Tønsberg 13.11.2018

vedrørende kommune
lan o Barlindveieni
Prester dåsen som muli
fremtidi bevarin sområde.

Uttalelse

Viser tilderes sms utsending18.oktoberder dere oppfordrertil
innspill
fra
innbyggerne i området.Her kommer våre innspilli

Barlindveien
tilhører
områdetPresterødåsen
Nord,som fraapril
1963 tilhørte
reguleringsplan05720. Planen var meget tydelig,
inndelti kvartaler,
som hver for seg

skulle
utformesitrådmed hverandre.
Dettegjennom strengeog klareretningslinjer
rundt antalletasjer,
bruk av saltak,
samme møneretning,liktakvinkelog bebyggelse

av boliger
på linje
mm. Altdetteforatbebyggelsenskulle
fåen god form og en
harmoniskutforming.
Våren 2017 ble denne planen foreslått
opphevet.Vi fikkogså den gang mulighettilå
uttaleoss,hvilketvi gjordei samarbeid med PresterødåsenVelforening.
l denne runden velgervi å gi våre innspill
i samarbeid med våre tilstøtende
naboer i
Barlindveien.
Vår tidligere
argumentasjonble bygget utfrakommunens utsendteskjema,hvor
følgendeårsak ble lagttilgrunne forhvorforplanen var foreslått
oppheveti
Planen o-abegrenset muli het for åb

in og utvidelseav eksisterendeboliger.

Altså,forå slåintensjonenfor oppheving fast;planen ga begrensetmulighetfor
påbygging og utvidelseav eksisterendeboliger,
altsåikke utvidelsetilflere
boliger/boenheter
ellerforfradeling
av tomter.
l uttalelsen
den gang, foreslovi å oppheve planen,men vi uttrykteet Ønske om, at det i
så fallskullesettesen merknad om, at området utelukkendeskullebestå av
eneboliger,
slikde er per i dag, når det kommer tilfremtidigebyggesaker i
PresterødåsenNord. Dette var forankretivår bekymring rundtkommunens
fortettingsstrategi,
som vi var meget skeptisketil.
Bare sidenmai 2014 har Barlindveien3A BB * 5 ~ 7 ~ 8 ~10 —11 — 12 vært gjenstand
for generasjonsskifte.
PresterødåsenNord, og spesielt
Barlindveien,
bestårav et etablert
miljømed
eneboliger.
Det har også vist seg, at ved salg har det blant interessentene vaertbyggmestere

og

andre oppkjøpere/utbyggereutelukkende
,
med intensjoner
om å rivened eksisterende
boligerfor å kunne bygge opp igjenflereboliger/boenheter,
alternativt
fradele
tomtene,for å bygge flereeneboligerfor nyttsalg.Dette kun i egen vinningshensikt.

Ved en fortetting

vildagens harmonisk

og eksisterendebomiljØØdelegges.

Barlindveien
har etvisuelt
særpregnår detkommer til
etablerte
byggelinjer
og disse
vilblisterkt
forringet.
Ved tillatelse
av fradeling
av tomter og/eller
utvidelsetilflereboenheter vildetteforringedagens særpreg.

De aller
fleste
tomteneiBarlindveien,
særligfrakryssetved Bokeveieni syd og nord—
overiretning
Vierveien,
av rektangulær
karakter,
beliggende
med lengderetning
vestøst.Dettegjørtomtenelite
egnetforfradeling,
da boliger
på samme tomtvilmåtte
liggebakenfor hverandre,de allerflestestedermed forlitehellingpå tomten,hvilket
medfører en følelseav blokkbeboelseog ikke frittliggende
eneboligerpå luftige
tomter.Ny adkomstvei vilmåtte trykkesheltinntil
grensen av nabotomt,samt inntil
først—
liggendeenebolig.

