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Rådmannens innstilling
Forslag til detaljregulering av Firingen datert 25.07.18, planID 0704 20150128, legges iht. Plan- og
bygningslovens § 12-11 ut til offentlig ettersyn på følgende vilkår:
Pkt.1
1.1 Nærlekeplasser (12 stk) skal innarbeides i plankartet i henhold til illustrasjon
pkt.3.7.2.Lekeplassene. Dette følges opp med et punkt i bestemmelsene
som åpner for at plasseringen kan justeres noe.
1.2. Innenfor B4 innarbeides en buffersone mot landbruk-, natur- og friluftsområde
på 6
meter. Denne betegnes GV4 og legges inn i bestemmelsenes under § 6.2.
1.3. Det innarbeides grøntkoridor (GK3) fra KV4 til lek LEK1med 2 m byggegrense
innenfor
tilliggende boligformål i plankartet. Dette følges opp med et punkt i
bestemmelsene
som åpner opp for at plasseringen kan justeres noe. Det innarbeides
byggegrense på
2m fra grøntkorridor GK1 og Gk2 i plankartet.
1.4. Bestemmelsesområde #4 innenfor B1, B4, GS4 og GV1 erstattes av
Faresone –
Høyspentledning og bestemmelsene justeres i samsvar med dette.
1.5. I bestemmelsene § 4 Bebyggelse og anlegg, skal det innenfor hvert boligfelt
B1-B10
tilføyes maks antall boliger. i overensstemmelse med
pkt. 3.3 Arealoversikt.
1.6. Det innarbeides byggegrense på 4 meter i B9 sone a mot Lek 5.
1.7. Det innarbeides et ekstra renovasjonsanlegg syd i B4 og renovasjonsanlegg
R8 innenfor
B10 plasseres mer sentralt i B10.
1.8. Innenfor B10 innarbeides buffersone på 10 m mot landbruk-, natur- og
friluftsområde
med unntak av der veien er lagt.
Pkt.2
Forhold i Matjordplanen, som tykkelse på matjordlag og intern bruk av matjord i

planområdet,
må avklares før 2.gangs behandling

·
·
·
·

Pkt.3
Planforslaget medfører at deler av følgende planer oppheves:
PlanID 0704 20130075, FV303 Jarlsberg travbane – Bekkeveien, vedtatt 29.10.14
PlanID 0704 01148 FV303 Jarlsberg travbane – Bekkeveien, vedtatt 17.06.13
PlanID 0704 01094_B1 Område b4 Vear Sentrum, vedtatt 19.10.99
PlanID 0704 01094 Vear Sentrum, vedtatt 15.12.97

Planforslaget medfører at følgende plan oppheves:
· PlanID 0704 13008 Firingen Trafostasjon, vedtatt 04.11.86

Pkt.4
Det delegeres rådmannen å foreta de nødvendige endringer i plankart og justeringer i
bestemmelsene i samråd med forslagsstiller for så å legge planforslaget ut på offentlig ettersyn.
Planforslaget, slik det foreligger, vil påføre Tønsberg kommune årlige driftsutgifter til drift av
offentlige veier, offentlige g/s-veier/fortau og offentlige friområder på ca. kr 200.000,31.08.2018 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Utvalg for bygge- og arealsaker fattet følgende vedtak:

UBA- 168/18 Vedtak:
Forslag til detaljregulering av Firingen datert 25.07.18, planID 0704 20150128, legges iht. Plan- og
bygningslovens § 12-11 ut til offentlig ettersyn på følgende vilkår:
Pkt.1
1.1 Nærlekeplasser (12 stk) skal innarbeides i plankartet i henhold til illustrasjon
pkt.3.7.2.Lekeplassene. Dette følges opp med et punkt i bestemmelsene
som åpner for at plasseringen kan justeres noe.
1.2. Innenfor B4 innarbeides en buffersone mot landbruk-, natur- og friluftsområde
på 6
meter. Denne betegnes GV4 og legges inn i bestemmelsenes under § 6.2.
1.3. Det innarbeides grøntkoridor (GK3) fra KV4 til lek LEK1med 2 m byggegrense
innenfor
tilliggende boligformål i plankartet. Dette følges opp med et punkt i
bestemmelsene
som åpner opp for at plasseringen kan justeres noe. Det innarbeides
byggegrense på
2m fra grøntkorridor GK1 og Gk2 i plankartet.
1.4. Bestemmelsesområde #4 innenfor B1, B4, GS4 og GV1 erstattes av
Faresone –
Høyspentledning og bestemmelsene justeres i samsvar med dette.
1.5. I bestemmelsene § 4 Bebyggelse og anlegg, skal det innenfor hvert boligfelt
B1-B10

tilføyes maks antall boliger. i overensstemmelse med
pkt. 3.3 Arealoversikt.
1.6. Det innarbeides byggegrense på 4 meter i B9 sone a mot Lek 5.
1.7. Det innarbeides et ekstra renovasjonsanlegg syd i B4 og renovasjonsanlegg
R8 innenfor
B10 plasseres mer sentralt i B10.
1.8. Innenfor B10 innarbeides buffersone på 10 m mot landbruk-, natur- og
friluftsområde
med unntak av der veien er lagt.
Pkt.2
Forhold i Matjordplanen, som tykkelse på matjordlag og intern bruk av matjord i
planområdet,
må avklares før 2.gangs behandling

·
·
·
·

Pkt.3
Planforslaget medfører at deler av følgende planer oppheves:
PlanID 0704 20130075, FV303 Jarlsberg travbane – Bekkeveien, vedtatt 29.10.14
PlanID 0704 01148 FV303 Jarlsberg travbane – Bekkeveien, vedtatt 17.06.13
PlanID 0704 01094_B1 Område b4 Vear Sentrum, vedtatt 19.10.99
PlanID 0704 01094 Vear Sentrum, vedtatt 15.12.97

Planforslaget medfører at følgende plan oppheves:
· PlanID 0704 13008 Firingen Trafostasjon, vedtatt 04.11.86

Pkt.4
Det delegeres rådmannen å foreta de nødvendige endringer i plankart og justeringer i
bestemmelsene i samråd med forslagsstiller for så å legge planforslaget ut på offentlig ettersyn.
Planforslaget, slik det foreligger, vil påføre Tønsberg kommune årlige driftsutgifter til drift av
offentlige veier, offentlige g/s-veier/fortau og offentlige friområder på ca. kr 200.000,-

SAMMENDRAG:
Spir Arkitekter AS fremmer på vegne av Block Watne AS forslag til detaljregulering av Firingen,
gbnr. 46/27. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligområde i grønne omgivelser
med kort vei til skog- og turterreng, skole, barnehage og Vear sentrum.
Det fremmes et planforslag som åpner for inntil 200 boenheter i en tett, lav bebyggelse i to etasjer
+ sokkel. Bebyggelsen vil bestå av kjedede rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger og
seksmannsboliger.
Det ble avholdt oppstartsmøte 14.12.2016. Block Watne tok initiativ til informasjonsmøte med
velforeningene på Vear, Hogsnes og Bjelland 31.5.2017. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort
28.06.2017. Det ble varslet utvidelse av planområde for å omfatte tilgrensende kulturminner
30.10.2017. Det kom inn 5 uttalelser til varselet. Disse gikk i hovedsak på automatiske fredede
kulturminner, buffersoner mot drivverdig skog og dyrkbar mark og krav om utarbeidelse av
matjordplan, barn- og unges interesser, gode gang- og sykkelvei forbindelse og tilrettelegging av
lekeplasser. Det vises til Intercity-strekningen Tønsberg-Larvik hvor det vurderes ulike korridorer
som vil kunne komme i konflikt med planområdet. Det pekes på ulykkesrisiko/trafikksikkerhet i
forbindelse med anleggsvirksomhet og støy og forringelse av naturområdene.
Viktige tema i planarbeidet har blant annet vært; buffersoner mot drivverdig skog, Matjordplan,
kulturminner i området, tilpasning av bebyggelsen i et krevende terreng med fokus på
sol/skyggeforhold, grønnstrukturen og lekeplasser i området, boligtypologi og detaljeringsgraden
på reguleringsplanen. Det er utarbeidet stedsanalyse, mulighetsstudie, sol/skyggediagrammer og
rapport for arkeologisk registrering samt overvannsplan som gir et svært godt grunnlag for
utarbeidelse og vurdering av reguleringsforslaget.
Rådmannen mener at reguleringsplanforslaget slik det foreligger til behandling er godt
gjennomarbeidet og presenterer en god løsning med 10 boligfelt med sammenhengende
grønnstrukturer. Slik planforslaget er presentert i beskrivelsen og mulighetsstudien mener
rådmannen at det vil gi et boligområde med gode naturkvaliteter hvor boligfeltene har en variasjon
av boligtyper og hvor de enkelte boligene er godt tilpasset terrenget og sol/skyggeforhold, noe som
vil bidra til gode bokvaliteter.
Selve planforslaget svarer ikke helt til alt forarbeidet som er gjort og planbeskrivelsen følges ikke
godt nok opp i forslag til detaljregulering. Planforslaget tar ikke opp i seg plassering av boligene
eller detaljert plassering av nærlekeplasser eller felles parkeringsplasser innenfor det enkelte felt.
Ut i fra planbeskrivelsen og mulighetsstudien leser rådmannen at den enkelte boligtypologi er
plassert med tanke på god tilpasning til terrenget, som er krevende i området da landskapet er
preget av koller og åser. Det er utarbeidet gode skisser og illustrasjoner som underbygger dette.
Beskrivelsen presiserer at felles parkeringsplasser legges i forkant av boligfeltet. Det er tatt hensyn
til solforholdene og plassering av bebyggelsen, parkering og lekeplasser er lokalisert med det som
grunnlag.
Rådmannen mener på bakgrunn av dette at nærlekeplasser må innarbeides i plankartet for på best
mulig måte å sikre de gode løsningene som forslagsstiller presenterer i beskrivelsen. At
forslagsstiller ønsker en viss frihet i forhold til plassering av boligene og valg av typologi kan
imøtekommes. Rådmannen forutsetter at det i bestemmelsen sikres maks antall boenheter
innenfor det enkelte felt. Det anbefales at det i tillegg innarbeides bestemmelser som åpner for en
mindre justering av område for lekeplasser innenfor de enkelte felt. Dette for å ha et visst spillerom
uten at forutsigbarheten svekkes for utbyggere og alle de som ønsker å investere i bolig i området
og derfor er opptatt av hvordan deres nabolag vil fremstå.
Rådmannen anbefaler videre at det innarbeides buffersone innenfor B4 på 6 meter og buffersone
på 10 meter innenfor B10, med unntak av området hvor veien er lagt i plangrensen. Innenfor felt
B4 er dette er en reduksjon av kravet i kommuneplanens arealdel, men det at terrenget er bratt
mot skogbruksområdet, høydeforskjellen stor og at det er lav bonitet på de arealene som grenser
inn mot boligformålet gjør at buffersonen kan anbefales redusert fra 10 til 6 meter.

