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Barkveien 1 - 0090/0031 og 0090/0016 - Oppføring av dagligvare som tilbygg til eksisterende
næringsbygg - Behandling av klage på vedtak

Utvalg
Utvalg for plan og bygg

Møteddato
13.12.2019

Saksnummer
038/19

Rådmannens innstilling
Klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av dagligvare som tilbygg til eksisterende næringsbygg i
UBA-sak 175/19 av 30.08.2019 tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endelig behandling.
13.12.2019 Utvalg for plan og bygg:
Møtebehandling:
Alternativt forslag fra FrP, foreslått av Trond Ekstrøm, FremskrittspartietFremskrittspartiet
Klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av dagligvare som tilbygg til eksisterende naeringsbygg i
UBA-sak 175/19 tas til følge, og søknad om oppføring av dagligvare som tilbygg behandles på nytt så snart
som mulig.
Før søknad kan behandles må det søkes dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (20142026) pkt. 2.1.1, da tiltaket er i strid med denne bestemmelsen. Utvalget stiller seg positive til
dispensasjonen.
En eventuell dispensasjonssøknad må oversendes til Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen i
Vestfold og Telemark og Statens vegvesen for uttalelse og vedtak, før det fattes endelig vedtak.

Rådmannens innstilling ble satt opp mot Ekstrøms forslag. Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1
stemme (Frp).
UPB- 038/19 Vedtak:
Klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av dagligvare som tilbygg til eksisterende næringsbygg i
UBA-sak 175/19 av 30.08.2019 tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endelig behandling.

Sammendrag:
Saken gjelder klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av dagligvare som tilbygg til eksisterende
næringsbygg.
Tønsberg kommune mottok søknad om oppføring av tilbygg, samt riving av hele bygg og deler av bygg,
02.05.2019. Søknaden ble avslått ved vedtak av 30.08.2019, i UBA-sak 175/19.
Følgende vedtak ble fattet:
Rammesøknad om oppføring av dagligvare som tilbygg til eksisterende næringsbygg avslås i medhold
av kommuneplanens arealdel 2014-2026 punkt 2.1.1. Det eksisterende næringsbygget (Maxbo) og
dagligvareforretningen anses samlet sett som et kjøpesenter, som vil ha et bruksareal på over 3000
m2.
Søknad ble avslått fordi den var i strid med en bestemmelse i kommuneplanen. En innvilgelse ville altså
uansett ha krevd søknad om dispensasjon fra pkt. 2.1.1. Dersom utvalget er positive til å innvilge
dispensasjon, vil konsekvensen bli at man kan ende opp med to dagligvareforretninger på Ilebrekke
lokalsenter. Det bør i så fall vurderes om dette er hensiktsmessig.
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som ikke var kjent da
søknaden ble avslått, og som gir grunn til å oppheve eller endre vedtaket, og anbefaler derfor at klagen ikke
tas til følge.

Vedlegg:
Barkveien 1 - 0090/0016 - klage på avslag på søknad om oppføring av dagligvareforretning som
tilbygg til eksisterende næringsbygg
Barkveien 1 - 0090/0016 - 0090/0031 - oppføring av dagligvare som tilbygg til eksisterende
næringsbygg
Vedlegg C3. Merknad fra Knutsen
Vedlegg C4. Merknad fra Fortuck
Vedlegg B1 Ilebrekke dispensasjonssøknad
Vedlegg Q1. 18.25 Ilebrekke. Følgeskriv
Vedlegg I1 Brev fra Vestfold fylkeskommune datert 01.10.2018

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av dagligvare som tilbygg til
eksisterende næringsbygg.
Historikk:
·

26.02.2019: Forhåndskonferanse avholdt. Ble i referatet varslet at kommunen ville vurdere å
nedlegge midlertidig forbud mot tiltak ved søknad.

·

22.05.2019: Kommunen sender varsel om nedleggelse av midlertidig forbud mot tiltak.

·

30.08.2019: Søknad avslått i UBA.

·

27.09.2019: Klage på vedtak om avslag mottatt hos kommunen.

Faktagrunnlag:
Tønsberg kommune mottok søknad om oppføring av tilbygg, samt riving av hele bygg og deler av
bygg, 02.05.2019. Søknaden ble avslått ved vedtak av 30.08.2019, i UBA-sak 175/19.

