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INNSPILL TIL PLANOPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM I
FORBINDELSE MED VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG
OFFENTLIG ETTERSYN – PLANPROGRAM SEM PP001 –
EIENDOMMEN DEL AV GNR 43, BNR 7 MED CA 6,9 DAA
Anmodes disponert til kombinasjonsformål, primært boliger med sosial
boligutbygging for tilrettelagte boliger uten stedlig bemanning, herunder
aldersboliger og/eller omsorgsboliger med helsepreg med gjennomgående
livsløpsstandard og universell utforming og/eller barnehage. Primær satsning –
avsettes til kombinasjonsformål i kommuneplanen.
Viser til varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn - Planprogram Sem for Tønsberg
kommune. Planid PP001 – Områderegulering PBL 2008. Planlegging igangsatt 09.03.2018. Vi
viser også til planprogram for Sem - Høringsutkast januar 2018, samt overordnet plan for Sem.
Viser også til Strategiplan for aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg i Tønsberg kommune.
Vi viser også til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (T-1497), samt
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) med tidshorisont fram mot år 2040 for
Vestfold fylkeskommune.
Salutaris Eiendom AS vil på vegne av grunneierne, Svein Askjem, Borreveien 116, 3186 Horten,
Ole Christian Askjem, Nordre Lefsaker, 3178 Våle og Inger-Marie Askjem Hals, Skotselvveien
191, 3300 Hokksund anmode om at arealer innenfor det definerte avsatte tomteområdet til privat
og offentlig tjenesteyting på ca 6,9 daa, del av gnr 43, bnr 7 disponeres til kombinasjonsformål,
primært boliger med sosial boligutbygging for tilrettelagte boliger uten stedlig bemanning,
herunder aldersboliger og/eller omsorgsboliger med helsepreg med gjennomgående
livsløpsstandard og universell utforming og/eller barnehage.
Eiendommen:
Eiendommen ligger i tilknytning til Temsengen og Aulerødveien.
Eiendommen har en fin beliggenhet nær 2 barnehager og Sem skole samt Sem idrettspark som
nærmeste naboer, samt Sem bo og aldershjem. Eiendommen ligger også særlig godt plassert i
forhold til etablert infrastruktur med ca 240 meter fra eiendomsgrensen i gåavstand til Sem
sentrum og nødvendige servicetilbud.
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Kart over eiendommen:

Kart over eiendommen:
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Planprogrammet for Sem:
Tønsberg kommune legger i planprogrammet for Sem vekt på trygghet og gode levevilkår i alle
livsfaser for innbyggerne, samt gode oppvekstvilkår med variert og godt utbygget tilbud av
barnehager, skoler og fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Vår tomt representerer således en unik
mulighet da denne har en beliggenhet inntil bo og aldershjem i umiddelbar nærhet til Sem
sentrum, samt både grønne luftige uteområder. Ovenstående gjelder spesielt kravet til trygge
boligområder for eldre beboere med krav til helsehjelp i hverdagen. Litt tilbaketrukket uten støy,
men i en grønn lunge med særs kort avstand til sentrum og servicetilbudene.
Planprogrammet, som nå er på høring, gjøre rede for planprosessen med frister og deltakere,
opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. I tillegg beskrives to
utredningsalternativer for Sem sentrum med anbefalinger for arealbruk, gate- og byromsstruktur,
blågrønnstruktur og bebyggelsesstruktur. I utredningsalternativ 2 som det er redegjort for i
planprogrammet så anbefaler en tettere sentrumsstruktur med flere boliger tett på handelssenteret
og med en gate- og byromsstruktur med flere møteplasser og hvor gående og syklende i større
grad blir prioritert. Vi slutter oss til dette alternativet. Dette alternativet speiler også våre
interesser og forslag til utnyttelse av del av eiendommen gnr 43, bnr 7.
Sosial boligutbygging for tilrettelagte boliger uten stedlig bemanning, og eller
boligsegmenter med sosial karakter, herunder aldersboliger med helsepreg med
gjennomgående livsløpsstandard og universell utforming
Vi er kjent med at Tønsberg kommune er i gang med en revisjon av nåværende boligsosiale
handlingsplan i 2018 og vil mest sannsynlig etter politisk vedtak utvikle planen til en plan for
sosial boligutbygging. Med dette menes at kommunen skal behandle boliger for grupper som
ikke nødvendigvis er vanskeligstilte etter Husbankens definisjon (for eksempel unge i
etableringsfasen, og tilrettelagte boliger for eldre uten stedlig bemanning).
Med livsløpsstandard er det meningen at man skal kunne bli boende i sin egen bolig, selv om
man blir såpass bevegelseshemmet at man må bruke en enkel manuell rullestol. Det betyr at man
også kan klare seg med andre moderate bevegelseshemninger (midlertidige eller permanente).
Det betyr også at de aller fleste eldre kan bli boende hjemme helt til de eventuelt må på
sykehjem. Det er bevegelseshemmede som trenger ekstra plass i boligen. Man kan lettere
tilrettelegge for andre typer funksjonshemninger med å endre utstyr og overflater uten å gripe inn
i bygningskonstruksjonene. Tilretteleggingen for å kunne fungere med bevegelseshemning må
derfor legges inn når boligen blir bygd.
Universell utforming innebærer at boligen med omgivelser er utformet på en slik måte at den kan
brukes av alle i så stor utstrekning som mulig og uansett funksjonsevne, uten individuelle
tilpasninger eller spesielle utforminger.
En aldrende befolkning øker behovet for egnede og tilgjengelige boliger som kan bidra til å
redusere etterspørselen etter omsorgstjenester og hjelpemidler. Planprogrammet anbefaler at det
tett på Sem sentrum etableres bomiljøer med servicefunksjoner, fritidstilbud, uteområder og
transportsystemer. Dette kan bidra til å fremme deltakelse, selvhjulpenhet og sunn aldring. En
etablering av tilrettelagte boliger uten stedlig bemanning, og eller universell utforming med et
helsefaglig innhold, slik som legekontor, fysioterapi, naprapat, kosthold, trening/velvære mv er
stekt ønskelig i Semsbyen.
Denne etableringen kan etableres i kombinasjon med øvrige og andre interesser for Sem, f. eks
barnehage mv. Kravet til u. grad og typologi er ikke satt som føring i planprogrammet ut over at
ny bebyggelse tar opp i seg de nærvirkninger som gjelder for nabobebyggelsen.
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I strategidokument (Tønsberg kommune) for aldersvennlig kommune er det slik beskrevet:

Sosial infrastruktur - barnehage frem mot 2030
Det konkluderes med at det vil være behov for ny barnehage i Sem sentrum. Planprogrammet
anbefaler at ny barnehage blir etablert på den søndre delen av grøntarealene ved skolen, gnr 42,
bnr 80. En etablering på dette arealet er ikke hjemlet i kommuneplanen, da arealet er avsatt til
grønnstruktur, med de særs viktige nærvirkningene denne form for grønnstruktur representere
både for barnehagene, skolen og for de eldre beboerne. Vårt tomtealternativ som er
naboeiendommen til gnr 42, bnr 80 er avsatt til privat og offentlig tjenesteyting hvor barnehage
inngår innenfor begrepet. Grønne arealer som disse har særlige verneinteresser for barns lek i
nærområde, herunder eldre beboeres behov og interesse for nærmiljøets rekreasjonsmuligheter.
Ovenstående faktorer bør være av avgjørende betydning når det nå skal vektlegges gode
levevilkår i alle livsfaser for innbyggerne.
I Kommuneplanen 2014-2026 for Tønsberg kommune er Sem et viktig boligutviklingsområde
med eksisterende sosial- og teknisk infrastruktur. Tre nye områder er avsatt til boligutvikling (ca.
460 boliger) i randsonen av tettstedet. Denne etableringen krever nye barnehageplasser. Arealene
er under utvikling slik at etablering av barnehageplasser er viktig å få på plass snarest mulig.
Det foreslåtte tomteområdet, kvaliteter og utviklingspotensial – generelt:
Eiendommen er p.t et tilnærmet flatt jorde/jorddekket fastmark med særdeles gode solforhold og
gode trygge utenomhus egenskaper. Analyser viser at eiendommen er uten natur eller
verdiklassifisering og biologisk mangfold og nøkkelbiotoper eller fornminner, og eller annen
naturklassifisering. Det er bygget støygjerde inntil E-18.
Ettersom tomten har beliggenhet inntil Sem sentrum, med god tilknytning til etablert
infrastruktur som veg, gang- og sykkelvei, vann- og avløp, skoler, dagligvare mv. representerer
tomten et godt samfunnsøkonomisk utviklingsalternativ med formål tilrettelagte boliger uten
stedlig bemanning, og eller boligsegmenter med sosial karakter, herunder aldersboliger med
helsepreg med gjennomgående livsløpsstandard og universell utforming og/eller barnehage.
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Hva som er riktig bygningstypologi, utforming og utnyttelse får derimot og selvfølgelig bli opp
til kommunens administrasjon og politiske myndigheter å ta stilling til i forbindelse med
eventuell detaljregulering av eiendommen, men vår plan står fast som en ide for prosjektet med
høy utnyttelse.
Marked:
Det er både lokale og nasjonale aktører som ønsker å bygge tilrettelagte boliger uten stedlig
bemanning, og eller boligsegmenter med sosial karakter, herunder aldersboliger med helsepreg
med gjennomgående livsløpsstandard og universell utforming i tilknytning til Tønsberg og Sem.
Det er på flere måte sannsynliggjort at det foreligger et betydelig potensial i samarbeid med
private utbyggere ved utvikling av ubemannede boliger/boområder for eldre i tilknytning til
tomteområde på Sem.
Vi arbeider med 2 større norske private barnehageaktører som finner eiendommen svært
interessant for en fremtidig etablering. Disse ønsker å etablere privat barnehage snarest mulig
med 4 og flere avdelinger.
Sentrale vurderingskriterier:
1.
Tomten på ca 6,9 daa er avsatt i gjeldende kommuneplan til offentlig og privat tjenesteyting.
Boliger med helsepreg og barnehage inngår i begrepet offentlig og privat tjenesteyting.
2.
Tomten har en god beliggenhet med bo/behandlingssenter, barnehage og skole og som nærmeste
naboer i grønne trygg omgivelser ca 240 meter fra Sem sentrum.
3.
Etablering på tomten gir gode muligheter for høy fortetting med en svært attraktive boligmasse
med gode solforhold og utenomhusarealer.
4.
Tomten er meget gunstig lokalisert med kollektive transportalternativer samt gang- og
sykkelveinett. Planprogrammet leger til rette for en opprustning av Sem sentrum med tilhørende
områder. Arealutvikling her vil følgelig gi gode muligheter for bruk av miljøvennlige
transportalternativer.
5.
Tomten fremstår med bakgrunn i retningslinjer nedfestet i Fylkesdelplanen (RPBA) som et
naturlig fortettingsalternativ i Sem. Arealutvikling til bolig vil bidra til å styrke og fortette
tettstedet Sem, samt bidra til en utbygging helt i tråd med rikspolitiske retningslinjer knyttet opp
mot miljøbevisst arealbruk. En utvikling av tomten vil i tillegg gi arealeffektive og gode
miljømessige løsninger knyttet opp mot kravene i RPBA for Vestfold fylke hvor boliger uten
stedlig bemanning, og eller boligsegmenter med sosial karakter, herunder aldersboliger med
helsepreg med gjennomgående livsløpsstandard og universell utforming, og/eller barnehage
inngår.
Planprosessuelle forhold og forutsetninger for videre arealutvikling:
Den aktuelle tomten er avsatt til offentlig formål i gjeldende kommuneplan. Eventuell utvikling
her vil følgelig avhenge av at området blir avsatt til byggeområde bolig i forbindelse med
igangsatt KP rullering. Området vil deretter måtte bli gjenstand for en reguleringsplanprosess for
å utrede og fastsette formålstjenlige rammebetingelser og innhold for arealutviklingen. Vi
5

