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Rådmannens innstilling
Samfunnsdel:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030
på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Arealdel og Byplan:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes kommuneplanens arealdel 2018-2030 og
kommundelplan for sentrum (Byplan) 2018-2030 på høring og legges ut til offentlig ettersyn med
følgende endringer:
1. Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» (vedlegg 13) legges til grunn for
plan- og byggesaker innenfor Tønsberg kommunes boligområder.
Arealdel:
2. Byggeskikkveileder for bevaringsverdig bebyggelse i Tønsberg (vedlegg 14) og
områdebeskrivelser (i vedlegg 13) av både foreslåtte og eksisterende bevaringsområder legges til

grunn for plan- og byggesaker i bevaringsområdene.
3. Følgende nye/utvidede bevaringsområder som vist i plankartet (med tilhørende
bestemmelser/retningslinjer):
a) Triangelveien # 1 (ny)
b) Markveien 20-24 # 2 (ny)
c) Solvang kolonihager # 3 (utvidelse)
d) Markveien # 4 (utvidelse)
e) Vidjeveien # 5 (ny)
f) Område ved Huitfeldtsgate # 7 (utvidelse)
g) Havebyen på Træleborg # 8 (større utvidelse)
h) Måkeveien # 9 (ny)
i) Husvikåsen # 10 (ny)
4. Nåværende bevaringsområder på Tangen (# 5) og Teglhagen (# 7) utgår.
5. Følgende arealer omdisponeres til offentlig og privat tjenesteyting, jf. vedlagt plankart:
a) Tomteareal til ny Ringshaug barneskole (med mulighet for ny flerbrukshall) på del av gbnr.
90/10 og 92/16 omdisponeres fra formålene idrettsanlegg og LNF. Det tas inn en
hensynssone for friluftsliv (H 530_46) på tilgrensende skogs- og turområder.
b) Utvidelse Træleborg (gbnr. 1006/198 og 1006/251) omdisponeres fra boligformål.
c) Tomteareal tilhørende Elihuskolen, gbnr. 154/47, 154/204 og 154/257, omdisponeres fra
formålene næring og LNF.
6. Følgende arealer anbefales lagt ut til deponiområder eller rigg- og anleggsområder:
a) Gullerød (gbnr 72/2 og 117/1) – bestemmelsesområde massedeponi i LNF (#16)
b) Eik v/ Olav Digres vei (gbnr 86/46) – omdisponeres fra LNF til andre typer bebyggelse og
anlegg (kommunalt rigg- og anleggsområde)
c) Ulvikaveien v/ Tolvsrød barnehage (gbnr 141/188) – omdisponeres fra offentlig eller privat
tjenesteyting til andre typer bebyggelse og anlegg (kommunalt rigg- og anleggsområde)
d) Sandeveien på Olsrød (gbnr 149/174) – bestemmelsesområde som tillater midlertidig
kommunalt rigg- og anleggsområde (#17)

7. Hensynssone kulturmiljø Slagendalen og Jarlsberg anbefales videreført som i gjeldende
arealdel.
8. Følgende justeringer i båndleggingssoner for som følge av infrastruktur til vei og jernbane:
a) erstatte båndlegging til ny jernbane nord for Tønsberg med vedtatt reguleringsplan
b) de to båndleggingssonene Korten og Smørberg justeres i henhold til høringsutkast for
kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse.
9. Utvidelse av næringsområdet D22 Ødegården med 115 daa som vist i plankart, jf. tilleggsvedtak
(BY- 145/17) om å utrede mulighetene for å etablere datalagring på Tveiten eller Ødegården.
10. Endringer i arealdelens bestemmelser iht. vedlegg 4.
11. Mindre endringer og justeringer i arealdelens plankart som vist i plankart (vedlegg 3) og
beskrevet i saken.
12. Følgende oppheving av planer:
a) Kommunedelplan for Husøy oppheves, og erstattes av kommuneplan.
b) Kommunedelplan på Kilen oppheves, og erstattes av områdeplan og kommuneplan
Byplan:
13. Følgende av tomtealternativer foreslås til ny svømmehall:
a) Område nord for dagens svømmehall (gbnr 1002/11) omdisponeres fra grønnstruktur og
kombinert bebyggelse og anlegg til offentlig eller privat tjenesteyting (# 29)
b) Stensarmen (alt.2), nær Kanalbrua (del av gbnr 1005/7, 1005/32,1005/10 og 1005/6) (#
30)
c) Kaldnes Vest (del av gbnr 1003/301 og 1003/79) (# 32)
De tomtealternativene som ikke blir valgt, tas ut av Byplan når plassering av svømmehall er
avgjort, og formålene med tilhørende bestemmelser tilbakeføres i Byplan 2014-2026 (datert
03.02.2016).
14. Følgende arealer anbefales lagt ut til midlertidig rigg- og anleggsområde:
a) Stensarmen (del av gbnr. 1005/6) – bestemmelsesområde som tillater midlertidig
kommunalt rigg- og anleggsområde (# 31)
15. Endring i avgrensing av bestemmelsesområde for «sårbare sentrumskvartaler» #26. Det tas
inn et tillegg i tilhørende bestemmelse om at hjørnebygget i Storgata 49 skal bevares, men at
sidebygningen kan erstattes med nybygg på gitte vilkår.

16. Endringer i Byplanens bestemmelser iht. vedlegg 6.
17. Mindre endringer og justeringer i Byplanens plankart som vist i plankart (vedlegg 5) og
beskrevet i saken.

27.08.2018 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med følgende endringer:
Forslag fra Arild Alfredsen, AP
Følgende tillegg tas inn under ”TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES” side 5 og HELSE OG
OMSORG
side 11 og 12:
Side 5 TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES:
Nytt kulepunkt nr 4:
· fordi vi tar vare på de av våre eldre som trenger omsorg og pleie
Side 11 HELSE OG OMSORG
Nytt avsnitt:
Når helsa skranter
Et viktig forebyggende tiltak er at de eldre skal føle seg trygge på å få hjelp når helsen svikter.
Dette betyr at hjemmetjenestene, hjemmesykepleie og hjemmehjelp, kan stille opp når behovet
melder seg. Like viktig er det at kommunen har tilstrekkelig antall heldøgns bemannede
omsorgsplasser med høy kvalitet der bl.a. måltidet har en viktig plass. Det er viktig at den til enhver
tid vedtatte dekningsgrad oppfylles. Dette betyr at det må planlegges og bygges nye
omsorgsplasser i henhold til befolkningsutviklingen.
Ny setning etter den siste setningen under avsnittet ”Potensialet som ligger i frivillighet”:
Her spiller blant andre Frivilligsentralen en viktig rolle.
Side 12 HELSE OG OMSORG
Nye kulepunkt etter kulepunkt nr 1 under H 3:
· Å til enhver tid ha heldøgns bemannede omsorgsplasser i henhold til vedtatt
dekningsgrad.
· Å ha en godt utbygget hjemmetjeneste.
Nytt kulepukt etter kulepunkt nr 1 under H 5:
·
Å gi Frivilligsentralen en økonomi som gjør at oppgavene kan utføres. Dette gjelder
for eksempel drift av ”handlebussen”.
Etter dette fattet Eldrerådet følgende vedtak:
ELDR- 033/18 Vedtak:

Rådmannens innstilling
Samfunnsdel:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030
på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Arealdel og Byplan:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes kommuneplanens arealdel 2018-2030 og
kommundelplan for sentrum (Byplan) 2018-2030 på høring og legges ut til offentlig ettersyn med
følgende endringer:
1. Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» (vedlegg 13) legges til grunn for
plan- og byggesaker innenfor Tønsberg kommunes boligområder.
Arealdel:
2. Byggeskikkveileder for bevaringsverdig bebyggelse i Tønsberg (vedlegg 14) og
områdebeskrivelser (i vedlegg 13) av både foreslåtte og eksisterende bevaringsområder legges til
grunn for plan- og byggesaker i bevaringsområdene.
3. Følgende nye/utvidede bevaringsområder som vist i plankartet (med tilhørende
bestemmelser/retningslinjer):
a) Triangelveien # 1 (ny)
b) Markveien 20-24 # 2 (ny)
c) Solvang kolonihager # 3 (utvidelse)
d) Markveien # 4 (utvidelse)
e) Vidjeveien # 5 (ny)
f) Område ved Huitfeldtsgate # 7 (utvidelse)
g) Havebyen på Træleborg # 8 (større utvidelse)
h) Måkeveien # 9 (ny)
i) Husvikåsen # 10 (ny)
4. Nåværende bevaringsområder på Tangen (# 5) og Teglhagen (# 7) utgår.
5. Følgende arealer omdisponeres til offentlig og privat tjenesteyting, jf. vedlagt plankart:

a) Tomteareal til ny Ringshaug barneskole (med mulighet for ny flerbrukshall) på del av gbnr.
90/10 og 92/16 omdisponeres fra formålene idrettsanlegg og LNF. Det tas inn en
hensynssone for friluftsliv (H 530_46) på tilgrensende skogs- og turområder.
b) Utvidelse Træleborg (gbnr. 1006/198 og 1006/251) omdisponeres fra boligformål.
c) Tomteareal tilhørende Elihuskolen, gbnr. 154/47, 154/204 og 154/257, omdisponeres fra
formålene næring og LNF.
6. Følgende arealer anbefales lagt ut til deponiområder eller rigg- og anleggsområder:
a) Gullerød (gbnr 72/2 og 117/1) – bestemmelsesområde massedeponi i LNF (#16)
b) Eik v/ Olav Digres vei (gbnr 86/46) – omdisponeres fra LNF til andre typer bebyggelse og
anlegg (kommunalt rigg- og anleggsområde)
c) Ulvikaveien v/ Tolvsrød barnehage (gbnr 141/188) – omdisponeres fra offentlig eller privat
tjenesteyting til andre typer bebyggelse og anlegg (kommunalt rigg- og anleggsområde)
d) Sandeveien på Olsrød (gbnr 149/174) – bestemmelsesområde som tillater midlertidig
kommunalt rigg- og anleggsområde (#17)
7. Hensynssone kulturmiljø Slagendalen og Jarlsberg anbefales videreført som i gjeldende
arealdel.
8. Følgende justeringer i båndleggingssoner for som følge av infrastruktur til vei og jernbane:
a) erstatte båndlegging til ny jernbane nord for Tønsberg med vedtatt reguleringsplan
b) de to båndleggingssonene Korten og Smørberg justeres i henhold til høringsutkast for
kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse.
9. Utvidelse av næringsområdet D22 Ødegården med 115 daa som vist i plankart, jf. tilleggsvedtak
(BY- 145/17) om å utrede mulighetene for å etablere datalagring på Tveiten eller Ødegården.
10. Endringer i arealdelens bestemmelser iht. vedlegg 4.
11. Mindre endringer og justeringer i arealdelens plankart som vist i plankart (vedlegg 3) og
beskrevet i saken.
12. Følgende oppheving av planer:
a) Kommunedelplan for Husøy oppheves, og erstattes av kommuneplan.
b) Kommunedelplan på Kilen oppheves, og erstattes av områdeplan og kommuneplan
Byplan:

13. Følgende av tomtealternativer foreslås til ny svømmehall:
a) Område nord for dagens svømmehall (gbnr 1002/11) omdisponeres fra grønnstruktur og
kombinert bebyggelse og anlegg til offentlig eller privat tjenesteyting (# 29)
b) Stensarmen (alt.2), nær Kanalbrua (del av gbnr 1005/7, 1005/32,1005/10 og 1005/6) (#
30)
c) Kaldnes Vest (del av gbnr 1003/301 og 1003/79) (# 32)
De tomtealternativene som ikke blir valgt, tas ut av Byplan når plassering av svømmehall er
avgjort, og formålene med tilhørende bestemmelser tilbakeføres i Byplan 2014-2026 (datert
03.02.2016).
14. Følgende arealer anbefales lagt ut til midlertidig rigg- og anleggsområde:
a) Stensarmen (del av gbnr. 1005/6) – bestemmelsesområde som tillater midlertidig
kommunalt rigg- og anleggsområde (# 31)
15. Endring i avgrensing av bestemmelsesområde for «sårbare sentrumskvartaler» #26. Det tas
inn et tillegg i tilhørende bestemmelse om at hjørnebygget i Storgata 49 skal bevares, men at
sidebygningen kan erstattes med nybygg på gitte vilkår.
16. Endringer i Byplanens bestemmelser iht. vedlegg 6.
17. Mindre endringer og justeringer i Byplanens plankart som vist i plankart (vedlegg 5) og
beskrevet i saken.