Forhold i Matjordplanen når det gjelder tykkelse på matjordlag og intern bruk av matjord i
planområdet anbefales avklart til 2.gangsbehandling av planen.
Rådmannens innstilling
Planforslaget anbefales lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med Rådmannens innstilling.
Vedlegg:
Mulighetsstudie Firingen
Illustrasjonsplan
Matjordplan
arkeologisk registrering
Overvannsplan
Kommunalteknisk plan VA og overvann
Geotekniske vurderinger
Støyvurdering
Trafikkvurdering
Naturtyperegistrering
Stedsanalyse
Plankartet
Energiplan
ROS-analyse
Reguleringsbestemmelser Firingen_datert180801
16631_Firingen planbeskrivelse_revidert_180801

Innledning/bakgrunn:
Forslagsstiller fremmer på vegne av Block Watne AS forslag til detaljregulering av
Firingen. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av inntil 200 boliger i
grønne omgivelser med kort vei til skog- og turterreng, skole, barnehage og Vear sentrum.
Planoppstart ble varslet 28.06.2017. Utvidelse av planområdet ble varslet 30.10.2017.
Komplett planforslag ble mottatt 04.06.2018
Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningslovens § 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag
Plan- og bygningslovens § 12–11 Behandling av private reguleringsplanforslag
Planstatus
Planforslaget er i overensstemmelse med boligformål i kommuneplanens arealdel.
Planområdet berøres av følgende reguleringsplaner:
·
·
·
·

PlanID 0704 20130075, FV303 Jarlsberg travbane – Bekkeveien, vedtatt 29.10.14
PlanID 0704 01148 FV303 Jarlsberg travbane – Bekkeveien, vedtatt 17.06.13
PlanID 0704 01094_B1 Område b4 Vear Sentrum, vedtatt 19.10.99
PlanID 0704 01094 Vear Sentrum, vedtatt 15.12.97

·

PlanID 0704 13008 Firingen Trafostasjon, vedtatt 04.11.86

Relevant pågående planarbeid:
Deler av planområdet berøres av utredningskorridor Vear med en tunnel eller kulvert
gjennom området.
Ny fastlandsforbindelse er ikke endelig avklart, men det står mellom to alternativer. Velges
alternativ 11500, hengebro fra Ramberg til Smørberg, betyr det at trafikken fra Firingen og

fra fylkesvei 303 sørfra, ledes fra dagens rundkjøring i fv. 303 videre til ny rundkjøring ved
Smørbergrønningen og inn i ny tunnel mot krysset ved Bjellandsveien.
Faktagrunnlag
Områdebeskrivelse:
Planområdet er på ca.150 daa. Området ligger sør for Bjelland og vest for Vear sentrum.
Adkomstvei er fra Skogroveien i nord. Firingen ligger under 500 meter fra Vear skole, og
Vear/Hogsnes området har ligget som en del av planlagt senterstruktur i flere tiår. Det er
bussforbindelse i Skogroveien. Planområdet ligger ca. 6 km fra Tønsberg sentrum
Planområdet består, foruten dyrket mark i vest, i hovedsak av produktiv skog, granskog i
ulike hogstklasser. Store deler av området er nylig hogd ut.
Området ligger mellom de klart definerte kollene i mot vest, Fløyåsen. To mindre bekker
renner gjennom området og flere stier og turveier går fra planområdet og vestover mot
Fløyåsen. I nord går ligger det en høyspentledning tilhørende Skagerak Nett. Innenfor
planområdet er det to boligeiendommer, Steinbruddveien 6a og b.
Det pekes på spesielle utfordringer som:
·
·
·
·
·

Kulturminner
Overvannshåndtering
Grønnstruktur
Tilpasning når det gjelder hensynet til krevende terreng og sol/skyggeforhold
Buffersoner mot landbruk

Innkomne merknader
Merknader til varsel om planoppstart (referert og kommentert av forslagsstiller):Det har
kommet inn 11 merknader til varslet oppstart.
7 uttalelser kommer fra offentlige instanser og går i hovedsak på automatiske fredede
kulturminner, buffersoner mot drivverdig skog og dyrkbar mark og krav om utarbeidelse av
matjordplan. Videre vises det til barn- og unges interesser, gode gang- og sykkelvei
forbindelse og tilrettelegging av lekeplasser. Det vises til Intercity-strekningen TønsbergLarvik hvor det vurderes ulike korridorer som vil kunne komme i konflikt med planområdet.
Det pekes på ulykkesrisiko/trafikksikkerhet i forbindelse med anleggsvirksomhet og støy.
4 uttalelse kommer fra private og går i hovedsak på forringelse av naturområdene,
etablering av g/s-vei fra Vear skole til Skogroveien, støyskjerming og forverret
trafikksituasjon.
Alle merknader er referert og kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen som ligger
vedlagt saken.
Planbeskrivelse
Kort utdrag av forslagsstillers planbeskrivelse.
Planforslaget tilrettelegger for etablering av ca. 200 boliger i en tett lav bebyggelse i to
etasjer pluss sokkel. Bebyggelsens typologi og plassering er valgt ut fra terrengsituasjon.
Bebyggelsen består av kjedehus, rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger og
seksmannsboliger.
Ny boligbebyggelse anlegges som fingre inn mellom tilgrensende natur- og friluftsområder.
Planområdet er delt inn i 10 byggefelt/delfelt. I feltene B1-B6 ligger et lite bekkedrag som

en viktig ressurs for boligene. I feltene B7-B10 ligger både bekkedrag og viktige
kulturminner. For hele Firingen er det et mål at hager, lekeplasser og oppholdsarealer skal
utvikles sammen med fellesområdene for å skape god bokvalitet. Området er tenkt bygd ut
etappevis med oppstart i området ved B1.
Adkomst til boligområdet anlegges fra Skogroveien i nord. Det reguleres inn ny gang- og
sykkelvei fra planområdet til Vear skole. I tillegg reguleres gang- og sykkelveiforbindelse
fra eksisterende gangvei i nord ned gjennom planområdet til friområdet og gangsykkelveien til Vear skole og sentrum.
Innenfor planområdet ligger det tre områder som «bevaring kulturmiljø». Disse består blant
annet av en bygdeborg og to automatisk fredede gravfelt. Bestemmelsesområdene 1-3
syd i planområdet inneholder også kulturminner som forslagsstiller vil søke dispensasjon
for å fjerne.
Planbeskrivelsen som beskriver planforslaget i detalj og vurderer virkninger av
planforslaget og planens konsekvenser ligger vedlagt saken. Av planbeskrivelsen fremgår
det også hvilke temarapporter som er utarbeidet.
Rådmannens vurderinger
Rådmannen vurderer her i hovedsak de tema som er omtalt i innstillingen. Øvrige tema
anses å være utredet og belyst i forslagsstillers planbeskrivelse og i samsvar med
arealdelen.
Forholdet mellom utredninger, planbeskrivelse og plankart
Detaljregulering skal være planer for konkrete, mindre områder og med høyt
detaljeringsnivå som utarbeides med grunnlag i gjeldende overordnet plan. Plassering av
de ulike arealtypologiene gjøres ut fra en helhetlig vurdering av planområdet.
For Firingen er det utarbeidet en stedsanalyse som anbefaler:
Topper og markerte høydedrag holdes fri for bebyggelse. Bebyggelsen samles og konsentreres i
områdene mellom kollene. Det opparbeides forbindelser mellom prosjektområdet og tilgrensende
rekreasjonsareal, boligområder, skoler og barnehager slik at sosial infrastruktur opprettholdes.
Eksisterende veier og stier opprettholdes, og nye veier legges i og i forbindelse med disse trasene
så langt det er mulig. Bekkeløpet hensyntas i utbygging. Dette er forhold som er videreført i
planforslaget.
Videre er det utarbeidet en mulighetsstudie som har som mål å skape god bokvalitet innenfor hvert
enkelt boligfelt. Det er lagt vekt på å skape gode private, halvprivate og felles uteoppholdsarealer
innenfor hvert boligfelt. Veier og bebyggelse er plassert i landskapet slik at en helhetlig
grønnstruktur knytter boligområdene sammen. Store tydelige grøntdrag er knyttet til
hovedavvanning av områdene og danner en blågrønn hovedstruktur sammen med boligene.
Mulighetsstudien viser at i Firingen boligområde er det rom for om lag 200 boenheter i en tett lav
bebyggelse, 2-3 etasjer, med tilhørende gode lekearealer og arealer til parkering. Bebyggelsen er
tilpasset terrenget, og det er foreslått forskjellig boligtypologi for å sikre best mulig tilpasning.
Parkeringen er plassert i område nærmest adkomstveien, noe som gir bilfrie inntun. Plassering av
nærlekeplasser ligger nært tilknyttet både til boligområdene og til grønnstrukturen. Det er
utarbeidet sol/skyggediagrammer som er lagt til grunn for bla. å sikre optimale solforhold på
uteoppholdsarealene. På bakgrunn av dette er arealer til vei, parkering og oppstillingsplasser lagt i
skyggefulle områder mens boliger, uteopphold og lek er søkt plassert på de mest solfylte
områdene. Jf. Forslagsstillers illustrasjon under.

Slik Rådmannen ser det er planbeskrivelsen utarbeidet med bakgrunn i stedsanalysen og
mulighetsstudien. Reguleringsforslaget svarer ikke fult ut opp til alt forarbeidet som er gjort

og planbeskrivelsen følges ikke godt nok opp i forslag til detaljregulering.
Planforslaget tar ikke opp i seg plassering av boligene eller detaljert plassering av nærlekeplasser
eller felles parkeringsplasser innenfor det enkelte felt. Ut i fra planbeskrivelsen og mulighetsstudien
leser rådmannen at den enkelte boligtypologi er plassert med tanke på god tilpasning til terrenget,
som er krevende i området da landskapet er preget av koller og åser. Det er utarbeidet gode
skisser og illustrasjoner som underbygger dette. Beskrivelsen presiserer at felles parkeringsplasser
legges i forkant av boligfeltet. Det er tatt hensyn til solforholdene og plassering av bebyggelsen,
parkering og lekeplasser er lokalisert med det som grunnlag. Rådmannen mener på bakgrunn

av dette at som et minimum må nærlekeplasser innarbeides i plankartet for på best mulig
måte å sikre de gode løsningene som forslagsstiller presenterer i beskrivelsen. Det
anbefales også at det også innarbeides grøntkorridor på 2 m fra vei (KV4) til lekeplass
(Lek1) med 2 meter byggegrense i boligområde B1.
Det anbefales at det i tillegg innarbeides bestemmelser som sikrer en mindre justering av
område for lekeplasser innenfor de enkelte felt for å ha et visst spillerom.

3.7.2 Lekeplassene, fra forslagsstillers planbeskrivelse

Når det gjelder boligtypologi og antall boligenheter pr. felt viser beskrivelsen at dette er
nøye vurdert av forslagsstiller. Planbeskrivelsen viser at det legges opp til varierte
boligtyper og størrelser. Det er positivt å sikre et mangfoldig og godt bomiljø. Dette er til en
viss grad sikret i bestemmelsen ved angivelse av boligtypologier som kan etableres
innenfor det enkelte felt og ved å sikre at boligtypologi og farge skal varierer mellom
delfeltene B1-B10 slik at det skapes identitet og skiftende karakter for det enkelte delfelt.
Jf. Bestemmelsene § 3.2. Utforming og estetikk. Rådmannen foreslår at det i
bestemmelsene § 4 bebyggelse og anlegg tilføyes maks antall boligenheter i det enkelte
felt i overensstemmelse med arealoversikt 3.3 i planbeskrivelsen. Bakgrunnen for at
rådmannen kunne anbefale etablering av 6-mannsboliger i området var forslagsstillers
beskrivelse av utformingen av disse, det at de er oppbrutte og sammensatt av mindre
enheter er helt vesentlig. Dette er hjemlet i bestemmelsene § 3.2.Utforming og estetikk.
3.4. Bebyggelsens plassering, utforming og høyde.

3.3 Arealoversikt
Bebyggelse BYA
Oppgitt areal for bebyggelsens BYA arealene er inklusiv areal til garasjer, boder og oppstillingsplasser.

Buffersoner mot drivverdig skog:
Krav til innarbeidelse av buffersone mot landbruks-, natur- og friluftsområde ligger i § 1.10
i kommuneplanens arealdel. Det er lagt inn buffersone på 10 meter, som er i henhold til
kommunenes krav nordvest for B1 og vest for B7.
Innenfor B10 er veien lagt helt i vest og det er satt en bred byggegrense mot vest i
boligområdet som sikrer en god buffer mot skogen og som samtidig sikrer at boligene
ligger i område hvor det er mest sol. Det mangler allikevel buffersone i boligområdene som
grenser mot skogen i syd og vest. Rådmannen anbefaler derfor at det innarbeides en
buffersone på 10 meter innenfor B10, med unntak av der veien er lagt.
Innenfor B4 er det foreslått en byggegrense på 4 m som kan tjene som buffersone. Dette
mener Rådmannen er for lite samtidig som formålet «vegetasjonsskjerm»( i saken omtalt
som buffersone) er riktigere arealformål i grensen inn mot skogen i øst. Det er tilbakemeldt
forslagsstiller tidlig i planfasen at det måtte innarbeides buffersone i B4, men forslagsstiller
ønsket ikke å etterkomme kravet da landbruks-, natur- og friluftsområdet i øst har lav
bonitet.
Rådmannen kan anbefale en reduksjon av bredden på buffersone mot landbruk fra 10
meter til 6 meter. Bakgrunnen for dette er at terrenget er bratt øst for B4 og
høydeforskjellen opp til lanbruksområdet/skog er stor. Samtidig viser temakart at det er lav
bonitet i dette området. Buffersonen må gis betegnelsen GV4.
En konsekvens av innarbeidelse av buffersone på 6 meter i B4 kan være at antall
boenheter må reduseres noe og at bebyggelsen vil måtte plasseres parallelt med vegen
da tomtene ikke blir så dype som planforslaget legger opp til. Innenfor buffersonen skal
eksisterende vegetasjon i størst mulig grad opprettholdes med det tillates enkle
skjøteselstiltak. Dette er sikret i bestemmelsenes § 6.2 for de vegetasjonsbeltene som

ligger inne i planforslaget. GV1 og GV3. Denne bestemmelsen må omfatte GV4.
Landskap:
Firingen ligger i et landskap preget av åser, koller og bekkedrag, omkranset av granskog
med innslag av noe lauvskog. Gjennom området går det stier og turveier som forgrener
seg ut i områdene omkring. Det er et krevende terreng innenfor store deler av planområdet
som har lagt premisser for hvor bebyggelsen, veier og grønnstruktur skulle plasseres på
en naturlig måte. Rådmannen mener at plangrepet er godt og vitner om ønske om stor
grad av tilpasning.
Sol/skygge:
Da området enkelte steder er bratt og skogkledd er det spesielt viktig å sikre de mest
solrike stedene til boligbebyggelse og grønnstruktur med lekeplasser. Forslagsstiller har
illustrert sol/skyggeforholdene godt i fremlagte diagrammer og det er i tillegg utarbeidet en
illustrasjon som viser hvilke arealer som er skyggelagt 21.mars kl.15. Dette med bakgrunn
i retningslinje i kommuneplanens arealdel punkt 1.12.2 kvalitetskrav for private og felles
uteoppholdsareal som sier at uteoppholdsarelene bør ha direkte sollys på min. 50% av
bakkearealet kl.15.00 ved jevndøgn.
Byggegrense:
Byggegrenser er i hovedsak satt til 4 meter mot offentlige lekeplasser og veier, samt mot
områdelekeplasser, Lek 1-3. Mot Lek 5 er det ikke satt byggegrense mot B9 sone a.
Rådmannen mener at denne bør innarbeides da denne lekeplassen også er en del av
område for bevaring av kulturmiljø. Mot Lek 4 er byggegrensen satt til 2 m, dette er gjort
da lekeområdet i planen er større en kravet i kommuneplanens arealdel og forslagsstiller
mener på bakgrunn av dette at en redusert byggegrense kan tillates. Rådmannen tilslutter
seg det.
Krav til innarbeidelse av byggegrense mot B9 sone a fremgår av rådmannens innstilling.
Parkering:
Kravet til parkering er i overensstemmelse med bestemmelsene i kommuneplanens
arealdel. Forslagsstiller skriver i sin planbeskrivelse at utforming og lokalisering av
parkeringsplassene er planlagt ut fra prinsippet om å samle og konsentrere de harde
parkeringsflatene tidlig i hvert boligfelt. I boligfelt med lineær bebyggelsesstruktur er
garasjer og oppstillingsplasser foreslått plassert i forkant av boligbebyggelsen og inn i
terreng der det er mulig. Felles parkeringsplasser er vist på flere av forslagsstillers
illustrasjoner. Rådmannen peker på illustrasjon 3.7.2 lekeplasser som også viser
parkeringsløsning. (illustrasjonen er innarbeidet i saksfremlegget).
Renovasjon:
Områder for renovasjon er innarbeidet i plankartet. Det er lagt opp til en løsning med
nedgravde renovasjonsløsning. Dette er sikret i bestemmelsenes § 3.12. Forslagsstiller
påpeker at plassering av disse er i overensstemmelse med renovasjonsforskriften til
VESAR.
Rådmannen leser av forskriften at avstand fra bolig til nedkast ikke skal overskride 100
meter. Plasseringer av renovasjonsanlegg i plankartet ligger helt i grensen for hva som
anbefales og rådmannen anbefaler at det innarbeides et ekstra renovasjonsanlegg syd i
B4 og syd i B10. Dette fremgår av rådmannens innstilling.
Overvannshåndtering:
Planforslaget legger opp til å benytte eksiterende bekkedrag som en naturlig del av
overvannshåndteringen. Overvannshåndteringen skal skje åpent og lokalt.

Overvannsplanen utarbeidet av Asplan Viak AS er vedlagt saken.
Matjordplan
Asplan Viak AS har utarbeidet en matjordplan datert 25.04.18. Det er kalkulert at
halvparten av fremtidig grøntareal (6,5 daa) har behov for tilførsel av ekstra matjordlag.
Det er beregnet at det skal legges tilbake i snitt 25 cm matjordlag på fremtidige
grøntarealer. Asplan Viak’s landskapsarkitekter anbefaler minimum 20 cm for gress og 40
cm for trær/busker. Overskuddet av matjord vil bli utnyttet til utvidelse av dyrket mark på
nærmeste nabojorde.
Rådmannen mener at det er unødvendig å legge et 40 cm tykt matjordlag for å få busker
og trær til å vokse, en slik bruk av matjord er ikke i tråd med Fylkeskommunens veileder
for matjordplan. Dette forholdet må avklares frem til 2.gangsbehandling da matjordplanen
vil være førende bruk av matjorden fra planområdet jf. Bestemmelsenes § 3.13.
Matjord/overskuddsmasser.
Trafikale forhold/veier
Asplan Viak AS har utarbeidet en trafikkvurdering for Firingen som redegjør for de trafikale
forhold datert 11.12.17. Denne ligger vedlagt saken. Trafikkvurderingen har som grunnlag
at området skal utbygges med 250 boliger. Forslagsstiller har slik rådmannen oppfatter det
tilpasset denne til at området planlegges tilrettelagt for maksimalt 200 boliger.
Kommuneplanens bestemmelser Punkt. 1.8.1. er hensyntatt ved at:
- nødvendige tiltak som bedrer trafikksikkerheten er innarbeidet
- utvikling av området ikke hindrer ev. ny avlastningsvei for Vear området
- adkomstvei til området avklares gjennom reguleringen
Hovedatkomst er lagt fra Skogroveien i nord. 200 nye boenheter på Firingen genererer ca.
900 kjøretøyturer pr. døgn. Det vil anslås at ca. 600 kjøretøyturer pr. døgn går nordover i
Hogsnesbakken og 300 kjøretøyturer sørover i Melsomvikveien.
Myke trafikanter er sikret gjennom regulert g/s-vei fra planområdet og kobles på
eksisterende g/s-vei ved Skogroveien. Fra Skogroveien er det i dag etablert g/s-vei ned
langs Bjellandsveien til Jarlsberg travbane. Herfra kobles man videre på g/s-vei mot
Tønsberg sentrum eller mot Sem.
Fra krysset ved Skogroveien er det også g/s-vei mot Vear sentrum og sørover langs fv.
303 Melsomvikveien. Det er ikke aktuelt å lede myke trafikanter ned Hogsnesbakken, da
det ikke er bredde nok til å separere myke og harde trafikanter.
Det er regulert inn g/s-vei fra Firingen ned til Steinbruddveien for blant annet å sikre en
trygg skolevei.
VKTs bussrute 130 mellom Stokke og Tønsberg trafikkerer fv. 303 Melsomvikveien og
Bjellandsveien med halvtimes-avganger i begge retninger. Utbyggingen av Firingen og
andre områder vil kunne påvirke potensialet for flere bussruter. Firingen ligger
tilbaketrukket fra det overordnede vegnettet med flere hundre meters avstand til
bussholdeplasser.
Rådmannen mener at de trafikale forholdene er løst på en god måte og trafikksikkerheten
både innenfor og utenfor planområdet er godt i varetatt.

Ny fastlandsforbindelse er ikke endelig avklart, men det står mellom to alternativer. Velges
alternativ 11500, hengebro fra Ramberg til Smørberg, betyr det at trafikken fra Firingen og
fra fylkesvei 303 sørfra, ledes fra dagens rundkjøring i fv. 303 videre til ny rundkjøring ved
Smørbergrønningen og inn i ny tunnel mot krysset ved Bjellandsveien.
Kulturminner:
Innenfor planområdet ligger det tre områder som «bevaring kulturmiljø». Disse består blant
annet av en bygdeborg og to automatisk fredede gravfelt. Bestemmelsesområdene 1-3
syd i planområdet inneholder også kulturminner som forslagsstiller vil søke dispensasjon
for å fjerne.
Sommeren 2017 ble det gjennomført arkeologisk registrering innenfor planområdet og
rapporten ligger vedlagt saken.
Det har vært en tett dialog mellom forslagsstiller og Vestfold Fylkeskommune. Forslag til
bestemmelser for båndleggingssonen, hensynssonen og bestemmelsesområde for
kulturminne som foreslås fjernet er forelagt avdeling for Kulturarv i løpet av planprosessen.
På bakgrunn av dette mener rådmannen at hensynet til kulturminner er godt ivaretatt i
planforslaget.
Skole og barnehage:
Barn innenfor Firingen boligområde vil henvises til Vear skole barneskole. Det er foreløpig
ikke avklart hvor ny ungdomsskole skal anlegges. I gjeldende skolebehovsplan skal det
lokaliseres ny ungdomsskole i Tønsberg vest. Frem til i dag har det vært ungdomstrinn på
Vear skole. Fra høsten 2018 skal ungdomsskoleelever som bor på Vear/Hogsnes busses
til Byskogen ungdomsskole.
De nærmeste barnehagene er Sigridløkka barnehage som ligger ved siden av Vear skole.
Hogsnes barnehage ligger ca. 500 meter nord for planområdet. I tillegg ligger Ekely
barnehage i gangavstand fra planområdet.
Konsekvenser for næringsutvikling
Ikke vurdert
Helse- og miljøkonsekvenser
Støy
Beregningen, utredet av Asplan Viak, viser at støy som følge av økt biltrafikk inn og ut fra
Firingen vil øke for fire boliger som ligger inntil Skogroveien og Steinbruddveien 6A. I
henhold til støysone kart. Deler av eksisterende bebyggelse vil bli liggende i gul støysone.
Krav til skjerming av uteoppholdsareal/ og støytiltak for å tilfredsstille innendørs støynivå
er sikret i bestemmelsenes § 3.7 Støy. Støyrapport er vedlagt saken.
Friluftsliv
Planforslaget knytter seg opp til tilliggende stier, kulturstier og lysløyper gjennom å lede
grønnstrukturen i området ut mot tilgrensende friluftsområder. Nye forbindelseslinjer inn og
gjennom området øker tilgjengeligheten for turgåere fra omkringliggende områder.
ROS-tema
Det er pekt på fem hendelser/risiko innenfor planområdet i ROS analysen;
Naturrisiko(løsmasseskred), klimaendring, vei, støy og høyspentlinje. Ingen av hendelsene
er vurdert å falle inn under risikoen hvor tiltak er nødvendig. ROS analysen ligger vedlagt.