Følgende vedtak ble fattet:
Rammesøknad om oppføring av dagligvare som tilbygg til eksisterende næringsbygg avslås i
medhold av kommuneplanens arealdel 2014-2026 punkt 2.1.1. Det eksisterende
næringsbygget (Maxbo) og dagligvareforretningen anses samlet sett som et kjøpesenter,
som vil ha et bruksareal på over 3000 m2.
Dokumentasjonen som lå til grunn for behandling av søknaden, var som følger:
Situasjonsplan:

Fasadetegninger:

Fotomontasje og illustrasjon:

Areal:
Tomteareal: 19 772 m2
BTA eksisterende bebyggelse: 6825 m2
BTA som skal rives: 560 m2
BTA ny bebyggelse: 999 m2
Utnyttelsesgrad: 31 %
Antall etasjer: 2
Antall bruksenheter: 2

Høyde:
Gesims: 7,2 m

Klagen:

Kommunen mottok klage på vedtaket 27.09.2019, fra PV arkitekter as v/Andreas Berg, på vegne av
Pyttene AS (tiltakshaver).
Klagen er i hovedsak begrunnet med følgende:
·

Vedtaket bygger på feil forståelse av begrepet «kjøpesenter».
·

Dagligvareforretningen i kombinasjon med eksisterende byggevareforretning vil ikke bli
drevet som en enhet. De vil ha ulike eiere, ulike drivere og ulik administrasjon.

·

Dagligvareforretningen vil ha egen inngang, klart adskilt byggvareforretningens inngang.

·

Det vil ikke være innvendig forbindelse mellom forretningene.

·

Dagligvareforretningen får egne parkeringsplasser. Det er god parkeringsdekning.

·

De to forretningene vil ha ulike åpningstider.

·

Dagligvarer og byggevarer er svært ulike bransjer som ikke er egnet for felles markedsføring
eller på annen måte felles organisasjon.

·

Det er ikke krav til medlemskort for å kunne handle i de to forretningene.

·

Samlokalisering av forretningene er ikke motivert ut fra mulighet for samdrift.

·

I følge Senterhåndboken 2007 kreves det 5 ulike detaljhandelsenheter for å falle inn under
definisjonen av kjøpesenter.

·

Tiltaket er i samsvar med reguleringsformålet (forretning) og formålet i kommuneplanens arealdel
(lokalsenter). Dagligvareforretning er en naturlig og nødvendig del av et lokalsenter.

·

Siden eksisterende Maxbo-butikken har et areal på over 6000 m², vil en hvilken som helst ny
forretning, uansett areal, være i strid med kjøpesenterforbudet. Kommuneplanen blir dermed ikke
realiserbar.

·

Siden varselet kommunen sendte om nedleggelse av midlertidig forbud mot tiltak ikke resulterte i et
forbud, var det rimelig å forvente at rådmannen ville innstille på godkjenning av rammesøknaden.

·

På motsatt side av veien er det igangsatt reguelringsarbeid med formål å regulere området til
lokalsenter, herunder dagligvareforretning i regi av Norgesgruppen. Kommunens tolkning av begrepet
kjøpesenter, som grunnlag for avslaget i denne saken, burde anvendes på hele lokalsenteret om den
hadde noen gyldighet. Avslaget innebærer en uakseptabel forskjellsbehandling. Avslaget i denne
saken og planlagt regulering virker også direkte konkurransehindrende.

·

Klager lister avslutningsvis opp grunner til at planlagt regulering innebærer en dårligere løsning for ny
dagligvareforretning.

Rettslig grunnlag:
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Tønsberg kommune gjelder for eiendommene.
Eiendommene er i kommuneplanens areldel avsatt til sentrumsformål.
Denne saken ble imidlertid behandlet etter kommuneplanen som var gjeldende på
søknadstidspunktet, i henhold til overgangsbestemmelse i § 1.2.2 (arealdelen 2014-2026). I både
gammel og ny kommuneplan er eiendommene satt av til sentrumsformål.
Relevante bestemmelser:

Eiendommene er også satt av til forretning i reguleringsplan for industriområde på Ilebrekke, plan
nr. 0704 56001, vedtatt 28.09.1982.
Relevante bestemmelser:

Plan- og bygningsloven (pbl.) med tilhørende forskrifter – se www.lovdata.no
Forholdet til kommuneplanen:
Vurdert i avslagssaken, UBA-175/19.
Vurderinger:
Vilkår for klagebehandling
Klagen er fremsatt innenfor lovbestemt klagefrist, da det tidligere ble gitt utsatt frist. Øvrige vilkår
for klagebehandling i forvaltningsloven kapittel VI er også oppfylt.
Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd.
Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet.
Vurdering av klagen

Kommunen avslo søknaden med bakgrunn i at eksisterende byggvareforretning og ny
dagligvareforretning samlet ble ansett som et kjøpesenter, og dermed i strid med bestemmelsen i
kommuneplanens arealdel 2014-2026 pkt. 2.1.1 om at kjøpesentre kun tillates i bysentrum.
Forretningene ble samlet vurdert til å defineres som kjøpesenter med bakgrunn i definisjonen i
retningslinjen til bestemmelsen i kommuneplanen. Retningslinjen er igjen hentet fra Regional plan
for handel og sentrumsutvikling i Vestfold (heretter Regional plan).

Anførsel: Definisjon av kjøpesenter
Klager er ikke enig i kommunens definisjon av kjøpesenter. Klagen viser til at Senterhåndboken av
2007 og dennes definisjon av kjøpesenter må legges til grunn, da Regional plan viser til denne
definisjonen. Det stemmer at definisjonen er gjengitt i den regionale planen, men det er ikke uttalt
at det er denne definisjonen kommunene skal benytte. I veilederen til Regional plan står det at i
Vestfold brukes samme definisjon av kjøpesenter som i forskrift om rikspolitisk bestemmelse for
kjøpesentre. Videre at «formålet «kjøpesenter» i kommuneplanens arealdel og i reguleringsplan
har samme innhold som i definisjonen i den rikspolitiske bestemmelsen». Når det gjelder
definisjonen fra Senterhåndboken viser veilederen til denne etter å «[e]n skal være oppmerksom
på at begrepet «kjøpesenter» brukes noe ulikt hos bransjen selv», hvor det så vises til definisjonen
fra Senterhåndboken.
Som det ble lagt opp til i Regional plan, har altså Tønsberg kommune benyttet definisjonen som er
hentet fra forskrift om rikspolitisk bestemmelse fra kjøpesentre, og denne innebærer en vid
forståelse av kjøpesenterbegrepet.
Når klager hevder byggvareforrretningen og ny dagligvareforretning samlet ikke er i tråd med
kjøpesenterbegrepet i Senterhåndboken, er ikke dette momenter kommunen kan legge vekt på
når det ikke er denne definisjonen av kjøpesenter som er lagt til grunn for bestemmelsen i
kommuneplanen.
Klager viser imidlertid til ett moment fra definisjonen i Senterhåndboken som har relevans. Klager
anfører nemlig at de to forretningene ikke vil bli drevet som en enhet, da de vil ha ulike eiere, ulike
drivere og ulik administrasjon. I definisjonen i kommuneplanen, står det at «[m]ed kjøpesenter
forstås handel i bygningsmessige enheter eller bygningskomplekser som etableres, drives eller
framstår som en enhet […].» Men i motsetning til definisjonen i Senterhåndboken er det altså
tilstrekkelig at bygningsmessige enheter og bygningskomplekser framstår som en enhet. Det er
altså ikke nødvendig at forretningene drives sammen for at de samlet skal anses som et
kjøpesenter. Ordlyden som er brukt bygger opp under at begrepet skal tolkes vidt.
Siste setning i definisjonen inntatt i kommuneplanen, gjør det enda tydeligere at det er meningen
at definisjonen skal være vid, der det står at også handelsvirksomheter lokalisert i flere enheter
innenfor et område skal regnes som kjøpesenter.
Rådmannen ser at definisjonen inntatt i kommuneplanen ikke samsvarer med hva en allmenn
oppfatning av begrepet kjøpesenter omfatter, men mener at siden definisjonen faktisk var inntatt,
gjør at det likevel var forutsigbart hva som kunne tillates på eiendommene.
Anførsel: Kommuneplanens arealdel – arealbruksformålet
Klager anfører at når eiendommene i kommuneplanen var satt av til sentrumsformål, lokalsenter,
var avslaget i strid med kommuneplanen fordi det blokkerer for utviklingen av det lokalsenteret
kommuneplanen skal legge til rette for. Rådmannen mener at arealformålet i kommuneplan eller

