Dato 14. november 2018

Høringsuttalelse– Tønsbergkommues Arealdel og Byplan
TønsbergNæringsforeningog deresmedlemmer er opptatt av arealdisponering(herunderogså
fortetting), og vi ønskermed dette å kommemed følgendeinnspill til Arealdelenog Byplanen.
I en undersøkelsegjennomførtblant våre medlemmersier de at de er opptatt av lokaleplaner i like
stor grad som regionaleplaner.
Vi ønskeri vår høring å kommentere;næringsareal,utfyllende bestemmelserog fortetting i bysentra.
Næringsareal:
Vi mener kommunenmå leggetil rette for flere næringsarealerrundt Barkåker.
Ødegårdennæringsområdetstøtter vi som et sted for næring(datalagring).
Vi mener det hasterå leggetil rette f or langsiktigeog gode massemottak i randsonenrundt byen.
Utfyllende bestemmelser:
Plankrav: Vi er noe usikrepå hva som menesmed fjerning av krav om områdeplan;menes med dette
for Valløeller er det et ønskeå fjerne områdeplanene generelt?
Utbyggingsavtaler: Vi stiller spørsmålom endringsforslagetved signeringav utbyggingsavtaler, der
det i for slaget stilleskrav om at den private part signereravtalenfør sluttbehandlingen. Det bør i så
fall påsesat det er en klausulat utbuggingsavtalenen
ikke blir endret.
Klimaog energi:I punktet 1.6.2 som omhandlerbærekraftigenergiløsningønskervi et fritak fra
kravet om fjernvarmetilknytning, dersomdet kan dokumenterelike godeeller bedre løsningerslik at
næringslivetsikreskonkurransedyktigepriser.
Uteoppholds– og lekearealtil boligbebyggelse
: Punkt1.11.1bør gjørestydeligere.Det fremstår på
illustrasjonsmateriellnoe uklart hvordanarealeneberegnesi forhold til veier og plasser.
Miljøkvalitet: Rødstøysonehar i Byplanenen unntaksbestemmelse
som muliggjørutbyggingi rød
sonepå vissebetingelser.Det er uttalt i presentasjonerrundt planutkastetat bestemmelseneskal
væresamstemte.
Næringsbebyggelse
: Dette er et viktig områdefor TNF,og må etter vår meningvurderesnøye,og det
må gjøreset særskiltarbeid for å optimalisereat det er tilstrekkelignæringsarealerfor alle typer
næringer. Bakgrunnstallviserat det er knappestmed ferdigregulerteA-områderog utviklingsarealer
i 10 min. byen i Tønsberg.Vi mener det må leggesfokus på dette i årenesom kommer.Videremå det
ogsåi større grad leggestil rette for plasskrevendenæringutenfor bykjernen.
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Fortettingsstrategi:
Det fremlagte forslaget for fortettingsstrategi er på god vei til å bli et godt verktøy.
I nye vekstområder bør det etter vår mening tillates generelt høyere bygg.
Det er utfordringer å finne balansen mellom gode bokvaliteter og urbanisering, vi mener det er viktig
å sette premisser for at det vil være ulike kvaliteter for bosetningen i byen og i eplehager.
I den forbindelse oppfattes det til tider at det blir mye uenighet/uklarheter rundt støyvurderinger,
som kunne vært unngått i fm alternative løsninger.
Fortetting gir gode resultater for kollektivbruk (buss). Tønsberg har 18 % av Vestfolds befolkning,
men 35 % av all bussbruk. Det viser at vår kommune gjør ting riktig, og at boliger og arbeidsplasser er
godt plassert i forhold til hverandre.
TNF ser frem til kommunesammenslåingen med Re i 2020, og det vil jo da bli helt vesentlig å lage en
helhetlig arealplan for «nye Tønsberg» så raskt som mulig.
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