Energi
Det er utarbeidet et notat vedrørende energi for Firingen. Boligområdet ligger utenfor
konsejonsområdet til fjernvarme. Rapporten peker på at fornybar energi fra varmepumper
og solenergi synes mest aktuelt for området. Da området skal bygges ut over flere år vil
det ikke være hensiktsmessig å regulere inn spesifikke krav til energiløsning for Firingen
nå. Men det er innarbeidet et krav i bestemmelsenes § 3.10 Energi, som krever at det skal
utarbeides en plan for energitekniske løsninger for området. Dette ligger også inne i
rekkefølgebestemmelsene som dokumentasjonskrav. Energiutredningen ligger vedlagt.
Grunnforhold
Grunnteknikk AS har utarbeidet en geoteknisk vurdering som vurderer områdestabiliteten i
planområdet som tilfredsstillende. I bestemmelsene § 3.8. er det stilt krav om utarbeidelse
av geoteknisk rapport som dokumenterer tilstrekkelig stabilitet i alle faser ved utbyggingen.
Alle grave- og anleggsarbeider i planområdet må prosjekteres i detalj i samråd med
geoteknisk sakkyndig. Rapporten er vedlagt saken.
Biologisk mangfold
Vurderinger av biologisk mangfold innenfor planområdet er utført av Norconsult As. Med
unntak av et lite område med rik edelløvskog sør i området vurderes planområdet som
helhet å inneha liten verdi for biologisk mangfold. Rapporten er vedlagt saken.
På bakgrunn av rådmannens vurderinger anses hensynet til helse- og miljøkonsekvenser
å være ivaretatt.
Konsekvenser for folkehelse
På bakgrunn av rådmannens vurderinger knyttet til støy, god tilgang til nære
rekreasjonsarealer, trafikksikkerhet samt gode uteoppholdsarealer og lekeplasser innenfor
planområdet anser rådmannen hensynet til folkehelse å være ivaretatt.
Konsekvenser for barn og unge
Når det gjelder hensynet til barn og unge er krav til uteoppholdsarealer, lekeplasser og
nærmiljøanlegg innarbeidet i planen. Det er store friluftsområder i tilknytning til
planområdet. Det er foreslått g/s-vei frem til Vear skole og g/s-vei som kobler seg på
eksisterende gangvei mot Bjeland og Hogsnes. Rådmannen mener på bakgrunn av dette
at hensynet til barn og unge er ivaretatt.
Konklusjon
Forslag til plan er utarbeidet i tråd med kommuneplanens bestemmelser om
uteoppholdsareal, parkering, boligtetthet m.m. Tema som ROS, grunnforhold, estetikk og
tilpasning er utredet godt.
Planutredningene legger opp til varierte hustyper og størrelser som vil appellere til flere
typer boligkjøpere. Dette vil kunne bidra til et mangfoldig og godt bomiljø. Forslagsstiller
har i de omfattende utredningene synliggjort hvordan bebyggelsen og lekeplasser er
utformet og plassert og tilpasser seg terrenget og sol/skyggeforhold. Videre hvordan felles
parkeringsplasser er plassert for å unngå trafikk inn i de enkelte boligområdene. Dette er
imidlertid ikke sikret og synliggjort godt nok i plankartet.
Rådmannen anbefaler at:

Nærlekeplasser (12 stk) skal innarbeides i plankartet i henhold til illustrasjon
pkt.3.7.2.Lekeplassene. Dette følges opp med et punkt i bestemmelsene
som åpner for at plasseringen kan justeres noe.
Innenfor B4 innarbeides en buffersone mot landbruk-, natur- og friluftsområde på 6
Meter med betegnelsen GV4.
Det innarbeides grøntkoridor (GK3) fra KV4 til lek LEK1med 2 m
byggegrense innenfor
tilliggende boligformål i plankartet. Dette følges opp med et punkt i
bestemmelsene
som åpner opp for at plasseringen kan justeres noe. Det innarbeides
byggegrense på
2m fra grøntkorridor GK1 og Gk2 i plankartet.
Bestemmelsesområde #4 innenfor B1, B4, GS4 og GV1 erstattes av Faresone –
Høyspentledning og bestemmelsene justeres i samsvar med dette.
I bestemmelsene § 4 Bebyggelse og anlegg, skal det innenfor hvert
boligfelt B1-B10
tilføyes maks antall boliger i overensstemmelse med
pkt. 3.3 Arealoversikt.
Det innarbeides byggegrense på 4 meter i B9 sone a mot Lek 5.
Det innarbeides et ekstra renovasjonsanlegg syd i B4 og
renovasjonsanlegg R8 innenfor
B10 plasseres mer sentralt i B10.
Innenfor B10 innarbeides buffersone på 10 m mot landbruk-, natur- og friluftsområde
med unntak av der veien er lagt.
Forhold i Matjordplanen, som tykkelse på matjordlag og intern bruk av
matjord i planområdet,
må avklares før 2.gangs behandling av Planforslaget. JF Rådmannens
innstilling.
Det anbefales at det delegeres til rådmannen å foreta foreslåtte endringer i samarbeid
med forslagsstiller før planen legges ut til offentlig ettersyn
Økonomiske konsekvenser
Planforslaget slik det foreligger vil påføre Tønsberg kommune årlige driftsutgifter til drift av
offentlige veier, offentlige g/s-veier/fortau og offentlige friområder på ca. kr. 200.000,-.
Videre behandling
Ved positiv behandling i UBA bearbeides planforslaget i overensstemmelse med vedtaket
og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker før den fremmes for UBA til 2.gangsbehandling
med påfølgende egengodkjenning i Bystyret
Alternativ behandling:
Dersom UBA ønsker bearbeidet forslag til ny behandling legges saken frem for UBA før
planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Behandlingsgebyr
Gebyret fastsettes etter gebyrregulativ for kommunens arbeid med saksbehandling av
plansaker, datert den 13.12.2017. Gebyret er summen av følgende punkter
A. Gebyr etter planområdets størrelse (150 daa)
1810
B. Gebyr etter bebyggelsens areal (35000 – 40000 m2):
Fratrekk for allerede innbetalt gebyr for oppstartsmøte:
1803

: 284 880 kr ,-

Varenr

205 115 kr ,- Varenr 1817
43 120 kr,-

Varenr

Totalt gebyr kr: 446 875 kr.
Faktura sendes til:Block Watne AS, Åshaugveien 12, 3170 Sem

Tønsberg,15.08.18
Geir Viksand
rådmann
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Forslagsstillers reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Firingen.
PLANID 0704 20150128, revidert 01.08.18
§1
PLANENS HENSIKT
Hensikten med planen er å legge til rette for ca. 200 boliger med konsentrert
småhusbebyggelse med varierte boligtypologi. Gode bokvaliteter skal sikres gjennom
gode solforhold, gode og trygge uteoppholds- og lekearealer. Videre skal planen sikre
gode gang- og sykkelveiforbindelse mot Vear skole samt trafikksikre løsninger.
§2
REGULERINGSFORMÅL
Arealet er i henhold til Pbl. § 12 – 5 og § 12 – 6 regulert til:
§ 2.1 Bebyggelse og anlegg (Pbl. § 12 – 5, nr. 1)
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (B)
Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (B1-B10)
Renovasjonsanlegg (R1- R8)
Øvrig kommunalteknisk anlegg – pumpestasjon (KT)

Lekeplass (L1 – L5)
§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl. § 12 – 5, nr. 2)
Kjørevei (KV1-KV7)
Fortau (Fortau 1 - Fortau 6)
Gang- og sykkelvei (GS1 – GS4)
Annen veigrunn – teknisk anlegg
§ 2.3 Grønnstruktur (Pbl. § 12 – 5, nr. 3)
Friområde (GF)
Vegetasjonsskjerm(GV1-GV3)
Grøntstruktur(GK1-GK2)
§ 2.4 Landbruks-, natur- og friluftsområder (Pbl. § 12 – 5, nr. 5)
Friluftsformål (LF1 – LF3)
§ 2.5 Hensynssoner (Pbl. § 11- 8 jf. § 12 – 6)
Sikringssoner – frisikt (H140)
Faresone – høyspentledning (H370_1 – H370_2)
Særskilt angitt hensynssone - Bevaring av kulturmiljø (H570_1- H570_3)
Båndleggingssone – automatisk fredet kulturminne (H730_1- H730_3)
§ 2.6 Andre juridiske flater (Pbl. § 12 – 7)
Bestemmelsesområde (#1 - #3) – Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak.
Bestemmelsesområde (#4) – Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg.
§3
FELLESBESTEMMELSER
§ 3.1 Automatisk fredet kulturminne
Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte,
forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet
kulturminne eller framkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og
Vestfold fylkeskommune varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller
ansvarshavende leder på stedet.
§ 3.2 Utforming og estetikk
Bygningstypologi og farge skal variere mellom delfeltene (B1 - B10) slik at det skapes
identitet og skiftende karakter for det enkelte delfelt.
Det skal sikres gode overganger mellom nytt og eksisterende terreng innenfor
byggeområdene. Det tillates etablert sokkeletasje der terrenget tilsier det, for å ta opp
høydeforskjell i terreng.
Bebyggelsen kan oppføres med saltak og/eller pult-tak og flate tak.
Ved pult-tak regnes øverste gesims som mønehøyde.
Firemannsboliger skal være i form av to separate bygningsvolumer sammenkoblet med
inngang/ trapperom.
Seksmannsboliger skal være i form av to separate bygningsvolumer, sammenkoblet med
inngang/ trapperom og svalgang.

