. post til
Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Dokumenter kan også leveres byggesakskontoret direkte i Kundemottak i Halfdan
wilhelmsensgt 1 c (Tønsberg rådhus). Vær imidlertid oppmerksom på at materialet
likevel vil bli sendt postmottak for registrering og skanning før det kommer frem til
saksbehandler.

Punkt

Tema:

-

1 etasje

Tilfredsstillende dokumentert/ besvart:
Punkt

Tema:

Ja

Nei

Ja

Nei

Skille mellom 1 og 2 etasje

Trapp 1 og 2 etasje

Tilfredsstillende dokumentert/ besvart:

Punkt

Tema:

Lagerboder 2 etasje

Tilfredsstillende dokumentert/ besvart:
Punkt

Tema:

Ja

Nei

-

Port på syd-siden. Ingen tilgang fra fellesgangen v ed
bodene. Manglende rekkverk- sikring fra 2 etasje.

Tilfredsstillende dokumentert/ besvart:

Ja

Nei

Punkt

Tema:

Linjemerking på vegg (rømningsretning). Disse
inneholder ingen selvbelysning.

Manglende brannslukker (2 etasje)

Tilfredsstillende dokumentert/ besvart:
Punkt

Tema:

Ja

Nei

Ja

Nei

Hovedinngangsport (Syd)

Port som ikke er i bruk (Nord).

Tilfredsstillende dokumentert/ besvart:

