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Til Tønsberg kommune, kommuneutviklingsseksjonen.
Sendt per e-post til: postmottak@tonsberg.kommune.no; emilie.lassen.bue@tonsberg.kommune.no

Deres ref.: RE-20150130,FA-L12

Vår ref.:484/TS

Sandefjord, 04.12.2018

Oppfølging av høringsinnspill - kommuneplanens arealdel og planarbeid på Sem.
Viser til innspill til offentlig planprosess om kommuneplanrevisjon 26.februar 2015 på vegne av Frico AS og
overordnet plan for Sem 19.april 2018 fra bedriften Frico AS ved Steven Fritzøe. Det ble i denne påpekt at
næringsområder som har vært i bruk i flere årtier burde legges inn i planen som byggeområde og tas med i
planvurderingene av Sem-området. Grunnen var at størstedelen av området som brukes til
næringsvirksomhet ikke var tatt inn i planen, men i stedet lå som et landbruksområde. Dette var forhold vi
påpekte også i 2015 i innspill til kommuneplanarbeidet. Det ble likevel ikke tatt hensyn til. Den 25.oktober
ble det sendt en påminnelse om det nye innspillet i år. I svar fra kommunen 14.11.18 uttalte planlegger i
Kommuneutviklingsavdelingen Emilie Lassen Bue at:
«Arealbehovet til den nye storkommunen må vurderes samlet før det eventuelt legges ut mer areal til bolig
og næring. Oppstart og innspill til kommuneplanarbeidet for Tønsberg og Re kommuner vil være i 2020.»
Som flyfotografiet under viser, så er områdene som bør legges ut som byggeområder i bruk som det. Det vil
derfor ikke være snakk om å legge ut «mer areal til bolig og næring», men i stedet være en naturlig
konsekvens av at kommuneplanen bør avspeile etablert arealbruk.
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Kommuneplanensbyggeområderomfatter kun østre halvdelenav de bebygdeeller asfalterte
næringsområdenepå bildet. Det er avgrensetmed blå stek. Det er ingenforskjell i bruksintensitetentil
nærings- og andre byggeformålmellom disse og de som er avgrensetmed gult. Tilsvarendefor det lille
området markert med oransjestrek helt i vest. Her er det en anneneier som ikke har vært aktiv i
planprosessene.
Målsettingenmed Tønsbergkommunes planarbeidmed en overordnet plan for Semtettsted er at «Sem
vokserog er i kommuneplanenutpekt som et viktig utviklingsområde.Planenskal leggetil rette for en
helhetligutvikling av Semsområdetmed særligfokuspå kvaliteter i det fysiskemiljøet.» Denne
målsettingenkan ikke oppnås uten at planområdeavgrensningenetar utgangspunkti de faktiskeforhold på
bakken.

Utsnitt av gjeldendekommuneplan.

Området for Fricosvirksomhetpå Sem er til sammenpå cirka 12,5 dekar hvoravkun 5 dekar er tatt med i
kommunensplanarbeidfor en overordnetplan for Semtettsted:
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Det må i den forbindelsepåpekesat å inkluderealle delene av næringsområdet ogsåvil værehelt i samsvar
med Statistisksentralbyrås tettstedsavgrensningfor Sem(markert med lys gult):

Bystyret vedtok i sakBY-008/16 (vedlegg, side29 i planprogrammet) følgendeforutsetning for
planavgrensningen: «Planenskal ogsåinkluderenæringsområdenepå Hesbyog sammenhengende
gangog sykkelveilangsfylkesvei523 mellom Semsbyenog E-18.» Dette er naturlig å forstå som at det også
inkludererden faktiskearealbruken som næringsområde
r.
Pådennebakgrunnanmodervi om at alle deleneav eiendommene til FricoASsom er bebygdeller på
annenmåte opparbeidetfor bruk til næringsvirksomhettas med i det pågåendeplanarbeidet for en
overordnetplan for Semtettsted.

Med vennlighilsen
Torbjørn Scheie
Dagligleder / SivilarkitektMNAL
Tlf.: 975 03 823
--------------------------------------Aagaardsplass1, 3211Sandefjord

Kopisendt FricoEiendomAS
v/StevenJ.Fritzøe,epost: sjf@fricogroup.no