Følgende tillegg tas inn under ”TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES” side 5 og HELSE OG
OMSORG
side 11 og 12:
Side 5 TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES:
Nytt kulepunkt nr 4:
· fordi vi tar vare på de av våre eldre som trenger omsorg og pleie
Side 11 HELSE OG OMSORG
Nytt avsnitt:
Når helsa skranter
Et viktig forebyggende tiltak er at de eldre skal føle seg trygge på å få hjelp når helsen svikter.
Dette betyr at hjemmetjenestene, hjemmesykepleie og hjemmehjelp, kan stille opp når behovet
melder seg. Like viktig er det at kommunen har tilstrekkelig antall heldøgns bemannede
omsorgsplasser med høy kvalitet der bl.a. måltidet har en viktig plass. Det er viktig at den til enhver
tid vedtatte dekningsgrad oppfylles. Dette betyr at det må planlegges og bygges nye
omsorgsplasser i henhold til befolkningsutviklingen.

Ny setning etter den siste setningen under avsnittet ”Potensialet som ligger i frivillighet”:
Her spiller blant andre Frivilligsentralen en viktig rolle.
Side 12 HELSE OG OMSORG
Nye kulepunkt etter kulepunkt nr 1 under H 3:
· Å til enhver tid ha heldøgns bemannede omsorgsplasser i henhold til vedtatt
dekningsgrad.
· Å ha en godt utbygget hjemmetjeneste.
Nytt kulepukt etter kulepunkt nr 1 under H 5:
·
Å gi Frivilligsentralen en økonomi som gjør at oppgavene kan utføres. Dette gjelder
for eksempel drift av ”handlebussen”.

27.08.2018 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Liv Sannum, FFO, kom med 3 tillegg til Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel:
Tilleggsforslag til 2.1 Samfunnsdel som eget kulepunkt 3:
Uniersell utforming ligger til grunn i kommunens overordnede planer.
Følgende ønskes fremhevet under 6. Samfunnsdel: Universell utforming skal ivaretas.
Følgende ønskes fremhevet under 7. Arealdel: Universell utforming skal ivaretas.
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:
RMF- 028/18 Vedtak:
Samfunnsdel:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030
på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Arealdel og Byplan:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes kommuneplanens arealdel 2018-2030 og
kommundelplan for sentrum (Byplan) 2018-2030 på høring og legges ut til offentlig ettersyn med
følgende endringer:
1. Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» (vedlegg 13) legges til grunn for
plan- og byggesaker innenfor Tønsberg kommunes boligområder.
Arealdel:

2. Byggeskikkveileder for bevaringsverdig bebyggelse i Tønsberg (vedlegg 14) og
områdebeskrivelser (i vedlegg 13) av både foreslåtte og eksisterende bevaringsområder legges til
grunn for plan- og byggesaker i bevaringsområdene.
3. Følgende nye/utvidede bevaringsområder som vist i plankartet (med tilhørende
bestemmelser/retningslinjer):
a) Triangelveien # 1 (ny)
b) Markveien 20-24 # 2 (ny)
c) Solvang kolonihager # 3 (utvidelse)
d) Markveien # 4 (utvidelse)
e) Vidjeveien # 5 (ny)
f) Område ved Huitfeldtsgate # 7 (utvidelse)
g) Havebyen på Træleborg # 8 (større utvidelse)
h) Måkeveien # 9 (ny)
i) Husvikåsen # 10 (ny)
4. Nåværende bevaringsområder på Tangen (# 5) og Teglhagen (# 7) utgår.
5. Følgende arealer omdisponeres til offentlig og privat tjenesteyting, jf. vedlagt plankart:
a) Tomteareal til ny Ringshaug barneskole (med mulighet for ny flerbrukshall) på del av gbnr.
90/10 og 92/16 omdisponeres fra formålene idrettsanlegg og LNF. Det tas inn en
hensynssone for friluftsliv (H 530_46) på tilgrensende skogs- og turområder.
b) Utvidelse Træleborg (gbnr. 1006/198 og 1006/251) omdisponeres fra boligformål.
c) Tomteareal tilhørende Elihuskolen, gbnr. 154/47, 154/204 og 154/257, omdisponeres fra
formålene næring og LNF.
6. Følgende arealer anbefales lagt ut til deponiområder eller rigg- og anleggsområder:
a) Gullerød (gbnr 72/2 og 117/1) – bestemmelsesområde massedeponi i LNF (#16)
b) Eik v/ Olav Digres vei (gbnr 86/46) – omdisponeres fra LNF til andre typer bebyggelse og
anlegg (kommunalt rigg- og anleggsområde)
c) Ulvikaveien v/ Tolvsrød barnehage (gbnr 141/188) – omdisponeres fra offentlig eller privat
tjenesteyting til andre typer bebyggelse og anlegg (kommunalt rigg- og anleggsområde)

d) Sandeveien på Olsrød (gbnr 149/174) – bestemmelsesområde som tillater midlertidig
kommunalt rigg- og anleggsområde (#17)
7. Hensynssone kulturmiljø Slagendalen og Jarlsberg anbefales videreført som i gjeldende
arealdel.
8. Følgende justeringer i båndleggingssoner for som følge av infrastruktur til vei og jernbane:
a) erstatte båndlegging til ny jernbane nord for Tønsberg med vedtatt reguleringsplan
b) de to båndleggingssonene Korten og Smørberg justeres i henhold til høringsutkast for
kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse.
9. Utvidelse av næringsområdet D22 Ødegården med 115 daa som vist i plankart, jf. tilleggsvedtak
(BY- 145/17) om å utrede mulighetene for å etablere datalagring på Tveiten eller Ødegården.
10. Endringer i arealdelens bestemmelser iht. vedlegg 4.
11. Mindre endringer og justeringer i arealdelens plankart som vist i plankart (vedlegg 3) og
beskrevet i saken.
12. Følgende oppheving av planer:
a) Kommunedelplan for Husøy oppheves, og erstattes av kommuneplan.
b) Kommunedelplan på Kilen oppheves, og erstattes av områdeplan og kommuneplan
Byplan:
13. Følgende av tomtealternativer foreslås til ny svømmehall:
a) Område nord for dagens svømmehall (gbnr 1002/11) omdisponeres fra grønnstruktur og
kombinert bebyggelse og anlegg til offentlig eller privat tjenesteyting (# 29)
b) Stensarmen (alt.2), nær Kanalbrua (del av gbnr 1005/7, 1005/32,1005/10 og 1005/6) (#
30)
c) Kaldnes Vest (del av gbnr 1003/301 og 1003/79) (# 32)
De tomtealternativene som ikke blir valgt, tas ut av Byplan når plassering av svømmehall er
avgjort, og formålene med tilhørende bestemmelser tilbakeføres i Byplan 2014-2026 (datert
03.02.2016).
14. Følgende arealer anbefales lagt ut til midlertidig rigg- og anleggsområde:
a) Stensarmen (del av gbnr. 1005/6) – bestemmelsesområde som tillater midlertidig
kommunalt rigg- og anleggsområde (# 31)

15. Endring i avgrensing av bestemmelsesområde for «sårbare sentrumskvartaler» #26. Det tas
inn et tillegg i tilhørende bestemmelse om at hjørnebygget i Storgata 49 skal bevares, men at
sidebygningen kan erstattes med nybygg på gitte vilkår.
16. Endringer i Byplanens bestemmelser iht. vedlegg 6.
17. Mindre endringer og justeringer i Byplanens plankart som vist i plankart (vedlegg 5) og
beskrevet i saken.
RMF kom med 3 tillegg til Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel:
RMF kom med følgende tilleggsforslag til 2.1 Samfunnsdel som eget kulepunkt 3:
Uniersell utforming ligger til grunn i kommunens overordnede planer.
RMF ønsker at det fremheves følgende under 6. Samfunnsdel: Universell utforming skal ivaretas.
RMF ønsker at det fremheves følgende under 7. Arealdel: Universell utforming skal ivaretas.
27.08.2018 Ungdomsrådet:
Møtebehandling:
Dette var en stor sak for ungdomsrådet å sette seg inn i. Tilbakemelding fra
medlemmene i rådet var at hoveddokumentet gav en grei forklaring på hva det
dreier seg om men at det ble vanskelig å gå i dybden av vedleggene på så kort
varsel. I tillegg må medlemmene selv gå inn på kommunens hjemmeside for å finne
vedleggene, hvor noen ikke får de opp eller synes de blir mer utfordrende.
UNG- 037/18 Vedtak:
saken tas til orientering
28.08.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling tas til orientering - enstemmig
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 050/18 Vedtak:
Rådmannens innstilling tas til orientering.
28.08.2018 Utvalg for kultur, idrett og folkehelse:
Møtebehandling:
Raymond Henriksen (V) fremmet følgende forslag:
Til fortetningstrategi:
- Kolonihagen endres fra middels til høy kulturhistorisk verdi
- Rådmannen bes omarbeide vedlegg 13 fortetting-strategi til også å omfatte tiltak til økt fortetting
av næring i sentrum og gangavstand til Tønsberg jernbanestasjon.
Til arealdel:
Endringsforslag:
«Ved etablering av felles p-anlegg skal minimum 10 % av p-plassene tilrettelegges for lading av
elbil» endres til

Ved etablering av felles p-anlegg skal minimum 50 % av p-plassene tilrettelegges for lading av elbil
med minimum 50kw ladekapasitet
Til byplan:
Endringsforslag:
Til kapittel «§ 1.13PARKERING (pbl.§ 11-9 nr.5)»
Fjerne alle «gule endringer» som gjelder sykkelparkering, og bruke opprinnelig verdi.
Gunhild Rui (A) fremet Eldrerådets vedtak:
Følgende tillegg tas inn under ”TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES” side 5 og HELSE OG
OMSORG
side 11 og 12:
Side 5 TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES:
Nytt kulepunkt nr 4:
· fordi vi tar vare på de av våre eldre som trenger omsorg og pleie
Side 11 HELSE OG OMSORG
Nytt avsnitt:
Når helsa skranter
Et viktig forebyggende tiltak er at de eldre skal føle seg trygge på å få hjelp når helsen svikter.
Dette betyr at hjemmetjenestene, hjemmesykepleie og hjemmehjelp, kan stille opp når behovet
melder seg. Like viktig er det at kommunen har tilstrekkelig antall heldøgns bemannede
omsorgsplasser med høy kvalitet der bl.a. måltidet har en viktig plass. Det er viktig at den til enhver
tid vedtatte dekningsgrad oppfylles. Dette betyr at det må planlegges og bygges nye
omsorgsplasser i henhold til befolkningsutviklingen.
Ny setning etter den siste setningen under avsnittet ”Potensialet som ligger i frivillighet”:
Her spiller blant andre Frivilligsentralen en viktig rolle.
Side 12 HELSE OG OMSORG
Nye kulepunkt etter kulepunkt nr 1 under H 3:
· Å til enhver tid ha heldøgns bemannede omsorgsplasser i henhold til vedtatt
dekningsgrad.
· Å ha en godt utbygget hjemmetjeneste.
Nytt kulepukt etter kulepunkt nr 1 under H 5:
·
Å gi Frivilligsentralen en økonomi som gjør at oppgavene kan utføres. Dette gjelder
for eksempel drift av ”handlebussen”.
Lise L. Mandal (H) foreslo å ta saken til orientering.
Mandals forslag om å ta saken til orientering ble vedtatt mot 2 stemmer (SV,V)
Utvalget vedtok enstemmig at Henriksen og Ruis forslag følger saken videre.
Etter dette har UKIF fattet slikt vedtak:

UKIF- 055/18 Vedtak:
Saken tas til orientering.
Følgende forslag følger saken videre:
Til fortetningstrategi:
- Kolonihagen endres fra middels til høy kulturhistorisk verdi

- Rådmannen bes omarbeide vedlegg 13 fortetting-strategi til også å omfatte tiltak til økt fortetting
av næring i sentrum og gangavstand til Tønsberg jernbanestasjon.
Til arealdel:
Endringsforslag:
«Ved etablering av felles p-anlegg skal minimum 10 % av p-plassene tilrettelegges for lading av
elbil» endres til
Ved etablering av felles p-anlegg skal minimum 50 % av p-plassene tilrettelegges for lading av elbil
med minimum 50kw ladekapasitet
Til byplan:
Endringsforslag:
Til kapittel «§ 1.13PARKERING (pbl.§ 11-9 nr.5)»
Fjerne alle «gule endringer» som gjelder sykkelparkering, og bruke opprinnelig verdi.
Følgende tillegg tas inn under ”TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES” side 5 og HELSE OG
OMSORG
side 11 og 12:
Side 5 TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES:
Nytt kulepunkt nr 4:
· fordi vi tar vare på de av våre eldre som trenger omsorg og pleie
Side 11 HELSE OG OMSORG
Nytt avsnitt:
Når helsa skranter
Et viktig forebyggende tiltak er at de eldre skal føle seg trygge på å få hjelp når helsen svikter.
Dette betyr at hjemmetjenestene, hjemmesykepleie og hjemmehjelp, kan stille opp når behovet
melder seg. Like viktig er det at kommunen har tilstrekkelig antall heldøgns bemannede
omsorgsplasser med høy kvalitet der bl.a. måltidet har en viktig plass. Det er viktig at den til enhver
tid vedtatte dekningsgrad oppfylles. Dette betyr at det må planlegges og bygges nye
omsorgsplasser i henhold til befolkningsutviklingen.
Ny setning etter den siste setningen under avsnittet ”Potensialet som ligger i frivillighet”:
Her spiller blant andre Frivilligsentralen en viktig rolle.
Side 12 HELSE OG OMSORG
Nye kulepunkt etter kulepunkt nr 1 under H 3:
· Å til enhver tid ha heldøgns bemannede omsorgsplasser i henhold til vedtatt
dekningsgrad.
· Å ha en godt utbygget hjemmetjeneste.
Nytt kulepukt etter kulepunkt nr 1 under H 5:
·
Å gi Frivilligsentralen en økonomi som gjør at oppgavene kan utføres. Dette gjelder
for eksempel drift av ”handlebussen”.

30.08.2018 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:
Harald Haug Andersen (A) foreslo som tillegg i pkt. 13:

d. Messeområdet
Raymond Henriksen (V) foreslo:
Til fortetningstrategi:
- Kolonihagen endres fra middels til høy kulturhistorisk verdi
Til arealdel:
Endringsforslag:
«Ved etablering av felles p-anlegg skal minimum 10 % av p-plassene tilrettelegges for lading av
elbil» endres til
Ved etablering av felles p-anlegg skal minimum 50 % av p-plassene tilrettelegges for lading av elbil
med minimum 50kw ladekapasitet
Til byplan:
Endringsforslag:
Til kapittel «§ 1.13PARKERING (pbl.§ 11-9 nr.5)»
Fjerne alle «gule endringer» som gjelder sykkelparkering, og bruke opprinnelig verdi.

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Andersens forslag enstemmig vedtatt.
Henriksens forslag om Kolonihagen vedtatt mot 2 stmmer (H).
Henriksens forslag om felles p-anlegg fikk 2 stemmer og falt således (V,MDG)
Henriksens forslag 1.13 fikk 2 stemmer og falt således (V,MDG)
Etter dette har UMT fattet slikt vedtak:

UNS- 049/18 Vedtak:
Samfunnsdel:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030
på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Arealdel og Byplan:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes kommuneplanens arealdel 2018-2030 og
kommundelplan for sentrum (Byplan) 2018-2030 på høring og legges ut til offentlig ettersyn med
følgende endringer:
1. Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» (vedlegg 13) legges til grunn for
plan- og byggesaker innenfor Tønsberg kommunes boligområder.
Arealdel:
2. Byggeskikkveileder for bevaringsverdig bebyggelse i Tønsberg (vedlegg 14) og
områdebeskrivelser (i vedlegg 13) av både foreslåtte og eksisterende bevaringsområder legges til

grunn for plan- og byggesaker i bevaringsområdene.
3. Følgende nye/utvidede bevaringsområder som vist i plankartet (med tilhørende
bestemmelser/retningslinjer):
a) Triangelveien # 1 (ny)
b) Markveien 20-24 # 2 (ny)
c) Solvang kolonihager # 3 (utvidelse)
d) Markveien # 4 (utvidelse)
e) Vidjeveien # 5 (ny)
f) Område ved Huitfeldtsgate # 7 (utvidelse)
g) Havebyen på Træleborg # 8 (større utvidelse)
h) Måkeveien # 9 (ny)
i) Husvikåsen # 10 (ny)
4. Nåværende bevaringsområder på Tangen (# 5) og Teglhagen (# 7) utgår.
5. Følgende arealer omdisponeres til offentlig og privat tjenesteyting, jf. vedlagt plankart:
a) Tomteareal til ny Ringshaug barneskole (med mulighet for ny flerbrukshall) på del av gbnr.
90/10 og 92/16 omdisponeres fra formålene idrettsanlegg og LNF. Det tas inn en
hensynssone for friluftsliv (H 530_46) på tilgrensende skogs- og turområder.
b) Utvidelse Træleborg (gbnr. 1006/198 og 1006/251) omdisponeres fra boligformål.
c) Tomteareal tilhørende Elihuskolen, gbnr. 154/47, 154/204 og 154/257, omdisponeres fra
formålene næring og LNF.
6. Følgende arealer anbefales lagt ut til deponiområder eller rigg- og anleggsområder:
a) Gullerød (gbnr 72/2 og 117/1) – bestemmelsesområde massedeponi i LNF (#16)
b) Eik v/ Olav Digres vei (gbnr 86/46) – omdisponeres fra LNF til andre typer bebyggelse og
anlegg (kommunalt rigg- og anleggsområde)
c) Ulvikaveien v/ Tolvsrød barnehage (gbnr 141/188) – omdisponeres fra offentlig eller privat
tjenesteyting til andre typer bebyggelse og anlegg (kommunalt rigg- og anleggsområde)
d) Sandeveien på Olsrød (gbnr 149/174) – bestemmelsesområde som tillater midlertidig
kommunalt rigg- og anleggsområde (#17)

7. Hensynssone kulturmiljø Slagendalen og Jarlsberg anbefales videreført som i gjeldende
arealdel.
8. Følgende justeringer i båndleggingssoner for som følge av infrastruktur til vei og jernbane:
a) erstatte båndlegging til ny jernbane nord for Tønsberg med vedtatt reguleringsplan
b) de to båndleggingssonene Korten og Smørberg justeres i henhold til høringsutkast for
kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse.
9. Utvidelse av næringsområdet D22 Ødegården med 115 daa som vist i plankart, jf. tilleggsvedtak
(BY- 145/17) om å utrede mulighetene for å etablere datalagring på Tveiten eller Ødegården.
10. Endringer i arealdelens bestemmelser iht. vedlegg 4.
11. Mindre endringer og justeringer i arealdelens plankart som vist i plankart (vedlegg 3) og
beskrevet i saken.
12. Følgende oppheving av planer:
a) Kommunedelplan for Husøy oppheves, og erstattes av kommuneplan.
b) Kommunedelplan på Kilen oppheves, og erstattes av områdeplan og kommuneplan
Byplan:
13. Følgende av tomtealternativer foreslås til ny svømmehall:
a) Område nord for dagens svømmehall (gbnr 1002/11) omdisponeres fra grønnstruktur og
kombinert bebyggelse og anlegg til offentlig eller privat tjenesteyting (# 29)
b) Stensarmen (alt.2), nær Kanalbrua (del av gbnr 1005/7, 1005/32,1005/10 og 1005/6) (#
30)
c) Kaldnes Vest (del av gbnr 1003/301 og 1003/79) (# 32)
d) Messeområdet

De tomtealternativene som ikke blir valgt, tas ut av Byplan når plassering av svømmehall er
avgjort, og formålene med tilhørende bestemmelser tilbakeføres i Byplan 2014-2026 (datert
03.02.2016).
14. Følgende arealer anbefales lagt ut til midlertidig rigg- og anleggsområde:
a) Stensarmen (del av gbnr. 1005/6) – bestemmelsesområde som tillater midlertidig
kommunalt rigg- og anleggsområde (# 31)

15. Endring i avgrensing av bestemmelsesområde for «sårbare sentrumskvartaler» #26. Det tas
inn et tillegg i tilhørende bestemmelse om at hjørnebygget i Storgata 49 skal bevares, men at
sidebygningen kan erstattes med nybygg på gitte vilkår.
16. Endringer i Byplanens bestemmelser iht. vedlegg 6.
17. Mindre endringer og justeringer i Byplanens plankart som vist i plankart (vedlegg 5) og
beskrevet i saken.
Til fortetningstrategi:
- Kolonihagen endres fra middels til høy kulturhistorisk verdi
30.08.2018 Utvalg for oppvekst og opplæring:
Møtebehandling:
Representanten Lund (H) fremmet følgende forslag til endringer i kommuneplanens samfunnsdel:
1. Barnefattigdom (s 13): Variert fritidstilbud for alle barn - uanhengig bakgrunn, økonomi,
funksjonsevne og kjønn - deltar.
Alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i lek og fritid. Gode fritidstilbud - til alle grupper av
barn og unge - kan ha forebyggende effekt.
Punkt O 6 (s 14): Vi vil sikre et variert fritidstilbud hvor alle barn og unge - uavhengig av bakgrunn,
funksjonsevne, økonomi og kjønn - kan delta.
Det skal skje gjennom:
- å kartlegge barn og unges behov for, muligheter til og bruk av - lek- og fritidsaktiviteter
- å utvikle tilpassede tilbud for barn og unge som ikke har egnede tilbud i dag eller ikke har
mulighet for åbenytte tilbud som eksisterer
- å tilby ulike aktiviteter - også de smale tilbudene.
2. Møteplasser i sentrum (s 16)
F 4. Vi vil være en kommune med gode møteplasser der folk bor:
- nytt punkt: å utvikle rusfrie møteplasser i sentrum med ulike tilbud for ungdom.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling for øvrig enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak
UOO- 057/18 Vedtak:

Samfunnsdel:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes kommuneplanens samfunnsdel 20182030 på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Arealdel og Byplan:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes kommuneplanens arealdel 2018-2030 og
kommundelplan for sentrum (Byplan) 2018-2030 på høring og legges ut til offentlig ettersyn med
følgende endringer:

1. Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» (vedlegg 13) legges til grunn for
plan- og byggesaker innenfor Tønsberg kommunes boligområder.
Arealdel:
2. Byggeskikkveileder for bevaringsverdig bebyggelse i Tønsberg (vedlegg 14) og
områdebeskrivelser (i vedlegg 13) av både foreslåtte og eksisterende bevaringsområder legges
til grunn for plan- og byggesaker i bevaringsområdene.
3. Følgende nye/utvidede bevaringsområder som vist i plankartet (med tilhørende
bestemmelser/retningslinjer):
a) Triangelveien # 1 (ny)
b) Markveien 20-24 # 2 (ny)
c) Solvang kolonihager # 3 (utvidelse)
d) Markveien # 4 (utvidelse)
e) Vidjeveien # 5 (ny)
f) Område ved Huitfeldtsgate # 7 (utvidelse)
g) Havebyen på Træleborg # 8 (større utvidelse)
h) Måkeveien # 9 (ny)
i) Husvikåsen # 10 (ny)
4. Nåværende bevaringsområder på Tangen (# 5) og Teglhagen (# 7) utgår.
5. Følgende arealer omdisponeres til offentlig og privat tjenesteyting, jf. vedlagt plankart:
a) Tomteareal til ny Ringshaug barneskole (med mulighet for ny flerbrukshall) på del av
gbnr. 90/10 og 92/16 omdisponeres fra formålene idrettsanlegg og LNF. Det tas inn en
hensynssone for friluftsliv (H 530_46) på tilgrensende skogs- og turområder.
b) Utvidelse Træleborg (gbnr. 1006/198 og 1006/251) omdisponeres fra boligformål.
c) Tomteareal tilhørende Elihuskolen, gbnr. 154/47, 154/204 og 154/257, omdisponeres fra
formålene næring og LNF.
6. Følgende arealer anbefales lagt ut til deponiområder eller rigg- og anleggsområder:
a) Gullerød (gbnr 72/2 og 117/1) – bestemmelsesområde massedeponi i LNF (#16)
b) Eik v/ Olav Digres vei (gbnr 86/46) – omdisponeres fra LNF til andre typer bebyggelse

og anlegg (kommunalt rigg- og anleggsområde)
c) Ulvikaveien v/ Tolvsrød barnehage (gbnr 141/188) – omdisponeres fra offentlig eller
privat tjenesteyting til andre typer bebyggelse og anlegg (kommunalt rigg- og
anleggsområde)
d) Sandeveien på Olsrød (gbnr 149/174) – bestemmelsesområde som tillater midlertidig
kommunalt rigg- og anleggsområde (#17)
7. Hensynssone kulturmiljø Slagendalen og Jarlsberg anbefales videreført som i gjeldende
arealdel.
8. Følgende justeringer i båndleggingssoner for som følge av infrastruktur til vei og jernbane:
a) erstatte båndlegging til ny jernbane nord for Tønsberg med vedtatt reguleringsplan
b) de to båndleggingssonene Korten og Smørberg justeres i henhold til høringsutkast for
kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse.
9. Utvidelse av næringsområdet D22 Ødegården med 115 daa som vist i plankart, jf.
tilleggsvedtak (BY- 145/17) om å utrede mulighetene for å etablere datalagring på Tveiten eller
Ødegården.
10. Endringer i arealdelens bestemmelser iht. vedlegg 4.
11. Mindre endringer og justeringer i arealdelens plankart som vist i plankart (vedlegg 3) og
beskrevet i saken.
12. Følgende oppheving av planer:
a) Kommunedelplan for Husøy oppheves, og erstattes av kommuneplan.
b) Kommunedelplan på Kilen oppheves, og erstattes av områdeplan og kommuneplan
Byplan:
13. Følgende av tomtealternativer foreslås til ny svømmehall:
a) Område nord for dagens svømmehall (gbnr 1002/11) omdisponeres fra grønnstruktur og
kombinert bebyggelse og anlegg til offentlig eller privat tjenesteyting (# 29)
b) Stensarmen (alt.2), nær Kanalbrua (del av gbnr 1005/7, 1005/32,1005/10 og 1005/6) (#
30)
c) Kaldnes Vest (del av gbnr 1003/301 og 1003/79) (# 32)
De tomtealternativene som ikke blir valgt, tas ut av Byplan når plassering av svømmehall
er avgjort, og formålene med tilhørende bestemmelser tilbakeføres i Byplan 2014-2026
(datert 03.02.2016).

14. Følgende arealer anbefales lagt ut til midlertidig rigg- og anleggsområde:
a) Stensarmen (del av gbnr. 1005/6) – bestemmelsesområde som tillater midlertidig
kommunalt rigg- og anleggsområde (# 31)
15. Endring i avgrensing av bestemmelsesområde for «sårbare sentrumskvartaler» #26. Det tas
inn et tillegg i tilhørende bestemmelse om at hjørnebygget i Storgata 49 skal bevares, men at
sidebygningen kan erstattes med nybygg på gitte vilkår.
16. Endringer i Byplanens bestemmelser iht. vedlegg 6.
17. Mindre endringer og justeringer i Byplanens plankart som vist i plankart (vedlegg 5) og
beskrevet i saken.

1. Barnefattigdom (s 13): Variert fritidstilbud for alle barn - uanhengig bakgrunn, økonomi,
funksjonsevne og kjønn - deltar.
Alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i lek og fritid. Gode fritidstilbud - til alle grupper av
barn og unge - kan ha forebyggende effekt.
Punkt O 6 (s 14): Vi vil sikre et variert fritidstilbud hvor alle barn og unge - uavhengig av
bakgrunn, funksjonsevne, økonomi og kjønn - kan delta.
Det skal skje gjennom:
- å kartlegge barn og unges behov for, muligheter til og bruk av - lek- og fritidsaktiviteter
- å utvikle tilpassede tilbud for barn og unge som ikke har egnede tilbud i dag eller ikke har
mulighet for åbenytte tilbud som eksisterer
- å tilby ulike aktiviteter - også de smale tilbudene.
2. Møteplasser i sentrum (s 16)
F 4. Vi vil være en kommune med gode møteplasser der folk bor:
- nytt punkt: å utvikle rusfrie møteplasser i sentrum med ulike tilbud for ungdom

31.08.2018 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Steinar Solum (SP) ba om få sin habilitet vurdert i behandlingen av pkt. 6. UBA vedtok
enstemmig at Solum fratrer under behandlingen av pkt.6.
Reidar Smidsrød (Krf.) foreslo nytt pkt. 18:
Det utarbeides veileder for bruksendring i driftsbygninger, gartnerier etc. tilknyttet
landbrukseiendommer. Sak fremmes i Fellesnemnda for Re-Tønsberg.
Begrunnelse:
Landbruk er blitt effektivisert kraftig de siste tiårene. Kravet til nybygg er stort og eldre bebyggelse
blir stående tomme og ubenyttet. Dette er en ressurs som må kunne utnyttes og det må lages
retningslinjer lokalt som åpner for annen bruk enn stedsbunnen næring.
Redaksjonell endring av pkt. 6b:

Olav Digres vei erstattes med Per Gynts vei.
Per Martin Aamodt (A) foreslo til pkt. 3 - tillegg pkt. J:
Presterødåsen konsentrert til Barlindveien og Lyngveien.
Pkt. 15:
Endring av avgrensining av bestemmelsesområde fra "sårbare senrumskvartaler" # 2b.
Det tas inn et tillegg i tilhørene bestemmelser om at Storgata 49 skal bevares som en enhet, både
hjørnebygget og sidebygningen.
Lisbeth Johansen (A) foreslo som tillegg i pkt. 13:
d. Messeområdet
Brnerepresentant Birgitte Søderstrøm fremmet følgende forslag til k. 6C:
Deponie bør flyttes vekk.
Evenuelt Avbøtende tiltak: Tungtransport til deponiet kan kun foregå i et begrenset tidsrom, f.ks.
mellom kl. 09.00 og 14.00 og i rkkefølgbestemmelsene - Deponiet kan ikke brukes før
gang/sykkelvei langs Ulvikveien er ferdigstilt.
I tillegg bør skilting av fartsgrensen, som er 30 km/gjøres bedre.
Steinar Solum (SP) foreslo til pkt.7:
Hensynsone kulturmiljø Slagendalen og Jarlsberg videreføres ikke i ny kommuneplan.
Votering:
Rådannens innstilling Samfunnsdelen enstemmig vedtatt.
Aealdel og Byplan enstemmig vedatt.
Arealdel pkt. 2 enstemig vedtatt.
Innstillingen Arealdelen pkt. a) til i) ensemmig vedtatt.
Aamodts forslag j) enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt 5 enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt 6 a og b enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering ble innstillingens pkt 6c vedtatt med 4 mot 3 stemmer gitt
barnerepresentantens forslag ((H,Frp.,Krf.)
Innstillingens pkt 6d enstemmig vedtatt
Ved alt.vot. ble innstillingens pkt 7 vedtatt med 4 mot 3 stemmer (H,Frp;SP)
Innstillingens pkt 8 enstemmig vedtatt
Innstillingens pkt 9 enstemmig vedtatt
Innstillingens pkt 10 enstemmig vedtatt
Innstillingens pkt 11 enstemmig vedtatt
Innstillingens pkt 12 enstemmig vedtatt
Byplan:
Innstillingens pkt. 13 enstemmig vedtatt.
Johansens forlag pkt. 13 d) enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt 14 enstemmig vedtatt
Ved alt.vot. ble Aamodts forslag pkt. 15 vedtatt mot 1 stemme (SP)
Innstillingens pkt. 16 enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt. 17 enstemmig vedtatt.
Smidsrøds forslag nytt pkt. 18 enstemmig vedtatt.
Etter dette har UBA fattet slikt vedtak:

UBA- 165/18 Vedtak:

Samfunnsdel:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030
på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Arealdel og Byplan:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes kommuneplanens arealdel 2018-2030 og
kommundelplan for sentrum (Byplan) 2018-2030 på høring og legges ut til offentlig ettersyn med
følgende endringer:
1. Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» (vedlegg 13) legges til grunn for
plan- og byggesaker innenfor Tønsberg kommunes boligområder.
Arealdel:
2. Byggeskikkveileder for bevaringsverdig bebyggelse i Tønsberg (vedlegg 14) og
områdebeskrivelser (i vedlegg 13) av både foreslåtte og eksisterende bevaringsområder legges til
grunn for plan- og byggesaker i bevaringsområdene.
3. Følgende nye/utvidede bevaringsområder som vist i plankartet (med tilhørende
bestemmelser/retningslinjer):
a) Triangelveien # 1 (ny)
b) Markveien 20-24 # 2 (ny)
c) Solvang kolonihager # 3 (utvidelse)
d) Markveien # 4 (utvidelse)
e) Vidjeveien # 5 (ny)
f) Område ved Huitfeldtsgate # 7 (utvidelse)
g) Havebyen på Træleborg # 8 (større utvidelse)

h) Måkeveien # 9 (ny)
i) Husvikåsen # 10 (ny)
j) Presterødåsen konsentrert til Barlindveien og Lyngveien
4. Nåværende bevaringsområder på Tangen (# 5) og Teglhagen (# 7) utgår.
5. Følgende arealer omdisponeres til offentlig og privat tjenesteyting, jf. vedlagt plankart:
a) Tomteareal til ny Ringshaug barneskole (med mulighet for ny flerbrukshall) på del av gbnr.
90/10 og 92/16 omdisponeres fra formålene idrettsanlegg og LNF. Det tas inn en
hensynssone for friluftsliv (H 530_46) på tilgrensende skogs- og turområder.
b) Utvidelse Træleborg (gbnr. 1006/198 og 1006/251) omdisponeres fra boligformål.
c) Tomteareal tilhørende Elihuskolen, gbnr. 154/47, 154/204 og 154/257, omdisponeres fra
formålene næring og LNF.
6. Følgende arealer anbefales lagt ut til deponiområder eller rigg- og anleggsområder:
a) Gullerød (gbnr 72/2 og 117/1) – bestemmelsesområde massedeponi i LNF (#16)
b) Eik v/ Per Gynts vei (gbnr 86/46) – omdisponeres fra LNF til andre typer bebyggelse og
anlegg (kommunalt rigg- og anleggsområde)
c) Ulvikaveien v/ Tolvsrød barnehage (gbnr 141/188) – omdisponeres fra offentlig eller privat
tjenesteyting til andre typer bebyggelse og anlegg (kommunalt rigg- og anleggsområde)
d) Sandeveien på Olsrød (gbnr 149/174) – bestemmelsesområde som tillater midlertidig
kommunalt rigg- og anleggsområde (#17)
7. Hensynssone kulturmiljø Slagendalen og Jarlsberg anbefales videreført som i gjeldende
arealdel.
8. Følgende justeringer i båndleggingssoner for som følge av infrastruktur til vei og jernbane:
a) erstatte båndlegging til ny jernbane nord for Tønsberg med vedtatt reguleringsplan
b) de to båndleggingssonene Korten og Smørberg justeres i henhold til høringsutkast for
kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse.
9. Utvidelse av næringsområdet D22 Ødegården med 115 daa som vist i plankart, jf. tilleggsvedtak
(BY- 145/17) om å utrede mulighetene for å etablere datalagring på Tveiten eller Ødegården.
10. Endringer i arealdelens bestemmelser iht. vedlegg 4.
11. Mindre endringer og justeringer i arealdelens plankart som vist i plankart (vedlegg 3) og

beskrevet i saken.
12. Følgende oppheving av planer:
a) Kommunedelplan for Husøy oppheves, og erstattes av kommuneplan.
b) Kommunedelplan på Kilen oppheves, og erstattes av områdeplan og kommuneplan
Byplan:
13. Følgende av tomtealternativer foreslås til ny svømmehall:
a) Område nord for dagens svømmehall (gbnr 1002/11) omdisponeres fra grønnstruktur og
kombinert bebyggelse og anlegg til offentlig eller privat tjenesteyting (# 29)
b) Stensarmen (alt.2), nær Kanalbrua (del av gbnr 1005/7, 1005/32,1005/10 og 1005/6) (#
30)
c) Kaldnes Vest (del av gbnr 1003/301 og 1003/79) (# 32)
d) Messeområdet
De tomtealternativene som ikke blir valgt, tas ut av Byplan når plassering av svømmehall er
avgjort, og formålene med tilhørende bestemmelser tilbakeføres i Byplan 2014-2026 (datert
03.02.2016).
14. Følgende arealer anbefales lagt ut til midlertidig rigg- og anleggsområde:
a) Stensarmen (del av gbnr. 1005/6) – bestemmelsesområde som tillater midlertidig
kommunalt rigg- og anleggsområde (# 31)
15. Endring i avgrensing av bestemmelsesområde for «sårbare sentrumskvartaler» #26. Det tas
inn et tillegg i tilhørene bestemmelser om at Storgata 49 skal bevares som en enhet, både
hjørnebygget og sidebygningen.
16. Endringer i Byplanens bestemmelser iht. vedlegg 6.
17. Mindre endringer og justeringer i Byplanens plankart som vist i plankart (vedlegg 5) og
beskrevet i saken.
18. Det utarbeides veileder for bruksendring i driftsbygninger, gartnerier etc. tilknyttet
landbrukseiendommer. Sak fremmes i Fellesnemnda for Re-Tønsberg.
Begrunnelse:
Landbruk er blitt effektivisert kraftig de siste tiårene. Kravet til nybygg er stort og eldre bebyggelse
blir stående tomme og ubenyttet. Dette er en ressurs som må kunne utnyttes og det må lages
retningslinjer lokalt som åpner for annen bruk enn stedsbunnen næring.

03.09.2018 Formannskapet:
Møtebehandling:
Steinar Solum (SP) ba om få sin habilitet vurdert i behandlingen av pkt. 6. Formannskapet vedtok
enstemmig at Solum fratrer under behandlingen av pkt.6.
Kari Asmyhr, Ap, fremmet eldrerådets vedtak:
Følgende tillegg tas inn under ”TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES” side 5 og HELSE OG
OMSORG side 11 og 12:
Side 5 TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES:
Nytt kulepunkt nr 4:
· fordi vi tar vare på de av våre eldre som trenger omsorg og pleie
Side 11 HELSE OG OMSORG
Nytt avsnitt:
Når helsa skranter
Et viktig forebyggende tiltak er at de eldre skal føle seg trygge på å få hjelp når helsen svikter.
Dette betyr at hjemmetjenestene, hjemmesykepleie og hjemmehjelp, kan stille opp når behovet
melder seg. Like viktig er det at kommunen har tilstrekkelig antall heldøgns bemannede
omsorgsplasser med høy kvalitet der bl.a. måltidet har en viktig plass. Det er viktig at den til enhver
tid vedtatte dekningsgrad oppfylles. Dette betyr at det må planlegges og bygges nye
omsorgsplasser i henhold til befolkningsutviklingen.
Ny setning etter den siste setningen under avsnittet ”Potensialet som ligger i frivillighet”:
Her spiller blant andre Frivilligsentralen en viktig rolle.
Side 12 HELSE OG OMSORG
Nye kulepunkt etter kulepunkt nr 1 under H 3:
· Å til enhver tid ha heldøgns bemannede omsorgsplasser i henhold til vedtatt
dekningsgrad.
· Å ha en godt utbygget hjemmetjeneste.
Nytt kulepukt etter kulepunkt nr 1 under H 5:
·
Å gi Frivilligsentralen en økonomi som gjør at oppgavene kan utføres. Dette gjelder
for eksempel drift av ”handlebussen”.
Josef Kleven, V, fremmet følgende forslag:
Til byplan:
Endringsforslag:
Til kapittel «§ 1.13PARKERING (pbl.§ 11-9 nr.5)»
Fjerne alle «gule endringer» som gjelder sykkelparkering, og bruke opprinnelig verdi.
Til arealdel:
Endringsforslag:
«Ved etablering av felles p-anlegg skal minimum 10 % av p-plassene tilrettelegges for lading av
elbil» endres til
Ved etablering av felles p-anlegg skal minimum 50 % av p-plassene tilrettelegges for lading av
elbil.
Til fortetningstrategi:
- Kolonihagen endres fra middels til høy kulturhistorisk verdi.
Anette Viken, Sv, fremmet følgende forslag til Samfunnsdelen:
1) Tillegg til tredje siste kulepunkt under A3: «, blant annet ved å kreve at tak blir brukt til

energiproduksjon med solceller eller solfangere, dersom det ikke er planlagt dekket av grønne
vekster.»
2) Tillegg til kulepunkt 1 under A6: «som f.eks. bruk av grønne tak»
3) Flytte de tre siste kulepunktene under A6 til starten av A3
Steinar Solum (SP) foreslo til pkt.7:
Hensynsone kulturmiljø Slagendalen og Jarlsberg videreføres ikke i ny kommuneplan.
Votering:
Asmyhrs forslag ble satt opp mot innstillingen hva gjelder samfunnsdelens helse- og
omsorgskapittel. Innstillingen ble vedtatt mot 5 stemmer (2 Ap, Sv, Sp ,V), som stemte for Asmyhrs
forslag.
Klevens forslag til byplan vedrørende parkering for sykkel fikk 3 stemmer (V, Sv, Sp) og falt.
Klevens forslag til arealdel vedrørende lading av elbil fikk 2 stemmer (V, Sv) og falt.
Klevens forslag til fortettingsstrategi, vedrørende kolonihagen, fikk 5 stemmer (V, 2 Ap, Sp, Sv) og
falt.
Vikens forslag 1), vedrørende A3, fikk 1 stemme (Sv) og falt.
Vikens forslag 2), vedrørende A6, fikk 1 stemme (Sv) og falt.
Vikens forslag 3), flytting av 3 punkter fra A6 til A3, fikk 1 stemme (Sv) og falt.
Innstillingens Arealdel og Byplan ble enstemmig vedtatt.
Arealdel:
Innstillingens punkt 1-5 ble enstemmig vedtatt
Innstillingens punkt 6 ble enstemmig vedtatt.
Solums forslag til punkt 7 ble satt opp mot innstillingen. Solums forslag ble vedtatt mot 5 stemmer
(2 Ap, Sv, V, Krf), som stemte for innstillingen.
Innstillingens punkt 8-12 ble enstemmig vedtatt.
Byplan:
Innstillingens punkt 13-18 ble enstemmig vedtatt.
Etter dette fremmer formannskapet slik innstilling for bystyret:
FORM- 085/18 Vedtak:
Samfunnsdel:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030
på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Arealdel og Byplan:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes kommuneplanens arealdel 2018-2030 og
kommundelplan for sentrum (Byplan) 2018-2030 på høring og legges ut til offentlig ettersyn med
følgende endringer:
1. Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» (vedlegg 13) legges til grunn for
plan- og byggesaker innenfor Tønsberg kommunes boligområder.
Arealdel:
2. Byggeskikkveileder for bevaringsverdig bebyggelse i Tønsberg (vedlegg 14) og
områdebeskrivelser (i vedlegg 13) av både foreslåtte og eksisterende bevaringsområder legges til
grunn for plan- og byggesaker i bevaringsområdene.
3. Følgende nye/utvidede bevaringsområder som vist i plankartet (med tilhørende
bestemmelser/retningslinjer):

a) Triangelveien # 1 (ny)
b) Markveien 20-24 # 2 (ny)
c) Solvang kolonihager # 3 (utvidelse)
d) Markveien # 4 (utvidelse)
e) Vidjeveien # 5 (ny)
f) Område ved Huitfeldtsgate # 7 (utvidelse)
g) Havebyen på Træleborg # 8 (større utvidelse)
h) Måkeveien # 9 (ny)
i) Husvikåsen # 10 (ny)
j) Presterødåsen konsentrert til Barlindveien og Lyngveien
4. Nåværende bevaringsområder på Tangen (# 5) og Teglhagen (# 7) utgår.
5. Følgende arealer omdisponeres til offentlig og privat tjenesteyting, jf. vedlagt plankart:
a) Tomteareal til ny Ringshaug barneskole (med mulighet for ny flerbrukshall) på del av gbnr.
90/10 og 92/16 omdisponeres fra formålene idrettsanlegg og LNF. Det tas inn en
hensynssone for friluftsliv (H 530_46) på tilgrensende skogs- og turområder.
b) Utvidelse Træleborg (gbnr. 1006/198 og 1006/251) omdisponeres fra boligformål.
c) Tomteareal tilhørende Elihuskolen, gbnr. 154/47, 154/204 og 154/257, omdisponeres fra
formålene næring og LNF.
6. Følgende arealer anbefales lagt ut til deponiområder eller rigg- og anleggsområder:
a) Gullerød (gbnr 72/2 og 117/1) – bestemmelsesområde massedeponi i LNF (#16)
b) Eik v/ Per Gynts vei (gbnr 86/46) – omdisponeres fra LNF til andre typer bebyggelse og
anlegg (kommunalt rigg- og anleggsområde)
c) Ulvikaveien v/ Tolvsrød barnehage (gbnr 141/188) – omdisponeres fra offentlig eller privat
tjenesteyting til andre typer bebyggelse og anlegg (kommunalt rigg- og anleggsområde)
d) Sandeveien på Olsrød (gbnr 149/174) – bestemmelsesområde som tillater midlertidig
kommunalt rigg- og anleggsområde (#17)
7. Hensynsone kulturmiljø Slagendalen og Jarlsberg videreføres ikke i ny kommuneplan.

