Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Ståle Sørensen
12. oktober 2018 13:58
'tom-fredrik@trysilhus.no'
Anne Skov
SV: Endring av reguleringsplan Linnom

Hei
Viser til samtale.
Fint om dere kan svare på følgende spørsmål:
- Dere foreslår å justere ned f_UA5 og endre fellesområde til andre felt enn dagens plan. Fint om
dere kan vise ny status for feltene og om dere innfrir de kravene dere har satt til m2
uteoppholdsareal.
- Dere ønsker at adkomstløsning for gbnr 147/107 og 147/63 beholdes som i gjeldene plan og ikke
som i søknad. Vi forutsetter at det blir felles adkomstløsning for nevnte eiendommer? Må
komme fram av bestemmelser.
- I endring 4. foreslår dere at et lite areal innenfor f_UA5 overføres til 147/63, men at formålet
felles uteoppholdsareal videreføres. Stemmer dette?
- Vi antar at det blir felles avkjørsel for eiendommene 147/107 og 147/63 og at foreslått ny
avkjørsel utgår – Er det da fortsatt like aktuelt med dette byttet?
- Hva er status for sosidata?
Hører fra dere.

Ståle Sørensen
Arealplanlegger
Kommuneutvikling
TØNSBERG
kommune
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www.tonsberg.kommune.no

Fra: Anne Skov
Sendt: 9. oktober 2018 10:25
Til: Ståle Sørensen
Emne: VS: Endring av reguleringsplan Linnom

Fra: Tom-Fredrik Karlsen [mailto:Tom-Fredrik.Karlsen@trysilhus.no]
Sendt: torsdag 20. september 2018 12:47
Til: Anne Skov
Kopi: Sven Inge Aasen-Flatebø; Cathrine Heneide
Emne: SV: Endring av reguleringsplan Linnom

Hei Anne Skov
Se våre svar under dine spørsmål.

Ta gjernekontakt hvis det er behovfor ytterligere avklaring.
Med vennlig hilsen
Tom -Fredrik Halle Karlsen
Avdelingsleder byggesak
Trysilhus Flerfamilie AS – et selskap i Trysilhusgruppen

Sentralbord: 32 21 55 00
Mobil: 957 49 155
E-post: tom -fredrik@trysilhus.no
Nettside: www.trysilhus.no

Fra: AnneSkov[mailto:anne.skov@tonsberg.kommune.no]
Sendt:10. september201808:31
Til: Tom-FredrikKarlsen<Tom-Fredrik.Karlsen@trysilhus.no
>
Emne:Endringav reguleringsplanLinnom
Hei!
Jegblir saksbehandlerpå sakenderes.Jeghar nå gått gjennomsøknadenog har følgende
tilbakemeldingog spørsmål:
1.

Gjelderinnsigelsenfra Tendenadvokatfirmapå vegneav C.H.Bergi brev av 13.03.18
fortsatt. Ble jo sendt inn før foreslåtte løsninger.Hvisdet er blitt enighet,ber jeg om å få
bekreftet at de har trukket merknadentil endringen
Ansvarligsøkers redegjørelse:
Dette punktet i saken(Endring3) ønskesikke lengreendret, da endeligløsninghar blitt at
eier av gnr. 147, bnr. 63 skalha utkjøring via Gauterødveien.Opprinneligplan skalbeholdes,på dette
punktet. Påbakgrunnav dette er ikke lengre innsigelsenaktuell.
2. Er det kommet inn andre merknadertil nabovarselet?
Ansvarligsøkersredegjørelse:Ingenandre merknaderer innkommet.

3. Har dere varsletregionalemyndigheter?
Ansvarligsøkersredegjørelse:
Regionalemyndigheterer varsleti plansaken,men ikke i endringssøknaden.
Endringeneav
planener av en slik karakterat de ikke påvirkerregionalemyndighetersinteresser.Endringsøkt
som endring2 vil medføreen mindre avkjørseltil Gauterødveien,noe søker ansersom
utelukkendepositivt. Ut over dette ser vi ikke at øvrigeendringerberører regionale
myndighetersinteresser,ut over det de alleredeer varsleti planprosessen.
4.

Gauterødveien113 (147/146)har ikke fått nabovarselselvom de er naboer til tiltakene. Hva
er grunnen?
Ansvarligsøkersredegjørelse:Gauterødveien113 har mottatt nabovarseljf. gjenpart nabovarsel,
men vi ser at det er benyttet feil gbnr. bådei vårt varselog i kommunenspunkt i dennee-posten.

Det rette gbnr. for nevnte adresse er 147/46. Det bekreftes med dette at gbnr. 147/46 har
mottatt nabovarsel. Gbnr. 147/146 som kommunen spør om er ikke naboer til tiltaket.

5.

Dere må sende inn SOSI-data med endringene, alternativ at geodataavdelingen gjør jobben
mot et mindre gebyr. Fint om dere også viser endringene, fx nye grenser tegnes inn med rød
strek.
Ansvarlig søkers redegjørelse:
SOSI-data med endringer er bestilt utarbeidet og ettersendes snarest.

Når vi har mottatt manglende info, skal jeg prioritere å behandle endringen raskt.
Jeg vedlegger mal for søknad om endring av plan.
Dersom du har spørsmål, er det bare å ta kontakt.

Vennlig hilsen

Anne Skov
Seniorrådgiver

