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Kommuneplanens arealdel - informasjon til naboer og berørte parter om
foreslåtte rigg- og anleggsplasser
I Tønsberg kommune pågår det en begrenset revisjon av kommuneplanens samfunnsdel,
arealdel og byplan. Bystyret i Tønsberg har nylig vedtatt å legge planen ut på høring.
Kommunen foreslår i arealdel og byplan å sette av flere mindre rigg- og anleggsplasser, samt et
deponi for rene masser. Dette brevet sendes ut til naboer og andre som blir direkte berørt av de
foreslåtte plasseringene, slik at dere er orientert og får muligheten til å komme med innspill på
et tidlig stadium.
Hvorfor må vi ha rigg-/anleggsområder og deponiområder?
Tønsberg kommune har behov for noen spredte rigg-/anleggsområder som skal benyttes til
mellomlagring av masser og materialer/utstyr for lokale graveprosjekter i forbindelse med
arbeider knyttet til vann og avløpsledninger, gang- og sykkelveier og lignende.
I tillegg er det behov for å sette av et område til massedeponi, for varig lagring av rene masser.
Rene masser er naturlige masser som jord, stein, sand, myr, grus eller leire fra områder uten
forurensende virksomhet.
Kommunen er avhengig av slike områder for å kunne utvikle og bygge infrastruktur til vei, GSvei, og nye hus og offentlige institusjoner. Disse områdene er vanskelige å plassere, for de
færreste vil ha dette i nærheten av der de selv bor.
Følgende arealer er foreslått til deponiområder eller rigg- og anleggsområder:
a) Gullerød (gbnr 72/2 og 117/1) – foreslått endring: legges inn som bestemmelsesområde
massedeponi i LNF (#16)
b) Eik v/ Per Gynts vei (gbnr 86/46) – foreslått endring: området omdisponeres fra LNF til
andre typer bebyggelse og anlegg (kommunalt rigg- og anleggsområde)
c) Ulvikaveien v/ Tolvsrød barnehage (gbnr 141/188) – foreslått endring: omdisponeres fra
offentlig tjenesteyting til andre typer bebyggelse og anlegg (kommunalt rigg- og
anleggsområde)
d) Sandeveien på Olsrød (gbnr 149/174) – foreslått endring: bestemmelsesområde som
tillater midlertidig kommunalt rigg- og anleggsområde (#17)
I Byplan er følgende område foreslått til midlertidig rigg- og anleggsområder:
a) Stensarmen (del av gbnr. 1005/6) – foreslått endring: bestemmelsesområde som tillater
midlertidig kommunalt rigg- og anleggsområde (# 31)
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Følgende kartutsnitt (og tilhørende bestemmelse) viser de foreslåtte plasseringene i arealdelen:
a) Område innenfor stiplet linje er foreslått som bestemmelsesområde i kommuneplan.

Følgende bestemmelse er foreslått for det videre planarbeidet:

b) Foreslått område vises med oransje farge:
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c) Foreslått område vises med oransje farge:

d) Foreslått område vises med stiplet linje på rød farge:

Følgende bestemmelser/regler for oppfølging er foreslått:
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Følgende kartutsnitt (og tilhørende bestemmelse) viser de foreslåtte plasseringene i Byplan:

Følgende bestemmelser/regler for oppfølging er foreslått:

Krav til detaljplan
Felles for alle områdene er at det er krav til videre detaljregulering. I en slik prosess vil man som
naboer bli involvert i planarbeidet.
Mer informasjon om saken
En konsekvensutredning av områdene, samt utdrag fra saksfremlegget til kommuneplansake
(sak 15/13697) er vedlagt. Mer informasjon om rullering av kommuneplanen finner dere på
Tønsberg kommunes nettsider:
https://www.tonsberg.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/overordnede-planer/revisjon-avkommuneplan-og-byplan/
Frist for innspill
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 dere en utsatt
uttalelsesfrist til 30. november.
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.

Med hilsen
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Cathrine Heisholt
saksbehandler
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Vedlegg
Utdrag om deponi og riggplasser fra saksfremlegg til rev. kommuneplan og byplan
KU for rigg anleggs deponiområder
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