8. Følgende justeringer i båndleggingssoner for som følge av infrastruktur til vei og jernbane:
a) erstatte båndlegging til ny jernbane nord for Tønsberg med vedtatt reguleringsplan
b) de to båndleggingssonene Korten og Smørberg justeres i henhold til høringsutkast for
kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse.
9. Utvidelse av næringsområdet D22 Ødegården med 115 daa som vist i plankart, jf. tilleggsvedtak
(BY- 145/17) om å utrede mulighetene for å etablere datalagring på Tveiten eller Ødegården.
10. Endringer i arealdelens bestemmelser iht. vedlegg 4.
11. Mindre endringer og justeringer i arealdelens plankart som vist i plankart (vedlegg 3) og
beskrevet i saken.
12. Følgende oppheving av planer:
a) Kommunedelplan for Husøy oppheves, og erstattes av kommuneplan.
b) Kommunedelplan på Kilen oppheves, og erstattes av områdeplan og kommuneplan
Byplan:
13. Følgende av tomtealternativer foreslås til ny svømmehall:
a) Område nord for dagens svømmehall (gbnr 1002/11) omdisponeres fra grønnstruktur og
kombinert bebyggelse og anlegg til offentlig eller privat tjenesteyting (# 29)
b) Stensarmen (alt.2), nær Kanalbrua (del av gbnr 1005/7, 1005/32,1005/10 og 1005/6) (#
30)
c) Kaldnes Vest (del av gbnr 1003/301 og 1003/79) (# 32)
d) Messeområdet
De tomtealternativene som ikke blir valgt, tas ut av Byplan når plassering av svømmehall er
avgjort, og formålene med tilhørende bestemmelser tilbakeføres i Byplan 2014-2026 (datert
03.02.2016).
14. Følgende arealer anbefales lagt ut til midlertidig rigg- og anleggsområde:
a) Stensarmen (del av gbnr. 1005/6) – bestemmelsesområde som tillater midlertidig
kommunalt rigg- og anleggsområde (# 31)
15. Endring i avgrensing av bestemmelsesområde for «sårbare sentrumskvartaler» #26. Det tas
inn et tillegg i tilhørene bestemmelser om at Storgata 49 skal bevares som en enhet, både
hjørnebygget og sidebygningen.

16. Endringer i Byplanens bestemmelser iht. vedlegg 6.
17. Mindre endringer og justeringer i Byplanens plankart som vist i plankart (vedlegg 5) og
beskrevet i saken.
18. Det utarbeides veileder for bruksendring i driftsbygninger, gartnerier etc. tilknyttet
landbrukseiendommer. Sak fremmes i Fellesnemnda for Re-Tønsberg.
Begrunnelse:
Landbruk er blitt effektivisert kraftig de siste tiårene. Kravet til nybygg er stort og eldre bebyggelse
blir stående tomme og ubenyttet. Dette er en ressurs som må kunne utnyttes og det må lages
retningslinjer lokalt som åpner for annen bruk enn stedsbunnen næring.
12.09.2018 Bystyret:
Møtebehandling:
Steinar Solum (SP) ba om få sin habilitet vurdert i behandlingen av pkt. 6. Bystyret vedtok
enstemmig at Solum fratrer under behandlingen av pkt.6.
Anette Viken, Sv, fremmet følgende forslag til Samfunnsdelen:1) Tillegg til tredje siste kulepunkt
under A3: «, blant annet ved å kreve at tak blir brukt til energiproduksjon med solceller eller
solfangere, dersom det ikke er planlagt dekket av grønne vekster.»2) Tillegg til kulepunkt 1 under
A6: «som f.eks. bruk av grønne tak»3) Flytte de tre siste kulepunktene under A6 til starten av A3
4) Punkt 13 D strykes.
Ole Sverre Lund (H) fremmet følgende forslag til endringer i kommuneplanens samfunnsdel:1.
Barnefattigdom (s 13): Variert fritidstilbud for alle barn - uanhengig bakgrunn, økonomi,
funksjonsevne og kjønn - deltar.
Alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i lek og fritid. Gode fritidstilbud - til alle grupper av
barn og unge - kan ha forebyggende effekt.
Punkt O 6 (s 14): Vi vil sikre et variert fritidstilbud hvor alle barn og unge - uavhengig av bakgrunn,
funksjonsevne, økonomi og kjønn - kan delta.
Det skal skje gjennom:
- å kartlegge barn og unges behov for, muligheter til og bruk av - lek- og fritidsaktiviteter
- å utvikle tilpassede tilbud for barn og unge som ikke har egnede tilbud i dag eller ikke har
mulighet for åbenytte tilbud som eksisterer
- å tilby ulike aktiviteter - også de smale tilbudene.
2. Møteplasser i sentrum (s 16)
F 4. Vi vil være en kommune med gode møteplasser der folk bor:
- nytt punkt: å utvikle rusfrie møteplasser i sentrum med ulike tilbud for ungdom.
Steinar Solum, Sp, fremmet rådmannens opprinnelige forslag til punkt 15:
15. Endring i avgrensing av bestemmelsesområde for «sårbare sentrumskvartaler» #26. Det tas
inn et tillegg i tilhørende bestemmelse om at hjørnebygget i Storgata 49 skal bevares, men at
sidebygningen kan erstattes med nybygg på gitte vilkår.
Kari Asmyhr, Ap, fremmet eldrerådets vedtak:
Følgende tillegg tas inn under ”TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES” side 5 og HELSE OG
OMSORG side 11 og 12:
Side 5 TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES:
Nytt kulepunkt nr 4:
· fordi vi tar vare på de av våre eldre som trenger omsorg og pleie
Side 11 HELSE OG OMSORG

Nytt avsnitt:
Når helsa skranter
Et viktig forebyggende tiltak er at de eldre skal føle seg trygge på å få hjelp når helsen svikter.
Dette betyr at hjemmetjenestene, hjemmesykepleie og hjemmehjelp, kan stille opp når behovet
melder seg. Like viktig er det at kommunen har tilstrekkelig antall heldøgns bemannede
omsorgsplasser med høy kvalitet der bl.a. måltidet har en viktig plass. Det er viktig at den til enhver
tid vedtatte dekningsgrad oppfylles. Dette betyr at det må planlegges og bygges nye
omsorgsplasser i henhold til befolkningsutviklingen.
Ny setning etter den siste setningen under avsnittet ”Potensialet som ligger i frivillighet”:
Her spiller blant andre Frivilligsentralen en viktig rolle.
Side 12 HELSE OG OMSORG
Nye kulepunkt etter kulepunkt nr 1 under H 3:
· Å til enhver tid ha heldøgns bemannede omsorgsplasser i henhold til vedtatt
dekningsgrad.
· Å ha en godt utbygget hjemmetjeneste.
Nytt kulepukt etter kulepunkt nr 1 under H 5:
·
Å gi Frivilligsentralen en økonomi som gjør at oppgavene kan utføres. Dette gjelder
for eksempel drift av ”handlebussen”.
Per Martin Aamodt, Ap, fremmet følgende alternative forslag til Arealdelen, punkt 3, underpunkt
J:
Presterødåsen vurderes inn som nytt bevaringsområde fram mot 2. gangsbehandling.
Josef Kleven, V, fremmet følgende forslag:
Til byplan:
Endringsforslag:
Til kapittel «§ 1.13PARKERING (pbl.§ 11-9 nr.5)»
Fjerne alle «gule endringer» som gjelder sykkelparkering, og bruke opprinnelig verdi.
Til arealdel:
Endringsforslag:
«Ved etablering av felles p-anlegg skal minimum 10 % av p-plassene tilrettelegges for lading av
elbil» endres til
Ved etablering av felles p-anlegg skal minimum 25 % av p-plassene tilrettelegges for lading av
elbil.
Til fortetningstrategi:
Vedrørende fortettingsplan boliger:
- Man konkluderer ikke i boligfortettingsplanen før fortettingsdokumentet er klart vedrørende
arbeidsplasser og bosetting sett i sammenheng. Det er viktig at boliger ikke fortrenger fasiliteter for
arbeidsplasser.
Vedrørende kolonihager:
- Kolonihagen endres fra middels til høy kulturhistorisk verdi.
Reidar Smidtrød, Krf, fremmet følgende alternativ til punkt 7:
Hensynsone kulturmiljø Slagendalen og Jarlsberg videreføres i ny kommuneplan.
Votering:
Vikens forslag 1), vedrørende A3, fikk 4 stemmer (2 Sv, 1 Uavh, Mdg) og falt.
Vikens forslag 2), vedrørende A6, ble enstemmig vedtatt
Vikens forslag 3), flytting av 3 punkter fra A6 til A3 ble enstemmig vedtatt
Vikens forslag 4), punkt 13 D tas ut, fikk 4 stemmer (2 Sv, 1 Uavh, Mdg) og falt.
Solems forslag vedrørende punkt 15, Storgata 49, ble satt opp mot innstillingen. Innstillingen ble
vedtatt mot 16 semmer (H, 4 Frp, Sp)
Asmyhrs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt

Klevens forslag til byplan vedrørende parkering for sykkel fikk 6 stemmer (V, Sv, Mdg, 1 Uavh) og
falt.
Klevens forslag til arealdel vedrørende lading av elbil fikk 25% fikk 6 stemmer (V, Sv, Mdg, 1 Uavh)
og falt.
Klevens forslag til fortettingsstrategi, vedrørende kolonihagen, fikk 21 stemmer (Ap, Sv, V, 2 Uavh,
Mdg) og ble vedtatt.
Klevens forslag vedrørende fortetting boliger: Fikk 5 stemmer (V, Sv, 1 Uavh) og falt.
Aamodts forslag ble satt opp mot innstillingen. Aamodts forslag estemmig vedtatt.
Lunds forslag fra UOO enstemmig vedtatt.
Smidtrøds forslag til punkt7 ble satt opp mot innstillingen. Smidtsrød forslag fikk 7 stemmer (2 Ap,
Sv, 1 Uavh, Krf) og falt.
Forøvrig ble innstillingens:
punkt 1-5 enstemmig vedtatt
punkt 6 enstemmig vedtatt
punkt 7-18 entemmig vedtatt
BY- 095/18 Vedtak:
Samfunnsdel:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030
på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Tillegg til kulepunkt 1 under A6: «som f.eks. bruk av grønne tak»
Følgende tillegg tas inn under ”TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES” side 5 og HELSE OG
OMSORG side 11 og 12:
Side 5 TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES:
Nytt kulepunkt nr 4:
· fordi vi tar vare på de av våre eldre som trenger omsorg og pleie
Side 11 HELSE OG OMSORG
Nytt avsnitt:
Når helsa skranter
Et viktig forebyggende tiltak er at de eldre skal føle seg trygge på å få hjelp når helsen svikter.
Dette betyr at hjemmetjenestene, hjemmesykepleie og hjemmehjelp, kan stille opp når behovet
melder seg. Like viktig er det at kommunen har tilstrekkelig antall heldøgns bemannede
omsorgsplasser med høy kvalitet der bl.a. måltidet har en viktig plass. Det er viktig at den til enhver
tid vedtatte dekningsgrad oppfylles. Dette betyr at det må planlegges og bygges nye
omsorgsplasser i henhold til befolkningsutviklingen.
Ny setning etter den siste setningen under avsnittet ”Potensialet som ligger i frivillighet”:
Her spiller blant andre Frivilligsentralen en viktig rolle.
Side 12 HELSE OG OMSORG
Nye kulepunkt etter kulepunkt nr 1 under H 3:
· Å til enhver tid ha heldøgns bemannede omsorgsplasser i henhold til vedtatt
dekningsgrad.
· Å ha en godt utbygget hjemmetjeneste.
Nytt kulepukt etter kulepunkt nr 1 under H 5:
·
Å gi Frivilligsentralen en økonomi som gjør at oppgavene kan utføres. Dette gjelder
for eksempel drift av ”handlebussen”.