reguleringsplan ikke nødvendigvis innebærer at det åpnes for utvikling. En eiendom kan for
eksempel settes av til boligbebyggelse, men er den allerede bebygd med en utnyttelsesgrad som
er over det som tillates i bestemmelsene, kan den ikke nødvendigvis utvikles videre. I denne saken
er eiendommene satt av til sentrumsformål, men samtidig er det en bestemmelse i
kommuneplanen som stenger for omsøkt utvikling. At en eiendom ikke kan utvikles på ønsket
måte er altså ikke uvanlig, selv om utviklingen i utgangspunktet er i tråd med formålet.
Anførsel: Inkonsekvens i saksbehandlingen
Klager hevder saksbehandlingen har vært inkonsekvent da det først ble varslet om mulig
nedleggelse av midlertidig forbud mot tiltak, før søknaden ble avslått. Fordi nedleggelse av
midlertidig forbud ikke ble gjennomført, hevder klager at det var rimelig å forvente at rådmannen
ville innstille på godkjenning av rammesøknaden.
Rådmannen har forståelse for at saksgangen kan ha vært egnet til å skape usikkerhet. Grunnen til
at kommunen gikk bort fra nedleggelse av midlertidig forbud, var imidlertid at man fant at det
allerede forelå hjemmel for avslag av søknaden. Det må også bemerkes at varselet om midlertidig
forbud mot tiltak nettopp var kun et varsel. Etter varselet ble sendt, ble nødvendigheten av
nedleggelse vurdert nærmere og konklusjonen ble at det ikke var nødvendig. Rådmannen ser
derfor ikke at saksbehandlingen har vært inkonsekvent.
Anførsel: Forskjellsbehandling
Tønsberg kommune har godkjent oppstart av arbeid med detaljregulering for Ilebrekke
lokalsenter, som er naboeiendommen til eiendommene saken gjelder. Klager hevder det
innebærer en forskjellsbehandling å legge til rette for lokalsenter på denne eiendommen, når
regelverket, etter klagers oppfatning, er tøyd langt for å hindre samme utvikling på deres
eiendom.
Rådmannen er ikke enig i at de to sakene innebærer forskjellsbehandling. Som vist til ovenfor
hadde kommunen hjemmel til å avslå søknaden. Oppstart av arbeid med detaljregulering ble
startet opp før tilbygget i denne saken ble omsøkt. Selv om kommunen altså kan se det som
hensiktsmessig med en ny dagligvareforretning i området, innebærer ikke det at det bør
tilrettelegges for flere forretninger. Barkveien 4 AS, som stod bak ønsket om å regulere for
lokalsenter, var først ute, og dette forslaget bør derfor utredes ferdig før eventuelt andre forslag
kan vurderes.
I forbindelse med arbeidene med reguleringsplanen har hvilket selskap som skal drive
dagligvareforretningen, ikke vært et tema for vurderingen, da det ikke ble ansett som kommunens
oppgave å vurdere konkurranseaspektet. Klagers anførsel om at avslaget på søknaden deres virket
konkurransehindrende er derfor ikke relevant for kommunen å ta stilling til i forbindelse med
behandling av klagen.
Alternative løsninger:
Klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av dagligvare som tilbygg til eksisterende
næringsbygg i UBA-sak 175/19 tas til følge, og søknad om oppføring av dagligvare som tilbygg
behandles på nytt så snart som mulig.
Før søknad kan behandles må det søkes dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (2014-2026)
pkt. 2.1.1, da tiltaket er i strid med denne bestemmelsen. Utvalget stiller seg positive til
dispensasjonen.

En eventuell dispensasjonssøknad må oversendes til Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen i
Vestfold og Telemark og Statens vegvesen for uttalelse og vedtak, før det fattes endelig vedtak.
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 kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger eller synspunkter som ikke var kjent
da søknaden ble avslått, og som gir grunn til å oppheve eller endre vedtaket, og anbefaler derfor
at klagen ikke tas til følge.
Videre behandling:
Hvis utvalget står fast ved tidligere vedtak, skal sakene oversendes Fylkesmannen i Vestfold for
endelig klagebehandling. Hvis utvalget opphever eller endrer vedtaket, er det fattet nytt
enkeltvedtak som kan påklages.

Tønsberg,02.12.2019

Geir Viksand
kommunalsjef
Anne Hekland
virksomhetsleder