§ 3.3 Plassering og adkomst
Der ikke annet er vist, er formålsgrense lik byggegrense.
Mindre justeringer av formålsgrenser for renovasjon og grøntstruktur kan tillates.
Oppstillingsplass for bil tillates plassert utenfor byggegrensen inntil 2 m fra offentlig vei,
forutsatt at frisikt mot vei opprettholdes.
Mindre justeringer av avkjørsler når det gjelder antall og plassering kan tillates.
§ 3.4 Utomhusplan
Det skal utarbeides en overordnet utomhusplan for den blågrønne strukturen innenfor
planområdet i målestokk 1:500. Dette gjelder f_GV1, f_Lek1, f_Lek2, f_lek4 og o_ GF
Det utarbeides utomhusplan i 1:200 for hvert delfelt.
Utomhusplanen skal vise:
• Bebyggelsens plassering, høyder, boligtypologi, etasjetall og takform
• Eksisterende og fremtidige koter, stigningsforhold
• Adkomst, interne veier og bil- og sykkelparkering
• HC – parkering på bakkeplan
• Utforming og innhold av uteoppholdsareal
• Utforming og plassering av lekeplasser
• Utforming av eksisterende og nye offentlige trafikkområder
• Beplantning og vegetasjon
• Terrengplanering og forstøtningsmurer med høydeangivelse
• Areal for avfallshåndtering og renovasjonsløsning
• Materialvalg, møblering og belysning
• Gangareal og forbindelseslinjer til og fra områdelekeplasser og nærlekeplasser.
• Snøopplag
• Trafo/energitekniske anlegg
§ 3.5 Parkering
Kravet til parkering:
Grunnlag
Pr. boenhet under 60 m2
Pr. boenhet over 60 m2

Bil
Min 1/maks 1
Min 2/maks 2

Sykkel
Min 1
Min 2

Minimum 5 % av parkeringsplassene skal utformes for bruk av forflytningshemmede.
§ 3.6 Uteareal for lek og opphold
§ 3.6.1 Krav til uteoppholdsareal (MUA):
·
·
·
·

Sekundærleilighet/hybler (inntil 60 m2 BRA): 50 m2 pr. boenhet.
Tomannsbolig: 150 m2 pr. boenhet.
Rekkehus/kjedehus: 125 m2 pr. boenhet.
Firemannsbolig/seksmannsbolig 36 m2 per. boenhet.

MUA kan omfatte kombinasjon av private områder tilknyttet den enkelte boenhet (hage,
balkong, terrasse, takterrasse) og fellesarealer for flere boenheter (fellesområder). For

rekkehus, kjedehus, tremannsbolig, firemannsbolig og seksmannsbolig kan inntil 15 m2
godkjennes som privat balkong/terrasse.
Uteoppholdsarealene skal ha gode solforhold og være skjermet for sterk vind.
Uteoppholdsarealene skal være skjermet mot støy, forurensning fra luft, trafikkfare og
andre helsefarlige forhold i miljøet.
Minste bredde på fellesareal for flere boenheter som medregnes i MUA skal være
minimum 5 meter.
Minste bredde på privat uteoppholdsareal på bakkeplan skal være 4 meter.
Private hager som grenser til felles lek eller grønnstruktur skal avgrenses med
beplantning, terrengsprang eller lignende for å unngå privatisering av fellesarealene.
§ 3.6.2 Krav til lekeplass:
Lekeplasser skal etableres på følgende områder:
Nærlekeplass
Innenfor B1: 2 stk.
Innenfor B2: 1 stk.
Innenfor B4: 2 stk.
Innenfor B5: 1 stk.
Innenfor B6: 1 stk.
Innenfor B7: 2 stk.
Innenfor B8: 1 stk.
Innenfor B9: 1 stk.
Innenfor B10: 1 stk.
Innenfor f_Lek5:1 stk.

Områdelekeplass
Lek 1-5

Nærmiljøanlegg
GF

Nærlekeplass
Nærlekeplasser kan anlegges i eller inntil f_lek 1-5.
Eksakt plassering av nærlekeplassene og hvilke delfelt nærlekeplassene skal være felles
for, skal fremgå ved rammesøknad.
Inntil 20 boenheter skal ha et lekeareal på min. 100 m2 med minimum bredde 7 meter.
Arealkravet øker med 5 m2 pr. boenhet opp til 30 boenheter. Avstand fra boliger skal være
maksimalt 50 meter.
Nærlekeplassene skal tilrettelegges for barn i alder 1-12 år, minimumskrav for utstyr på
lekeplassene er 3 lekeapparater med forskjellige funksjoner, samt sitteplass.
Områdelekeplass
Områdelekeplassene skal være beregnet for barn og unge i alder 6-15 år og
programmeres variert. Minimumskrav til utstyr er 3 lekeapparater med ulike funksjoner.
Innenfor områdelekeplassene skal det opparbeides og sikres gangstier som
forbindelseslinjer mellom lekeområdene, boligområdene og tilgrensende turstier utenfor
planområdet. Gangstiene skal tilrettelegges for allmenn ferdsel.
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegget skal tilrettelegges for barn og unge mellom 6-18 år med ballspill, og
andre arealkrevende aktiviteter. Utformingen av friområdet skal vektlegge bruk av vann og
terrengforming som en integrert del av lekeplassen.

Alle nærlekeplasser, områdelekeplasser og nærmiljøanlegg skal inneha følgende
kvaliteter:
• Arealene skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare
• Arealene skal ha gode lys og solforhold
• Byggegrense mot lekeplass skal være minimum 4 m unntatt byggegrense mot Lek4 i B7.
• Lekeplassen skal ha sittemuligheter for voksne
• Minst 30% av arealet for felles lekeplass og fellesareal/ friområde/ lekeplass skal ha
universell utforming (iht. TEK) og minst 25 % av arealet skal ha vegetasjon.
• Alle lekeplasser skal være opparbeidet og godkjent iht utomhusplan
• Gangveg som fører til og inntil sandlek /sandkasser skal ha fast dekke
• Brattere arealer enn 1:3 kan medregnes dersom det har spesielle bruksverdier for
eksempel som akebakke.
• Ferdigproduserte lekeapparater skal stimulere grovmotoriske ferdigheter, men kan ikke
erstatte naturens utfordringer som innebærer lek og bevegelse i terreng og rollespill som
barn selv iscenesetter. På naturtomter der terreng og vegetasjon gir barn romopplevelse
og gode utfordringer i å fremme fysiske ferdigheter, er ikke lekeapparater nødvendig.
§ 3.7 Støy
Støynivå på fasader med vindu til rom for støyfølsom bruk skal tilfredsstille anbefalte
grenser i tabell 3 i Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2012
eller senere retningslinje som erstatter denne.
Dokumentasjon på avbøtende tiltak skal utarbeides.
Støy i anleggsperioden:
Bygg- og anleggsvirksomhet skal ikke gi støy som overskrider støygrensen i tabell 4 og 5 i
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T- 1442/2012).
§ 3.8 Grunnundersøkelser
Det skal utarbeides en geoteknisk rapport som dokumenterer tilstrekkelig stabilitet i alle
faser av utbyggingen. Alle grave- og anleggsarbeider i planområdet må prosjekteres i
detalj i samråd med geoteknisk fagkyndig.
§ 3.9 Kommunalteknikk
Det skal utarbeides en kommunalteknisk plan for nye vann- og avløpsledninger som skal
godkjennes av Tønsberg kommune. Overvanns skal håndteres lokalt i henhold til godkjent
påslippsmengde fra kommunen.
§ 3.10 Energi
Det skal utarbeides en plan for energitekniske løsninger for området basert på
mulighetene for fornybare energikilder. Området ligger utenfor konsesjonsområdet og skal
ikke tilknyttes fjernvarme. Alternative energikilder kan brukes, der det kan dokumenteres at
bruk av disse vil være energi- og miljømessig tilsvarende fjernvarme eller bedre.
§ 3.11 Overvann
Overvannsplan for Firingen, datert 28.05.18 (Asplan Viak AS) skal legges til grunn ved
detaljutforming og prosjektering innenfor planområdet. Det skal ved søknad om
rammetillatelse redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og
drensvann.
Innenfor areal avsatt til områdelekeplasser, f_Lek1, f_Lek2, f_lek4 og nærmiljøanlegget
(GF) skal det tilrettelegges for åpen fordrøyningsløsning. Områdelekeplassene og

nærmiljøanlegget tillates tilrettelagt for regnbed og overflømming av vann, slik at de
fungerer som fordrøyningsmagasin ved store nedbørsmengder.
§ 3.12 Renovasjon
Renovasjon skal løses som nedgravede containere, og være i tråd med de til enhver tid
gjeldende bestemmelser i renovasjonsforskriften til VESAR.
§ 3.13 Matjord/overskuddsmasser
Matjord/overskuddsmasser innenfor planområdet skal håndteres i tråd med rapporten
«Matjordplan Firingen» utarbeidet av Asplan Viak, datert 25.04.18.
§ 3.14 Anleggsplan
Det skal lages følgende planer for anleggsperioden:
·
·

Anleggsplan som viser hvordan støy, støv, rystelser samt trafikale forhold og sikkerhet for
myke trafikanter ivaretas under anleggsperioden.
Anleggsplan som viser permanente og midlertidige deponiområder.