Denne typefortetting
vilikkekunne regnessom fortettin
av kvalitet,
snareretverti
mot, da den umulig vilkunne oppfylleplan— og bygningslovens§ 29-2,

når der gjelder

minstekrav
til
visuelle
kvaliteter
og detevt.tiltakets
bygde og naturgitte
omgivelser
og plassering.
Det er,ettervår mening, viktigå også kunne bevare romslige«eplehage—tomter»i
Tønsberg, slikvi har med å gjøreiBarlindveieni dag.
Det er viktigå presisereat ingen av eiendommene på den høye delen av Presterødåsen
Nord, per i dag har fradelt
tomtene med flerefrittliggende
boligerog de inneharheller
ingen flermannsboliger.
Skal man fortette
i alleredeeksisterendebomiljø,
må fortettingen
være av kvalitet
og
tilføre
området noe nytt.Det vildet ikke gjøreher,og såledeser området også viktigå
gi en bevaringsstausfor å forhindredette.
I tillegg
har Sandeåsen skole,som er nærskolen forområdet,alleredesprengt
kapasitet.
PresterødåsenNord, stårsom sagtforan et generasjonsskifte,
somi seg

selv vilfå konsekvenser for elevantalletved skolen. I tillegghar det blittbygd ut store

områder ved Skjoldgartneri,
samt at det er planlagtutbyggingpå Linnom, som igjenvil
medføre ytterligere
press på skolen.
En eventuellfortettingsstrategi,
med å åpne opp forfradeling
av storetomter og sette
opp flereboliger/boenheter
i PresterødåsenNord, vilogså sees på som lite
gjennomtenktog som en svært dårligløsningforfremtidenfor Sandeåsen skole.
Det ble uttalt
av forrigerektorpå Sandeåsen skole at det ikke lotseg gjøreå bygge ut
skolen,pga utnyttelsesgrad
og kravene tilbarnas uteområde.
VeinettetiPresterødåsenNord har ikke kapasitettilekstrabelastningensom medføres
ved å tillate
flereboenheter per tomt enn det som er per i dag.
Det er pr i dag utfordringer,
spesielt
imørketiden,og med snø og parkertebileri
gaten.
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er skoleveienforvåre barn,og den er særdeles smal og uoversiktlig
når biler
stårparkert,passererhverandre,og buss skalkomme frem.Her vildet fortkunne
resulterei ulykker.
Det er verd å merke seg at det ikke er fortaufratoppen av Åsenveien videreinn i
området.
Dette

Ved å tillate
fortetting
med fradeling
av tomter og/eller
oppsettingav flere
boliger/boenheter
i Barlindveien,
ellerPresterødåsenNord forøvrig,vildetteogså
komme i konflikt
med følgendepunkter i kommuneplanens arealdelunder «Utfyllende
bestemmelser og retningslinjer»
punkt 132,
der plankravikke gjelderdersom tiltaket
utfraen helhetlig
vurdering:
— ikke førertil
vesentligendretellerutvidetbruk
— ikke vesentligavvikerfraeksisterendebygningsmiljø,
terrengog landskap
— ikke har vesentlige
konsekvenser formiljøog samfunn
Disse punktene vilda ikke innfris,
jfrovennevnte begrunnelser.

Tønsbergkommune, har så vidtoss bekjent,
avsattnok områdertil
boligbygging
i
årenesom kommer iforhold
til
forventet
befolkningsvekst,
utenå måtteåpne opp for
fortetting
av alleredeetablerte
bomiljøer.
Vi har,på bakgrunn av det ovennevnte,et sterktønske om at Barlindveienskalfå
statussom bevaringsområde,slikat man bevarer de kvalitetene
som området har per i
dag.
Vi ønsker å spille
inn at Kommunen innføreret byggeforbud av eiendommer, der det
søkes om å riveen eneboligtilfordelfor en flerbolig,
eksempelvis tomanns og
firemannsbolig,i påvente av behandlingenom å bevare Presterødåsen.
Vi ønsker også at kommunen avventermed å behandle søknader der det fremkommer
ønske om å dele opp tomter i påvente av behandlingom å bevare Presterødåsen.
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