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Uttalelse til offentlig ettersyn av planprogram for Hensetting i Tønsbergområdet Tønsberg
Vestfold fylkeskommune viser til brev datert 07.01.19 vedrørende offentlig ettersyn av planprogram
for Hensetting i Tønsbergområdet, Tønsberg. Uttalefrist er satt til 18.02.19.
Som del av varsel om oppstart av planarbeid for kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt
hensettingsanlegg i Tønsbergområdet er planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn. Formålet med
planarbeidet er å velge lokaliseringsalternativ for nytt hensettingsanlegg i Tønsbergområdet og
båndlegge arealer for videre planlegging. Planarbeidet skal bidra til å nå målsettingene for InterCitysatsningen og sørge for at beslutningen om lokalisering av nytt hensettingsanlegg tas på et best
mulig grunnlag.
Planprogrammet omhandler to alternativ til område for hensetting: ‘Barkåker nord’ (ca. 1900 daa) og
‘Barkåker sør’ (ca. 1000 daa). Flere områder i Vestfold har vært vurdert til formålet. Disse to
områdene står igjen som de det er aktuelt å utrede videre.
Det ble avholdt et møte hos Bane Nor 21.01.19 hvor planprogrammet ble presentert. Her ble det
også lagt fram foreløpige skisser av mulige løsninger innenfor hvert planområde. Fylkeskommunen
velger her også å kommentere på noen av de presenterte løsningene. Dette må anses som uformelle
innspill til det videre planarbeidet.
Fylkeskommunens rolle
Fylkeskommunen skal bidra til, og sørge for, at nasjonale og regionale føringer blir fulgt opp i alt
planarbeid. Fylkeskommunen har en rolle som regional utviklingsaktør og som planfaglig
veileder. Fylkeskommunen har et overordna ansvar for kulturminnevernet i fylket og er myndighet når
det gjelder kulturminner fredet etter kulturminneloven. Statens vegvesen uttaler seg på vegne av
fylkeskommunen om veifaglige temaer og trafikksikkerhet.
Fylkeskommunens uttalelse gis med grunnlag i mål, prinsipper og anbefalinger, slik de er nedfelt i
overordnete nasjonale og regionale styringsdokumenter.
Fylkeskommunens vurdering
Fylkeskommunen ser nødvendigheten av hensettingsanlegget og er positiv til planarbeidet. Under
følger en utdyping av interesser som angår fylkeskommunen.
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Regionale interesser
Regionale interesser omfatter i denne forbindelsen forhold til ‘Regional plan for bærekraftig
arealpolitikk’ (RPBA), herunder forholdet til overordnete planer, ‘barn og unge’, landskapsbilde og
‘nærmiljø og friluftsliv’ og kulturminner.
Forhold til overordnete planer:
Planprogrammet kunne med fordel ha vist utsnitt av kommuneplanens arealdel med planområdene
markert inn. Det hadde gjort det enklere å vurdere planområdene opp mot overordnete planer.
Kommuneplaner er viktige, overordnete føringer for å vurdere egnetheten til de ulike planområdene.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel som omfatter planområdene Barkåker nord til venstre og Barkåker sør til høyre