1. Barnefattigdom (s 13): Variert fritidstilbud for alle barn - uanhengig bakgrunn, økonomi,
funksjonsevne og kjønn - deltar.
Alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i lek og fritid. Gode fritidstilbud - til alle grupper av
barn og unge - kan ha forebyggende effekt.
Punkt O 6 (s 14): Vi vil sikre et variert fritidstilbud hvor alle barn og unge - uavhengig av bakgrunn,
funksjonsevne, økonomi og kjønn - kan delta.
Det skal skje gjennom:
- å kartlegge barn og unges behov for, muligheter til og bruk av - lek- og fritidsaktiviteter
- å utvikle tilpassede tilbud for barn og unge som ikke har egnede tilbud i dag eller ikke har
mulighet for åbenytte tilbud som eksisterer
- å tilby ulike aktiviteter - også de smale tilbudene.
2. Møteplasser i sentrum (s 16)
F 4. Vi vil være en kommune med gode møteplasser der folk bor:
- nytt punkt: å utvikle rusfrie møteplasser i sentrum med ulike tilbud for ungdom.
Arealdel og Byplan:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes kommuneplanens arealdel 2018-2030 og
kommundelplan for sentrum (Byplan) 2018-2030 på høring og legges ut til offentlig ettersyn med
følgende endringer:
1. Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» (vedlegg 13) legges til grunn for
plan- og byggesaker innenfor Tønsberg kommunes boligområder.
Arealdel:
2. Byggeskikkveileder for bevaringsverdig bebyggelse i Tønsberg (vedlegg 14) og
områdebeskrivelser (i vedlegg 13) av både foreslåtte og eksisterende bevaringsområder legges til
grunn for plan- og byggesaker i bevaringsområdene.
3. Følgende nye/utvidede bevaringsområder som vist i plankartet (med tilhørende
bestemmelser/retningslinjer):
a) Triangelveien # 1 (ny)
b) Markveien 20-24 # 2 (ny)
c) Solvang kolonihager # 3 (utvidelse)
d) Markveien # 4 (utvidelse)
e) Vidjeveien # 5 (ny)
f) Område ved Huitfeldtsgate # 7 (utvidelse)
g) Havebyen på Træleborg # 8 (større utvidelse)
h) Måkeveien # 9 (ny)

i) Husvikåsen # 10 (ny)
j) Presterødåsen vurderes inn som nytt bevaringsområde fram mot 2. gangsbehandling.
Kolonihagen endres fra middels til høy kulturhistorisk verdi.
4. Nåværende bevaringsområder på Tangen (# 5) og Teglhagen (# 7) utgår.
5. Følgende arealer omdisponeres til offentlig og privat tjenesteyting, jf. vedlagt plankart:
a) Tomteareal til ny Ringshaug barneskole (med mulighet for ny flerbrukshall) på del av gbnr.
90/10 og 92/16 omdisponeres fra formålene idrettsanlegg og LNF. Det tas inn en
hensynssone for friluftsliv (H 530_46) på tilgrensende skogs- og turområder.
b) Utvidelse Træleborg (gbnr. 1006/198 og 1006/251) omdisponeres fra boligformål.
c) Tomteareal tilhørende Elihuskolen, gbnr. 154/47, 154/204 og 154/257, omdisponeres fra
formålene næring og LNF.
6. Følgende arealer anbefales lagt ut til deponiområder eller rigg- og anleggsområder:
a) Gullerød (gbnr 72/2 og 117/1) – bestemmelsesområde massedeponi i LNF (#16)
b) Eik v/ Per Gynts vei (gbnr 86/46) – omdisponeres fra LNF til andre typer bebyggelse og
anlegg (kommunalt rigg- og anleggsområde)
c) Ulvikaveien v/ Tolvsrød barnehage (gbnr 141/188) – omdisponeres fra offentlig eller privat
tjenesteyting til andre typer bebyggelse og anlegg (kommunalt rigg- og anleggsområde)
d) Sandeveien på Olsrød (gbnr 149/174) – bestemmelsesområde som tillater midlertidig
kommunalt rigg- og anleggsområde (#17)
7. Hensynsone kulturmiljø Slagendalen og Jarlsberg videreføres ikke i ny kommuneplan.
8. Følgende justeringer i båndleggingssoner for som følge av infrastruktur til vei og jernbane:
a) erstatte båndlegging til ny jernbane nord for Tønsberg med vedtatt reguleringsplan
b) de to båndleggingssonene Korten og Smørberg justeres i henhold til høringsutkast for
kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse.
9. Utvidelse av næringsområdet D22 Ødegården med 115 daa som vist i plankart, jf. tilleggsvedtak
(BY- 145/17) om å utrede mulighetene for å etablere datalagring på Tveiten eller Ødegården.
10. Endringer i arealdelens bestemmelser iht. vedlegg 4.
11. Mindre endringer og justeringer i arealdelens plankart som vist i plankart (vedlegg 3) og
beskrevet i saken.

12. Følgende oppheving av planer:
a) Kommunedelplan for Husøy oppheves, og erstattes av kommuneplan.
b) Kommunedelplan på Kilen oppheves, og erstattes av områdeplan og kommuneplan
Byplan:
13. Følgende av tomtealternativer foreslås til ny svømmehall:
a) Område nord for dagens svømmehall (gbnr 1002/11) omdisponeres fra grønnstruktur og
kombinert bebyggelse og anlegg til offentlig eller privat tjenesteyting (# 29)
b) Stensarmen (alt.2), nær Kanalbrua (del av gbnr 1005/7, 1005/32,1005/10 og 1005/6) (#
30)
c) Kaldnes Vest (del av gbnr 1003/301 og 1003/79) (# 32)
d) Messeområdet
De tomtealternativene som ikke blir valgt, tas ut av Byplan når plassering av svømmehall er
avgjort, og formålene med tilhørende bestemmelser tilbakeføres i Byplan 2014-2026 (datert
03.02.2016).
14. Følgende arealer anbefales lagt ut til midlertidig rigg- og anleggsområde:
a) Stensarmen (del av gbnr. 1005/6) – bestemmelsesområde som tillater midlertidig
kommunalt rigg- og anleggsområde (# 31)
15. Endring i avgrensing av bestemmelsesområde for «sårbare sentrumskvartaler» #26. Det tas
inn et tillegg i tilhørene bestemmelser om at Storgata 49 skal bevares som en enhet, både
hjørnebygget og sidebygningen.
16. Endringer i Byplanens bestemmelser iht. vedlegg 6.
17. Mindre endringer og justeringer i Byplanens plankart som vist i plankart (vedlegg 5) og
beskrevet i saken.
18. Det utarbeides veileder for bruksendring i driftsbygninger, gartnerier etc. tilknyttet
landbrukseiendommer. Sak fremmes i Fellesnemnda for Re-Tønsberg.
Begrunnelse:
Landbruk er blitt effektivisert kraftig de siste tiårene. Kravet til nybygg er stort og eldre bebyggelse
blir stående tomme og ubenyttet. Dette er en ressurs som må kunne utnyttes og det må lages
retningslinjer lokalt som åpner for annen bruk enn stedsbunnen næring.

Sammendrag:
Tønsberg kommune har gjennom kommunal planstrategi 2015 – 2019 (BY-sak 145/16) vurdert
planbehovet for kommende fireårsperiode. Der ble det bestemt at Tønsberg kommune skulle foreta
en delvis rullering av kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) og Byplan.
Formålet med rulleringen er å forbedre og utdype disse overordnede planene, samt oppdatere
planene i henhold til nye nasjonal, regionale og kommunale planer og føringer. Det felles
planprogrammet ble vedtatt den 13.09.17 (BY 098/17). De viktigste endringene er:
Samfunnsdel:
To nye kapitler er kommet inn, kommunen som organisasjon og integrering. Det er videre gjort
små endringer på øvrige kapitler i forhold til prognoser og utviklingen innenfor de ulike områdene.
Kapittelet om næringsutvikling er det som har gjennomgått størst endringer.
Arealdel/Byplan:
Det er utarbeidet en fortettingsstrategi som skal gi sterkere føringer for boligbyggingen i Tønsberg
kommune. Strategien er bygd opp om tre satsningsområder; bevaringsområder, boligutvikling i
eksisterende boligområder, fortettingsområder. Forslag til reviderte bestemmelser i arealdelen
virker sammen med strategien. Inkludert i strategien er en byggeskikkveileder for bevaringsverdig
bebyggelse i Tønsberg, samt områdebeskrivelser av både foreslåtte og eksisterende
bevaringsområder.
Del av tidligere Stokke kommune for området Vear er innlemmet i plankart og bestemmelser i
arealdelen. Kommunedelplan for Husøy foreslås opphevet, og rådmannen anser at de hensynene
som er viktig å sikre kan løses i arealdelen. Vedtakspunkt om at Kommunedelplan for Kilen
erstattes her med områdeplanene, er et formelt vedtak for å rydde opp i plannivåene.
For å dekke kommunens behov som tjenesteleverandør er det behov for noe nytt areal for offentlig
tjenesteyting, så foreslås det en ny tomt til ny Ringshaug barneskole, mindre utvidelse ved
Træleborg skole, tomtealternativer til ny svømmehall, samt noen andre mindre justeringer innenfor
formål offentlig og privat tjenesetyting.
I forhold til oppgaven om å avsette et område for privat masselagring, er det foreslått et
bestemmelsesområde på Gullerød (#16) som midlertidig deponi i LNF. Det er her krav til
reguleringsplan hvor blant annet endelig omfang skal avklares. Kommunen skal selv regulere og
benytte seg av dette området til lagring av rene masser. Området skal replantes med skog når
deponiet er ferdig oppfylt.
Rådmannen foreslår ingen endring i sonen for kulturmiljø i Slagendalen og Jarlsberg som ble
utvidet/ tatt inn i forrige revisjon av arealdelen på bakgrunn av RPBA. Administrasjonen har ikke
myndighet eller kunnskap til å kunne vurdere eller overprøve avgrensingen av sonene. Det
ansvaret og den myndigheten er det Kulturarv, som overordnet myndighet på dette feltet, som har.
Kulturmiljøsonene er der for å tydeliggjøre et hensyn som skal tas til det regionale og nasjonalt
viktige kulturmiljøet i Slagendalen og Jarlsbergområdet. Det innebærer ingen vesentlige forskjeller
å ta sonene ut av plankartet, fordi hensynene til kulturmiljø og landskap må tas her uansett.
Regionale myndigheter har varslet innsigelse dersom Tønsberg kommune velger å ta sonene ut.
Bystyret vedtok den 6.12.17 å utrede mulighetene for å etablere datalagring på Tveiten og
Ødegården. Administrasjonen valgte på bakgrunn av sakens konfliktnivå å sette ut
konsekvensutredningen (KU) til en ekstern konsulent, og utføre en grundigere KU enn normalt på
kommuneplannivå. Sammenstillingen av konsekvenser viser at Tveiten gir større negative

