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Varsel om oppstart av arbeid med Kommuneplan og byplan - høring av
planprogram – uttalelse fra Statens vegvesen
Statens vegvesen viser til offentlig ettersyn av planprogrammet for kommuneplanen 20182030 og byplanen for sentrum i Tønsberg kommune.
Formålet med planarbeidet er en begrenset revisjon av kommuneplanen og byplanen. Det er
derfor utarbeidet et felles planprogram for disse to planen.
Våre roller:
I vårt samfunnsoppdrag som veiforvalter og sektormyndighet har Statens vegvesen et ansvar
i å ivareta ulike hensyn og behov knyttet til veinettet i kommunale arealplaner. Som
veiforvalter av riksvei på vegne av staten og fylkesvei på vegne av fylkeskommunen, skal vi
sikre at arealbruken ved veien ikke er i konflikt med veieieres interesser og prioriteringer.
Staten vegvesen skal som selvstendig sektormyndighet påse at føringer i nasjonal
transportplan og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer
blir ivaretatt i planleggingen, uavhengig av hvem som er veieier.
Byggegrenser og avkjørsler:
Det er et ønske at det er plan- og bygningsloven som skal være styringsverktøyet for
arealutvikling, og ikke særlovene som for eksempel vegloven.
Vi anbefaler derfor Tønsberg kommune om å lage juridiske bestemmelser som ivaretar dette
med byggegrenser og avkjørsler i kommuneplanen. Vi anbefaler samtidig at retningslinjene
for byggegrenser og avkjørsler som er utarbeidet av Vestfold fylkeskommune legges inn som
juridisk bindende bestemmelser. I tillegg må det legges inn byggegrenser mot riksvei i
kommuneplanen.
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Ved at byggegrensene mot riks- og fylkesvei legges inn i kommuneplanen som juridiske
bestemmelser, skal fremtidig byggegrensesøknader behandles som dispensasjon fra
kommuneplanen, og hvor da det er kommunen som selv er myndighet. Veimyndighetene
skal da uttale seg i forkant av dispensasjonsbehandlingen. Er vi imot et eventuelt positivt
vedtak fattet av kommunen vil vi kunne påklage vedtaket for videre behandling av
fylkesmannen.
Ved forrige rullering av kommuneplanen forsøkte vi å formidle det samme, men ikke alle
kommunen, inkludert Tønsberg, klarte å fange opp budskapet vårt. Vi ber derfor om at den
bestemmelsen som ble lagt inn ved forrige rullering konkretiseres og gjøres juridisk
bindende. Vi imøtekommer en dialog med kommune om dette.
Rekkefølgekrav:
Vi oppfatter det slik at formålet med denne rulleringen ikke er å legge inn nye byggeområder
i kommuneplanen. Men hvis så skulle skje vil vi tillate oss å minne kommunen på at
trafikksikkerheten og avvikling på alle veier, både kommunale, fylkeskommunale og statlige
veier må ivaretas gjennom rekkefølgekrav i kommuneplanen.
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