Store deler av planområdet i Barkåker sør er avsatt til ‘Næringsvirksomhet - framtidig’ i
kommuneplanens arealdel. Det innebærer at området har blitt vurdert som egnet for utbygging.
Etablering av et hensettingsanlegg her vil imidlertid beslaglegge areal som kunne vært brukt til
næring. Denne endringen av arealbruk må Tønsberg kommune ta stilling til. Fylkeskommunen har
ingen innvendinger mot denne endringen, men påpeker at det blir vesentlig å tilpasse anlegget best
mulig til stedet, gi anlegget en mest mulig arealeffektiv utforming og sørge for gode forbindelser til det
resterende arealet avsatt til næring for en eventuell fremtidig næringsutvikling. Den sørlige delen av
området er en del av et større bevaringsområde i forbindelse med Jarlsberg hovedgård, se avsnitt
om kulturminner.
I Barkåker nord omfatter arealbruksformålet ‘Landbruks-, natur- og friluftsområder’ med en
båndleggingssone i forbindelse med ny jernbane. Områdene er ikke ‘klargjort’ for utbygging i
overordnete planer på samme måte som er tilfelle i området avsatt til ‘Næringsutvikling – framtidig’ i
sør. Eventuelle konflikter med ikke prissatte-/ikke-prissatte konsekvenser vil avdekkes i det videre
utrednings- og planarbeidet.
Landskapsbilde
Fylkeskommunen har ingen spesifikke kommentarer til temaet. Konsekvenser for landskapsbilde vil
avdekkes i det videre utredningsarbeidet.
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Nærmiljø og friluftsliv
Vestfold fylkeskommune ser at alle alternative plasseringer av hensettingsanlegget vil i ulik grad
berøre friluftslivsinteresser. Konsekvensanalysen vil belyse dette ytterligere. Fylkeskommunen
minner i den forbindelse om at Tønsberg kommune nylig har gjennomført ‘Kartlegging og verdisetting
av friluftslivsområder’ i henhold til mal fra Miljødirektoratet. Disse dataene er straks tilgjengelige i
Naturbase.no. Det er viktig å bruke dette grunnlaget i den kommende konsekvensanalysen. Dersom
det er ønskelig så kan datasettet oversendes direkte på forespørsel.
Planområdet i Barkåker sør ligger tett på eksisterende bomiljøer, idrettsanlegg, barnehage og skole.
Dette må det tas hensyn til i det videre planarbeidet. Avbøtende tiltak for å skjerme mot eventuell
støy, lys og andre forhold blir vesentlig.
Barn og unge
Vestfold fylkeskommune baserer uttalelsen på ‘Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn- og unges
interesser i planleggingen’ (RPR-BU).
Fylkeskommunen vurderer at det er en svakhet at ‘barn og unge’ ikke er et utredningstema i
konsekvensutredningsmetoden selv om hensyn til barn og unge delvis dekkes i temaet ‘nærmiljø og
friluftsliv’ ved at bomiljø og rekreasjon er to vesentlige punkter også for barn og unge. I områder som
benyttes av barn som for eksempel bomiljøer, skoler, barnehager, idrettsanlegg og
rekreasjonsområder bør det være ekstra fokus på god informasjon, medvirkning og eventuelle
avbøtende tiltak i det videre planarbeidet.
Forhold til kulturminner
Fylkeskommunene vurderer at av de to alternative lokaliseringene er det Barkåker sør som har størst
utfordringer knyttet til kulturarv. Selv om Barkåker nord, også etter optimalisering, kan komme til å
berøre kulturminneverdier, er det Barkåker sør sin berøring med det regionalt viktige kulturmiljøet
Jarlsberg hovedgård som krever størst fokus. Tiltakets innvirkning i kulturmiljøets landskapsrom må
vektlegges spesielt i det videre utredningsarbeidet, både i tekst, illustrasjoner og modeller. Det er
primært ventesporet i sør som vil være utfordrende. En reguleringsplan, som på tross av
optimalisering, berører kulturmiljøet, forstyrrer landskapsopplevelsen og/eller kulturminnenes
sammenheng i landskapet vil kunne utløse innsigelse.
Området er hensynsone kulturmiljø i kommuneplan for Tønsberg og er godt beskrevet der:

Kommentar til skisserte løsninger
Vestfold fylkeskommune fikk, sammen med Tønsberg kommune og Statens vegvesen, presentert
noen foreløpige skisser av flere alternative løsninger for hensettingsanlegg på hvert av
planområdene på et møte mandag 21.01.19. Fylkeskommunen har følgende kommentarer til
alternativene:
- Det antas at det er færre konflikter knyttet til alternativene på østsida av jernbanen i Barkåker
nord, særlig i forhold til friluftsområder av regional betydning
- I Barkåker sør fremstår alternativ 2 som det beste alternativet med færrest konflikter med
arealverdier
- Alternativ 4 i Barkåker sør virker urealistisk blant annet med hensyn til jordbruk og
unødvendig splitting av arealer
- Det bør i størst mulig grad unngås uheldige splittinger av arealer
- Omdisponering av jordbruksarealer må i størst mulig grad unngås
Prosess og videre arbeid
Bane Nor presenterer i planprogrammet et opplegg for det videre arbeidet. Tiltaket er vurdert av
tiltakshaver til å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn og skal konsekvensutredes etter planog bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning vedlegg II A pkt. 10 bokstav c). Vestfold
fylkeskommune har god erfaring med Bane Nors utredningsarbeid fra andre InterCity-prosjekter i
fylket og har full tiltro til det videre planarbeidet basert på beskrivelsen i planprogrammet.
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I det videre planarbeidet, og særlig på reguleringsnivå, er det vesentlig med tilstrekkelig medvirkning,
spesielt i forhold til ‘barn og unge’ og ‘nærmiljø og friluftsliv’.
Vestfold fylkeskommune ser i flere prosjekter at konsekvensutredningsmetoden har sine svakheter,
kanskje særlig i forhold til byer og tettsteder. Fylkeskommunen vurderer imidlertid at metoden vil
være godt egnet i dette prosjektet, hvor de vesentlige forholdene knyttet til prissatte- og ikke-prissatte
temaer vil bli belyst, kanskje med unntak av barn og unge.
Vestfold fylkeskommune har ingen ytterligere kommentarer til planarbeidet.

Med vennlig hilsen
Gerd-Louise Wessel
Plankoordinator

Anne-Kari Hetterud
Rådgiver
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