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Uttalelse til byplan 2018 - 2030 - Tønsberg
Saken gjelder
Saken gjelder offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Uttalelse til
arealdelen og samfunnsdelen, som også er på høring, sendes som eget dokument. I kommunens
planstrategi for 2015-2019 ble det vedtatt at kommuneplanen og byplanen kun skulle gjennom en
delvis rullering i denne planperioden. Formålet med rulleringen er å forbedre og utdype disse to
planene, samt oppdatere dem i henhold til nye nasjonale, regionale og kommunale planer og
føringer.
Det er kommunens egne behov som er bakgrunnen for formålsendringene som er foreslått i
byplanen; tomtealternativ til ny svømmehall og et areal på Stensarmen som midlertid rigg- og
anleggsområde. Videre er bestemmelser og retningslinjer foreslått endret for å gjøre dem
tydeligere og oppdaterte. Fylkesmannens juridiske avdeling har vurdert endringene og skrevet
uttalelse som følger vedlagt dette brevet.
Det er kun de foreslåtte endringene som kommer berører nasjonale interesser som vil bli omtalt i
denne uttalelsen.
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingens rolle
Fylkesmannens miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling skal med hjemmel i plan- og bygningsloven
§ 3-2 påse at planer ikke er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern,
klima, landbruk, samfunnssikkerhet, folkehelse og barn og unges interesser. Så lenge planen ikke
er i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser, vil ikke Fylkesmannen ved miljø- og
samfunnssikkerhetsavdelingen ha innsigelse til planen.
For ordens skyld minner vi om at det er Fylkesmannens juridiske avdeling som behandler
eventuelle klager på kommunens vedtak.
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingens vurdering
Bestemmelsene for lek- og uteopphold har gjennomgått endringer i forhold til hvordan kravene
regnes ut og når de slår inn. Kravene er satt opp for å være tilnærmet likt det kommunen har i dag,
men for større prosjekter vil størrelseskravet minke noe. Det er gjort en grundig jobb med
utformingen av nye bestemmelsene. Temaene fremstår som gjennomarbeidet og basert på viktige
erfaringer gjennom praktisk bruk av planverket over en tid.
Fylkesmannen i Vestfold
Telefon: 33 37 10 00
Telefaks: 33 37 11 35
E-post: fmvepost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/vestfold
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Ny svømmehall
Kommunen har lagt frem fire forslag til plassering av ny svømmehall. Miljø- og
samfunnssikkerhetsavdelingen har ingen merknader til disse, annet enn at vi anbefaler kommunen
å legge vekt på publikums mulighet for bruk av gange, sykkel eller kollektiv som transportform.
Nærhet til jernbanestasjon og/eller bussterminal et viktig moment.
I kommunens videre prosess med ny svømmehall viser vi til samarbeidet mellom blant annet Difi,
KS og NHO kalt innovative offentlige anskaffelser. Metoden tas i bruk som virkemiddel for å få
fram ressurseffektive løsninger for både innbyggere, de offentlige innkjøperne og for næringslivet.
Innovative anskaffelser har et eget program for svømmehaller. Mer informasjon finnes her:
http://innovativeanskaffelser.no/
Med hilsen
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Elisabet Rui
fylkesmiljøvernsjef

Hanna Fossen-Thaugland
seniorrådgiver / klimakoordinator
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