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Kommuneplanens arealdel - informasjon om bevaringsområder
I Tønsberg kommune pågår det for tiden et arbeid for å ta vare på et utvalg av helhetlige
boligområder som gir et bilde av Tønsbergs byggeskikk- og kulturhistorie fra ulike tidsepoker.
Tønsberg kommune foreslår å sette av flere områder til helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø.
Noen av disse områdene finnes fra før, noen foreslås utvidet og noen er helt nye.
Dette brevet går ut til styrene i de borettslagene som foreslås satt av til et helhetlig
bevaringsområde. Vi ønsker med dette å informere om hva det innebærer og gi dere muligheten
til å komme med innspill. Det er i tillegg sendt ut SMS til alle beboere innenfor områdene.
Den ordinære høringsfristen for kommuneplan/byplan går ut den 16. november, men siden
dette brevet sendes ut sent i høringsperioden (og det beklager vi), så gis styrene en utsatt frist
til 23. november.
Kartutsnitt av områdene som er borettslag og som omfattes av dette forslaget er vedlagt brevet.
Det er utarbeidet følgende veiledningsmateriell:
 Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg». Kapittel 3 handler om
bevaringsområdene og vedleggene 1 til 3 gir en utdypende beskrivelse av verneverdien i
de ulike delområdene, og inneholder en generell byggeskikkveileder for
bevaringsområdene.
 Historisk byggesaksarkiv er digitalisert og originale byggetegninger er tilgjengelig for de
fleste eiendommene i områdene ovenfor via kommunens kartløsning. Her kan man
finne originaltegninger av huset sitt, samt finne råd om vedlikehold, istandsetting og
områdets særpreg som er viktig å hensynta.
Mer informasjon om hva dette innebærer finner dere på Tønsberg kommunes nettsider:
https://www.tonsberg.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/overordnede-planer/revisjon-avkommuneplan-og-byplan/informasjon-om-bevaringsomrader.12621.aspx
Ta kontakt med undertegnede på e-post cathrine.heisholt@tonsberg.kommune.no eller telefon
33 34 86 73, dersom dere har behov for mer informasjon eller veiledning.
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Vedlegg
Triangelveien#1
Markveien 20-24#2
Kolonihagen#3
Enggaten#6
Måkeveien#9

Side 2 av 2