§4
BEBYGGELSE OG ANLEGG
Innenfor planområdet tillates etablert konsentrert småhusbebyggelse med tomannsboliger,
kjedehus, rekkehus, firemannsboliger og seksmannsboliger.
Innenfor planområdet gjelder følgende byggehøyder: Maks mønehøyde er 9,0 meter over
ferdig planert terreng ved fasadeliv. Maks gesimshøyde er 6,5 meter over ferdig planert
terreng ved fasadeliv.
Det skal etableres en sokkeletasje, der terrenget tilsier det.
§ 4.1 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (B1)
Innenfor felt B1 tillates etablert konsentrert småhusbebyggelse med rekkehus, kjedehus,
tomannsboliger, firemannsboliger og seksmannsboliger.
Maks. utnyttelsesgrad: 50 % BYA.
Maks. mønehøyde kote + 62,5
Ved etablering av bebyggelse med flate tak er maks. gesimshøyde kote + 60,0.
Innenfor delfelt B1 skal det opparbeides en grøntkorridor/gangforbindelse fra f_KV4 ned til
f_Lek 1. Grøntkorridoren skal opparbeides i minimum 2 meters bredde.
§ 4.2 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (B2)
Innenfor felt B2 tillates etablert konsentrert småhusbebyggelse med rekkehus, kjedehus,
tomannsboliger, firemannsboliger og seksmannsboliger.
Maks. utnyttelsesgrad: 45 % BYA
Maks. mønehøyde kote + 58,0
Ved etablering av bebyggelse med flate tak er maks. gesimshøyde kote + 55,5
Parkeringsplasser, garasjer og boder kan plasseres utenfor byggegrense, inntil 2 meter fra
veg. Maks byggehøyde er 3,5 meter over ferdig planert terreng ved fasadeliv.
§ 4.3 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (B3)
Innenfor felt B3 tillates etablert konsentrert småhusbebyggelse med rekkehus, kjedehus,
tomannsboliger.
Maks. utnyttelsesgrad: 35 % BYA

Maks. mønehøyde kote + 58,0
Ved etablering av bebyggelse med flate tak er maks. gesimshøyde kote + 55,5
§ 4.4 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (B4)
Innenfor felt B4 tillates etablert konsentrert småhusbebyggelse med rekkehus, kjedehus
og tomannsbolig.
Maks. utnyttelsesgrad: 30 % BYA
Maks. mønehøyde sone a) kote + 62,5
Maks. mønehøyde sone b) kote + 58,5
Ved etablering av bebyggelse med flate tak er maks. gesimshøyde i sone a) kote + 60,0
Ved etablering av bebyggelse med flate tak er maks. gesimshøyde i sone b) kote + 56,0
§ 4.5 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (B5)
Innenfor felt B5 tillates etablert konsentrert småhusbebyggelse med rekkehus, kjedehus,
tomannsboliger, firemannsboliger og seksmannsboliger.
Maks. utnyttelsesgrad: 45% BYA
Maks. mønehøyde sone a) kote + 55,5
Maks. mønehøyde sone b) kote + 53,5
Ved etablering av bebyggelse med flate tak er maks. gesimshøyde i sone a) kote + 53,0
Ved etablering av bebyggelse med flate tak er maks. gesimshøyde i sone b) kote + 51,0
§ 4.6 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (B6)
Innenfor felt B6 tillates etablert konsentrert småhusbebyggelse med rekkehus, kjedehus,
tomannsboliger, firemannsboliger og seksmannsboliger.
Maks. utnyttelsesgrad: 40 % BYA
Maks. mønehøyde kote + 56,5
Ved etablering av bebyggelse med flate tak er maks. gesimshøyde kote + 54,0
§ 4.7 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (B7)
Innenfor felt B7 tillates etablert konsentrert småhusbebyggelse med rekkehus, kjedehus,
tomannsboliger, firemannsboliger og seksmannsboliger.
Maks. utnyttelsesgrad: 45 % BYA
Maks. mønehøyde sone a) kote + 64,0
Maks. mønehøyde sone b) kote + 60,5
Ved etablering av bebyggelse med flate tak er maks. gesimshøyde i sone a) kote + 61,5
Ved etablering av bebyggelse med flate tak er maks. gesimshøyde i sone b) kote + 58,0
Parkeringsplasser, garasjer og boder kan plasseres utenfor byggegrense, inntil 2 meter fra
veg. Maks byggehøyde 3,5 meter over ferdig planert terreng ved fasadeliv.
§ 4.8 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (B8)
Innenfor felt B8 tillates etablert konsentrert småhusbebyggelse med rekkehus, kjedehus
og tomannsbolig.
Maks. utnyttelsesgrad: 45 % BYA
Maks. mønehøyde sone a) kote + 55,0
Maks. mønehøyde sone b) kote + 53,0
Ved etablering av bebyggelse med flate tak er maks. gesimshøyde i sone a) kote + 52,5
Ved etablering av bebyggelse med flate tak er maks. gesimshøyde i sone b) kote + 50,5
§ 4.9 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (B9)
Innenfor felt B9 tillates etablert konsentrert småhusbebyggelse med rekkehus, kjedehus
og tomannsbolig.
Maks. utnyttelsesgrad: 45 % BYA

Maks. mønehøyde sone a) kote + 64,0
Maks. mønehøyde sone b) kote + 61,0
Maks. mønehøyde sone c) kote + 58,0
Ved etablering av bebyggelse med flate tak er maks. gesimshøyde i sone a) kote + 61,5
Ved etablering av bebyggelse med flate tak er maks. gesimshøyde i sone b) kote + 58,5
Ved etablering av bebyggelse med flate tak er maks. gesimshøyde i sone c) kote + 55,5
§ 4.10 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (B10)
Innenfor felt B10 tillates etablert konsentrert småhusbebyggelse med rekkehus, kjedehus,
tomannsboliger, firemannsboliger og seksmannsboliger.
Maks. utnyttelsesgrad: 35 % BYA.
Parkeringsplasser, garasjer og boder kan plasseres utenfor byggegrense, inntil 2 meter fra
veg. Maks byggehøyde 3,5 meter over ferdig planert terreng ved fasadeliv.
§ 4.11 Boligbebyggelse – frittliggende enebolig (B)
Boligareal som inngår i frisiktsone.
§ 4.12 Areal som ikke inngår ved beregning av utnyttelsesgraden
Åpent overbygd areal, så som balkong, takutstikk, takoverbygg mm., skal ikke medregnes
i grad av utnytting.
§ 4.13 Kommunalteknisk anlegg og pumpestasjon
Det tillates etablert pumpestasjon og andre nødvendige kommunaltekniske anlegg
innenfor området. Utnyttelse og byggehøyde skal avklares ved rammesøknad.
§ 4.15 Lekeplass- områdelekeplass
Følgende lekeplasser skal opparbeides som områdelekeplasser:
F_Lek 1-5
f_Lek 1 skal være felles for delfelt B1, B2 og B3
f_Lek 2 skal være felles for delfelt B5 og B6
f_Lek 3 skal være felles for delfelt B4
f_lek 4 skal være felles for delfelt B7
f_lek 5 skal være felles for delfelt B8, B9 og B10
§ 4.15.1 Områdelekeplass f_Lek1, 2 og 4
Områdelekeplassene langs bekkedragene, f_Lek1, 2, 4 skal være sammenhengende og
utgjøre en del av den blågrønne strukturen i planområdet. Områdene skal benyttes til åpen
lokal overvannshåndtering. Naturlige terrengsprang og bekk/vannelement skal integreres i
utforming av lekeplassene. Områdelekeplassene skal fortrinnsvis opparbeides med
naturlige materialer og elementer.
§ 4.15.2 Områdelekeplass f_Lek5 og del av f_Lek4
Områdelekeplassen f_Lek5 og del av f_Lek4, som ligger innenfor hensynssone for
bevaring av kulturminner (H570_1 og H-570_3), skal opparbeides som naturlekeplass uten
store terrenginngrep og på en måte som hensyntar kulturminnene.
Dersom det skal etableres elementer som krever fundamentering eller lignende skal disse
legges i ytterkant av hensynssonen, lengst unna båndlagt areal (H730_1).
Stedegen vegetasjon skal bevares og styrkes. Større trær med tette kroner som hemmer
krattvegetasjon, skal bevares.

