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Hei,
Viser til spørsmålene under. Vi har ikke svar på alle enda, fordi vi også må finne litt ut av veien videre.
Vedtaket om tilleggsutredning kommer på høring før jul, med 6 ukers høringsfrist fra 1.1.18. Det vil da bli mulighet
for å komme med innspill til det videre planarbeidet og konsekvensutredningen.
Det er bestemt at konsekvensutredningen skal settes ut til et eksternt konsulentfirma, men det er ikke avklart
hvilket eller hvor mye dette vil koste. Dette jobber vi med å få på plass nå.
Vi ser for oss at utredningene, hvor innspill (fra ny høringsrunde) til utredningsarbeidet er hensyntatt, kan være
ferdig tidligst i månedsskiftet februar/mars. Deretter skal det arrangeres møter med politikere og befolkning, og
rådmannen skal komme med sitt planforslag som skal opp til politisk behandling. Det er foreløpig vanskelig å anslå
når saken kommer opp i Bystyret, men sannsynligvis i april eller mai.
Det som skal utredes er alle relevante temaer iht. KU-forskriften og veileder om konsekvensutredninger for
kommuneplanens arealdel. Det er viktig å presisere at dette skal utredes på et overordnet nivå (og ikke så
finmasket som på tiltaks-/reguleringsplannivå). Vi kjenner også allerede til temaer som blir viktigere enn andre,
som blant annet friluftsliv og natur, hensynet til barn og unge, overvann/jordbruksdrift.
Link til info om KU:
KU-forskriften: <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854>
Veileder - Konsekvensutredninger på kommuneplannivå:
<https://www.regjeringen.no/contentassets/620abe41d28a4c3eb3b08727d67c732e/t-1493.pdf>
Håper dette var svar på noe av det dere lurer på.

Med vennlig hilsen
Cathrine Heisholt
Arealplanlegger | Kommuneplan
Arealplanavdelingen v/ KUT
Tønsberg kommune
Tlf: 33 34 86 73 | E-post: cathrine.heisholt@tonsberg.kommune.no

<mailto:cathrine.heisholt@tonsberg.kommune.no>

Fra: Rune Sørdalen [<mailto:rso@oseberg.no>]
Sendt: 7. desember 2017 22:21
Til: Geir Viksand
Emne: Utredning Barkåker

Hei Geir
Jeg lovte jo i Bystyret i går og holde en tett dialog med Barkåkerfolket under den videre behandlingen av
Tveiten.
De har tatt meg på ordet, og i dag har jeg fått mange spørsmål om den videre behandlingen.
Når vet vi noe om det?
De har bl.a. spurt om følgende:
 Hvor lang tid vil utredningen ta?
 Hvor mye vil den koste?
 Hvem skal gjennomføre utredningen?
 En grunneier lurte på hvordan han kunne komme med innspill til utredningen.
 Hva konkret skal utredes?
 Når blir saken behandlet i Bystyret
Som du vet er det stort engasjement. Om du ikke kan svare på spørsmålene hadde det vært til stor hjelp
om vi kunne tidfeste sånn ca. når vi vet noe mer.
På forhånd takk for svar.
Med vennlig hilsen / Best regards

Rune Sørdalen
Daglig leder | General Manager
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