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Farmannsveien 18 - 1001/0172/0/6 - bruksendring fra bomberom og
fengselsceller til kulturell virksomhet og fritidsaktiviteter
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Utvalg for bygge- og arealsaker
Rådmannens innstilling
Søknad om dispensasjon fra boligformål og tillatelse til bruksendring fra tilfluktsrom og
arrestlokaler, til klubblokaler og atelier for fotoklubb, godkjennes.
Sivilforsvarets krav om at bygningsmessige endringer ikke forringer tilfluktsrommets
beskyttelsesevne, og at rommet fortsatt kan settes i beredskap i løpet av 72 timer, legges til
grunn for tillatelsen. Endringer må også implementeres i driftsinstruksen som skal henge i
tilfluktsrommet.
For øvrig må ingen deler av tiltaket prosjekteres, igangsettes, eller utføres i strid med noen
deler av plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter.

Sammendrag:
Søknaden gjelder dispensasjon og rammetillatelse for endret bruk av tidligere arrestlokaler
og bomberom i underetasjen på Farmannsveien 18. Lokalene ønskes benyttet som
klubblokaler og atelier for fotoklubb.
Sivilforsvaret har ingen innsigelser mot søknaden. Rådmannen vurderer bruksendringen som
en samfunnsnyttig og fordelaktig utnyttelse av ukurante arealer, og at kriteriene for disp ihht
§ 19-2 i pbl bør anses oppfylt.
Søknaden anbefales imøtekommet.
Vedlegg
Sivilforsvaret - Vurdering
Dokumenter i saksmappen:
09.05.2019 Farmannsveien 18 - 1001/0172 - bruksendring til kulturell virksomhet og
fritidsaktiviteter - ett-trinns søknad
Innledning – hva saken gjelder:
Søknad fra KB arkitekter som gjelder bruksendring av bomberom og fengselsceller i
Farmannsveien 18 (tidl politistasjon), til klubblokaler og atelier for fotoklubb. Arealet utgjør
ca. 315 m2 bruksareal. Det skal utføres mindre bygningsmessige arbeider i henhold til
brannstrategien, og søker opplyser at alle øvrige vilkår i gjeldene planer oppfylles.
Det er søkt disp fra bygningens registrerte bruksformål, type 319 – annen kontorbygning,
som ikke omfatter det søker definerer som «kulturaktiviteter».
Faktagrunnlag:
Situasjonskart:
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Fotomontasje som viser inngang fra hjørnet Farmannsveien og Peder Lagmannsgate:

Plantegning underetasje, som viser ny situasjon:

Det søkes om dispensasjon fra boligformålet i kommuneplanens arealdel, siden klubblokaler
ikke inngår i formålet «boligbebyggelse». Dette begrunnes med at eksisterende bygning
inneholder kombinerte formål som næring, kontor og bolig.
Det er ikke innkommet merknader fra berørte naboer eller gjenboere. Tønsberg kommune
v/Bydrift vil imidlertid stille seg negative til en eventuell dispensasjon fra parkeringskravene i
området. Søker opplyser på sin side at parkeringskravene er oppfylt, og at søknaden ikke
omfatter slik dispensasjon.
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Søknaden har vært til vurdering hos Sivilforsvaret, fordi bruksendringen omfatter
eksisterende tilfluktsrom. I brev datert 01.07.19, gis følgende vurdering:
«Sivilforsvaret i Vestfold har ingen innsigelser mot bruksendringen, så lenge
eventuelle bygningsmessige endringer ikke forringer tilfluktsrommets
beskyttelsesevne, og at rommet fortsatt kan settes i beredskap i løpet av 72 timer.
Endringer må også implementeres i driftsinstruksen som skal henge i
tilfluktsrommet.»
Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningsloven:
§ 11-6
Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel
§ 19-2
Dispensasjon
§ 20-1 d)
Bruksendring
Forholdet til kommuneplanen:
Aktuell eiendom omfattes av Byplan for Tønsberg sentrum, og er avsatt til nåværende
boligbebyggelse.
Vurderinger:
Dispensasjon:
Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 192, at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike
Bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det
skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at planens hovedformål som
overordnet informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Det fremgår av
plan- og bygningslovens § 19-2, annet ledd, at fordelene ved å gi dispensasjon må være
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det vil normalt ikke være anledning til å
gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør
seg gjeldende med styrke.
Etter administrasjonens vurdering vil ikke hensynet bak bestemmelsen knyttet til
boligformålet bli vesentlig tilsidesatt. De aktuelle lokalene er uegnet til boligformål. Å kunne
benytte disse til frivillig klubbaktivitet vurderes som en samfunnsnyttig og fordelaktig
utnyttelse av ellers ukurante arealer, og kriteriene for disp ihht § 19-2 i pbl bør derfor anses
oppfylt.
Sivilforsvarets forutsetninger om at eventuelle bygningsmessige endringer ikke forringer
tilfluktsrommets beskyttelsesevne, og at rommet fortsatt kan settes i beredskap i løpet av 72
timer, må imidlertid legges til grunn.
Når det gjelder prosjektering og utførelse av de bygningsmessige arbeider som skal
gjennomføres, så må det legges til grunn at ingen deler av disse må komme i strid med planog bygningslovens øvrige bestemmelser.
Ansvar og kontroll:
KB arkitekter as – 982795710 – 09.05.19
Rolle
SØK

Fagområde

Ansvarsområde

PID Solutions as – 998626978 – 29.04.19
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Tiltaksklasse
2

Rolle
PRO

Fagområde
Bruksendring av
kontorlokaler

Ansvarsområde
Brannkonsept

Tiltaksklasse
3

Brannrådgivning Sør-Øst – 996874168 – 07.05.19
Rolle
Kontroll

Fagområde
Bruksendring av
kontorlokaler

Ansvarsområde
Brannkonsept

Tiltaksklasse
3

Tiltaket fremstår som tilstrekkelig belagt med ansvar og plassert i riktig tiltaksklasse for å
kunne gi rammetillatelse.

Alternative løsninger:
Søknaden kan avslås dersom man finner at kriteriene for dispensasjon ikke er til stede.
Økonomiske konsekvenser:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Helse- og miljøkonsekvenser:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Konsekvenser for folkehelse:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Konsekvenser for barn og unge:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Omfattes ikke av denne saksutredningen.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at søknaden imøtekommes.
Videre behandling:
UBA avgjør saken.
Tønsberg,
Jan R. Eide
kommunalsjef
Anne B. Hekland
virksomhetsleder
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