informerer i denne sammenheng om at vi eventuelt ønsker å igangsette en slik prosess så fort
som mulig.
Oppsummering:
Som konkret forslag foreslår vi at Tønsberg kommune disponerer vårt tomteområde til
kombinasjonsformål, primært for tilrettelagte boliger uten stedlig bemanning, herunder
aldersboliger og/eller omsorgsboliger med helsepreg med gjennomgående livsløpsstandard og
universell utforming og/eller barnehage.
Dette i samsvar med Tønsberg kommunes arealstrategi og planprogrammet for Sem. Vi vil
videre utrede og fastsette et formålstjenlig innhold for arealutviklingen i dialog med Tønsberg
kommune.
Vi håper å ha redegjort for saken på en oversiktlig og grei måte slik at innspillet kan
saksbehandles som en følge av planarbeidet for Sem. Ved ønske om ytterligere informasjon
og/eller underlagsdokumentasjon så kan de undertegnede kontaktes.

Med vennlig hilsen
Salutaris Eiendom AS

Med vennlig hilsen
Salutaris Eiendom AS

Olav S. Illøkken
Partner
Tlf: 410 40854
E.post: olav.s.illokken@salutaris.no
Web: http://www.salutaris.no
Besøksadresse: Rådhusgt 30a, 0151 Oslo
Postadresse: Konglestien 22 1412 Sofiemyr

Lars Thalberg
Administrerende direktør
Tlf: 906 49343
E.post: lars.thalberg@salutaris.no
Web: http://www.salutaris.no
Besøksadresse: Rådhusgt 30a, 0151 Oslo
Postadresse: Konglestien 22 1412 Sofiemyr
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