Det skal benyttes naturlige materialer og farger i lekeapparater og underlag.
Det skal settes opp skilt med informasjon om tilgrensende kulturminner.
§5
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
§ 5.1 Offentlige formål
Følgende arealer er offentlige: KV1 - KV3, GS1- GS4, F1- F5 og
tilgrensende annen veggrunn.
§ 5.2 Kjørevei 4-7(f_KV4 - f_KV7)
Kjørevei 4 er felles for B1
Kjørevei 5 er felles for B2, B3, B5 og B6
Kjørevei 6 er felles for B7
Kjørevei 7 er felles for B8 og B9
§6
GRØNNSTRUKTUR
§ 6.1 Friområde (o_GF)
Friområdet (o_GF) skal være offentlig.
Innenfor friområdet skal det tilrettelegges for et nærmiljøanlegg på minimum 5 daa.
Området skal tilrettelegges med sti for allmenn ferdsel.
Innenfor området tillates nødvendige fyllinger/støttemurer, inntil 1,2 m, for å ta opp
nivåforskjell mellom offentlig veg og boligbebyggelse. Håndtering av overvann skal inngå
som en integrert del av lek og oppholdsarealene.
§ 6.2 Vegetasjonsbelte (f_GV1- f_GV3)
Vegetasjonsbelte f_GV1 skal være felles for delfelt B1.
f_GV2 skal være felles for delfelt B8 og f_GV3 skal være felles for delfelt B7.
Det tillates etablert kommunalteknisk anlegg som overvannsledning, spillvann og lokal
åpen overvannshåndtering og lignende innenfor vegetasjonsbeltene.
I vegetasjonsbelte f_GV2 skal det beplantes stedegen flersjiktig vegetasjon i minimum 4
meters bredde.
I f_GV1 og f_GV3 skal eksisterende vegetasjon i størst muliggrad opprettholdes. Enkle
skjøtselstiltak tillates.
§ 6.3 Grøntkorridor (f_GK1 - f_GK2)
Areal avsatt til f_GK1 og f_GK2 skal opparbeides som en grøntkorridor/gangforbindelse
mellom boligområder og lekeplasser.
f_GK1 skal være felles for delfelt B8.
f_GK 2 skal være felles for delfelt B9 og B10.
§7
LANDBRUKS- NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER
Friluftsområdene LF1- 3 skal opprettholdes som friluftsområde.

§8
ANDRE JURIDISKE FLATER
§ 8.1 Bestemmelsesområde – kulturminner som søkes opphevet (#1-3)
Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av
det berørte automatisk fredete kulturminnet id 230350, id 230353 og id 230348 som er
markert som bestemmelsesområde #1, #2 og #3 i plankartet. Det skal tas kontakt med
Vestfold fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den
arkeologiske granskingen kan fastsettes.
§ 8.2 Bestemmelsesområde (#4) - sone for bebyggelse uten varig
opphold/magnetfelt
Innenfor området tillates ikke oppført bebyggelse for varig opphold.
Det tillates etablert garasjer, boder og oppstillingsplasser for bil.

§9
HENSYNSSONER
§ 9.1 Hensynssone – bevaring av kulturmiljø (H570_1- H570_3)
Innenfor H-570_1 og H-570_3 tillates opparbeidet lekeplass i henhold til utomhusplan jfr. §
4.15.2
Det tillates ikke anlagt hogst- eller hageavfall innenfor hensynssonene. Det skal skiltes
særskilt om dette, for å bevare kulturminnene i området. Hogging av enkelttrær og tynning
av vegetasjon tillates.
§ 9.2 Sikringssoner – frisikt (H 140)
I frisiktsonen skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 m over tilstøtende veiers plan.
Oppstammede trær tillates.
§ 9.3 Fareområde – høyspentledning (H_370_1 - H 370_2)
Fareområdene representerer klausulert trasebredde for høyspentledning.
Innenfor klausulerte trasébredder har Skagerak Nett AS tilgang til skogrydding og
vedlikehold av kraftledningen.
All anleggsvirksomhet innenfor klausulerte trasébredder skal meldes til Skagerak Nett AS
og godkjennes før igangsetting.
§ 9.4 Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_1- H730_3)
Innenfor området (H730_1 – H730_3) ligger det en bygdeborg (id 51800) og to gravfelt (id
76817 og id 12366). Alle tre er automatisk fredet. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som
er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen
måte utilbørlig skjemme kulturminnene eller fremkalle fare for at dette kan skje.
Skjøtsel og hogst må avklares med kulturminneforvaltningen.
Det tillates ikke anlagt hogst- eller hageavfall innenfor båndleggingssonen. Det skal skiltes
særskilt om dette, for å bevare kulturminnene i området.

For å unngå skade på kulturminnene må arealet som inngår i hensynssonen fysisk
skjermes i anleggsperioden.
§ 10
REKKEFØLGEBESTEMMELSER
§ 10.1 Dokumentasjonskrav
Ved søknad om rammetillatelse skal følgende dokumentasjon være vedlagt:
1. Overordnet utomhusplan for den blågrønne strukturen innenfor planområdet jf. § 3,4
2. Utomhusplan jf. § 3.4.
3. Detaljerte grunnundersøkelser jf. § 3.8.
4. Godkjent kommunalteknisk plan jf. § 3.9.
5. Plan for energitekniske løsninger jf. § 3.10.
6. Avtale med nettselskapet om trase for lavspentkabler og plassering av
fordelingsskap/trafo.
7. Overvannshåndtering jf. § 3.11.
8. Renovasjonsløsning jf. § 3.12.
9. Byggeplan for kommunalt vegareal innenfor planområdet.
10. Anleggsplan jf. § 3.14
11. Behandling av overskuddsmasser, matjord jf. § 3.13
12. Dokumentasjon på støyreduserende tiltak, jr § 3.7
§ 10.2 Igangsetting
1. Før det gis igangsettingstillatelse innenfor delfelt B1 – B6, skal o_KV1, o_GS1 – o_GS3,
o_Fortau1 og o_KV2 frem til o_GS3 og o_GF være opparbeidet eller sikret opparbeidet.
2. Før det gis igangsettingstillatelse innenfor delfelt B1, skal f_Lek1, f_KV1, o_KV2 og
o_Fortau3 – o_Fortau5 være opparbeidet eller sikret opparbeidet.
3. Før det gis igangsettingstillatelse innenfor delfelt B2, skal f_Lek1, del av o_KV2 frem til
o_KV3, f_KV5 og o_Fortau 3 være opparbeidet eller sikret opparbeidet.
4. Før det gis igangsettingstillatelse innenfor delfelt B3, skal f_Lek1, del av o_KV3 frem til
f_KV5, f_KV5 frem til avkjørsel til B3 og o_Fortau 3, være opparbeidet eller sikret
opparbeidet.
5. Før det gis igangsettingstillatelse innenfor delfelt B4, skal f_Lek 3, o_KV3, og o_Fortau
3 – o_Fortau5 være opparbeidet eller sikret opparbeidet.
6. Før det gis igangsettingstillatelse innenfor delfelt B5, skal f_Lek2, del av o_KV 2 frem til
O_KV3, f_KV5 og o_Fortau 3 være opparbeidet eller sikret opparbeidet
7. Før det gis igangsettingstillatelse innenfor delfelt B6, skal f_Lek2, del av o_KV3 og
o_Fortau1 frem til og med delfelt B6, være opparbeidet eller sikret opparbeidet.
8. Før det gis igangsettingstillatelse innenfor delfelt B7, skal o_KV2 frem til f_KV6, f_KV6,
o_Fortau1 og f_Lek4 være opparbeidet eller sikret opparbeidet.
9. Før det gis igangsettingstillatelse innenfor delfelt B8, skal o_KV2 frem til f_KV7, f_KV7,
o_Fortau1, f_Lek5 være ferdig opparbeidet eller sikret opparbeidet.
10. Før det gis igangsettingstillatelse innenfor B9 og B10, skal o_KV2, o_Fortau1,
o_Fortau2, og f_Lek5, være opparbeidet eller sikret opparbeidet.
11. Før det gis tillatelse til tiltak innenfor H570_1- H570_3, skal utomhusplan oversendes
for godkjenning hos Vestfold fylkeskommune