konsekvenser enn Ødegården/Gulliåsen for fire vurderte samfunns- og miljøtemaer
(naturmangfold, kulturminner/miljø, by- og tettstedsutvikling, rekreasjon/friluftsliv/barn og unge),
mens ett tema (landskap/kulturlandskap) vil gi størst negative konsekvenser for
Ødegården/Gulliåsen. Flere av de negative konsekvensene vil gå ut over nærmiljøet i Barkåker
tettsted. Rådmannen har på bakgrunn av tidligere vedtak der Ødegården er stilt opp som
førstevalg og de negative konsekvensene for Tveiten valgt å utvide industriområdet på Ødegården
med 115 daa mot nord og øst.
Arealdelen og Byplans ”utfyllende bestemmelser og retningslinjer” er gjennomgått med sikte på å
forbedre og tydeliggjøre bestemmelsene, samt oppdatert bestemmelser og plankart i samsvar med
nye kommunale, regionale og statlige planer og føringer. Arealdelens og Byplanens bestemmelser
er også blitt samordnet bedre, slik at de er like der de kan være like.
Bestemmelse for lek- og uteoppholdsareal har gjennomgått store endringer i hvordan kravene
regnes ut, og slår inn. De nye kravene tar utgangspunkt i antall m2 boligareal og ikke per boenhet
som tidligere. Kravene er satt opp for å være tilnærmet likt det vi har i dag, men for større
prosjekter minker kravet i forhold til i dag. Områder i og utenfor sentrumsområder har ulike krav.
Det er nye bestemmelser om visuelle kvaliteter og tilpasning (§ 2.2.5 i arealdelen) som skal virke
sammen med veiledningene i strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg». Disse endringene
strammer inn og konkretiserer kravene til tilpasning for plan- og byggesaker i eksisterende
boligbebyggelse.
Øvrige endringer i bestemmelsene er beskrevet i saksfremlegget og vist med gult/overstrøket tekst
i vedlagte bestemmelser til arealdel og Byplan (i vedlegg 4 og 6).
Feil og mangler i plankartet som er funnet siden forrige revisjon er rettet opp i både arealdel og
Byplan.
Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og kommunedelplan for Byplan 2018-2030 anbefales lagt
ut på offentlig ettersyn i tråd med Rådmannens innstilling.
Vedlegg:
Vedlegg1_Planprogram_samfunnsdel_arealdel_og_byplan_Fastsatt_i_BY_sak_098_17
Vedlegg2_Kommuneplanens_samfunnsdel_2018_2030_1gangsbehandling_10.08.18
Vedlegg3_Plankart_Arealdel_99009_G 20180815 _forslag 1200DPI
Vedlegg4_Forslagbestemmelser_Arealdel_1gangsbehandling
Vedlegg5_Plankart_90019_G Byplan 20180815 forslag
Vedlegg6_Forslagbestemmelser_Byplan_1gangsbehandling
Vedlegg7_Samledok_konsekvensutredninger_ArealdelByplan_1gangsbehandling
Vedlegg8_Konsekvensutredning_TveitenØdegården_datalagringssenter
Vedlegg9_Innspill_til_planprogram_og_planprosess_med_RMkommentar_
1gangsbehandling
Vedlegg10_Innspill_til_ekstravarsling_TveitenØdegården_med_RMkommentar_1gangsbehandling
Vedlegg11_Utredning_tomtealternative_ny_Ringshaugbarneskole_1gangsbehandling
Vedlegg12_Byggegrenselangssjø_Endringer_RevArealdel_1gangsbehandling
Vedlegg13_Fortettingsstrategi_Slik_skal_bygge_og_bo_1gangsbehandling
Vedlegg14_Byggeskikkveileder_1gangsbehandling

Innledning – hva saken gjelder:

Formålet med rulleringen er å forbedre og utdype disse overordnede planene iht. til vedlagt
planprogram, samt oppdatere planene i henhold til nye nasjonale, regionale og kommunale planer
og føringer.

Faktagrunnlag/ tidligere vedtak:
Planstrategi:
Tønsberg kommune har gjennom kommunal planstrategi 2015 – 2019 (BY-sak 145/16) vurdert
planbehovet for kommende fireårsperiode. Der ble det bestemt at Tønsberg kommune skulle foreta
en delvis rullering av kommuneplan og byplan som ble vedtatt:




Samfunnsdelen i april 2014 (BY 050/14)
Arealdelen i februar 2016 (BY 006/16)
Byplanen i september 2015 (BY 098/15)

Planprogram:
Det ble fremmet et felles planprogram for de tre planene, og den 19.04.17 ble det gjort følgende
vedtak i bystyret (BY- 034/17):
“Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-12, 11-13 og 4-1 varsles det oppstart av arbeid med
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2018-2030, samt kommunedelplan for sentrum (Byplan). Forslag
til planprogram sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn.”
Planprogrammet ble vedtatt den 13.09.17 (BY 098/17). Formålet med rulleringen er å forbedre og
utdype disse overordnede planene, samt oppdatere planene i henhold til nye nasjonal, regionale
og kommunale planer og føringer. Hovedtemaene er:
Samfunnsdel
 Tønsberg kommune som organisasjon, med særlig vekt på kommunikasjon og
innarbeidelse av et helhetlig kvalitetssystem.
 Integrering og bosetting av flyktninger.
 Implementere temaer som omfatter Vear fra Stokke kommune sin samfunnsdel (20162025)
Arealdel
 Utarbeide en fortettingsstrategi.
 Kommunedelplan for Husøy og Vear skal implementeres i arealdelen.
 Avklare behov for offentlig og privat tjenesteyting.
 Avsette et område for privat masselagring, fortrinnsvis i Slagenområdet.
 Vurdere om kommunen skal foreta endringer av hensynssone for kulturmiljø i Slagendalen
og Jarlsberg som ble utvidet/ tatt inn i forrige revisjon av arealdelen på bakgrunn av RPBA
 Vurdere endringer i båndleggingssoner knyttet til fremtidig infrastruktur (i forhold til evt ny
informasjon knyttet til pågående prosesser med ny fastlandsforbindelse og jernbane)
 Arealdelens ”utfyllende bestemmelser og retningslinjer” skal gjennomgås på bakgrunn av
erfaringer gjennom bruk, samt oppdateres i forhold til nye kommunale, statlige og regionale
planer og føringer.
 Dersom det skulle oppdages feil og mangler i plankartet vil dette rettes opp.
Byplan
 Byromstrategi, vedtatt 18.05.17, skal innarbeides i planen.
 Innsikter fra rapporten "Tettere byer med høyere kvalitet” fra Vestfold fylkeskommune skal
vurderes innarbeidet.
 Vurdere endringer i båndleggingssoner knyttet til fremtidig infrastruktur (i forhold til evt ny
informasjon knyttet til pågående prosesser med ny fastlandsforbindelse og jernbane)
 Byplanens ”utfyllende bestemmelser og retningslinjer” skal gjennomgås på bakgrunn av
erfaringer gjennom bruk, samt oppdateres i forhold til nye kommunale, statlige og regionale
planer og føringer.
 Dersom det skulle oppdages feil og mangler i plankartet vil dette rettes opp.

Tilleggsvedtak til planprogrammet (BY 145/17):
Bystyret vedtok den 6.12.17 å utrede mulighetene for å etablere datalagring på Tveiten og
Ødegården, med følgende vedtak:
1. Etablering av et senter for datalagring på området Tveiten eller på et utvidet næringsområde
Ødegården/Gulliåsen (D22) tas inn som et utredningstema i planprogrammet til pågående
revisjon av kommuneplanens arealdel.
2. Utredningen skal ta utgangspunkt i at området Ødegården/Gulliåsen har prioritet 1 på grunn
av at utbygging av området Tveiten har store negative konsekvenser for Barkåker som
boområde og lokalsenter.
3. Utredningen skal tydeliggjøre prissatte og ikke prissatte tilhørende konsekvenser for
Barkåker som boområde og lokalsenter og estimerte kostnader for byggemodning og
etablering av nødvendig infrastruktur for utbygger i begge alternativene.
4. Det forutsettes at dersom området Tveiten ikke velges for etablering av senter for
datalagring så opprettholdes områdets status som LNF område.

Medvirkning
Gjestebud:
Tønsberg kommune prøvde i forbindelse med arbeidet med nye bevaringsområder ut en metode
for medvirkning som heter gjestebud. Gjestebud er en uhøytidelig metode for medvirkning, hvor
utvalgte innbyggerne (gjestebudsverter) inviterer gjester hjem til seg for å diskutere aktuelle
temaer. Gjestene får mulighet til å si sin mening om saker de er engasjerte i og som får
konsekvenser for dem selv. Diskusjonene foregår i trygge rammer, blant kjente og uten kommunal
deltagelse. Vi tror at dette er en god måte å få innspill fra engasjerte innbyggere som vanligvis ikke
stiller på f.eks. folkemøter.
Tønsberg kommune ønsket kunnskap om hvilke kvaliteter beboere i områder som ble vurdert til
bevaring verdsetter og oppmuntret beboere til å invitere til gjestebud for å kunne drøfte
boligområdets kvaliteter. Det kom innspill fra 7 områder. Disse er kort gjengitt innunder
beskrivelse/vurdering av hvert område i saksfremleggets kapittel 2.2.2, med særlig fokus på det
som er viktig i forhold til vurdering av bevaringsverdien som kvaliteter i boligområdet.
Samhandling med regionale myndigheter:
Det har vært avholdt et formelt samhandlingsmøte med regionale myndigheter iht.
samhandlingsreglene i kommuneplansaker den 26.06.18.
I tillegg har vi hatt dialog underveis om fagområder der det er naturlig å samarbeide/søke råd.
Møter ifm datalagringssaken:
- folkemøte den 07.11.17 på Sem samfunnshus
- folkemøte 17.04.18 på Barkåker samfunnshus
- møter med aktuelle grunneiere den 16.06.17 og 21.08.17
I høringsperioden vil vi invitere til dialog om planforslaget. Nærmere detaljer om hvordan og når vil
bli varslet sammen med offentlig ettersyn av planforslaget i september 2018.

Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningsloven
§ 11-15. Vedtak av kommuneplan
Kommunestyret selv vedtar kommuneplanen. Dersom kommunestyret vil treffe vedtak om
kommuneplanens arealdel som medfører en bruk av arealer som ikke har vært gjenstand for
høring under planbehandlingen, må de deler av planen som ønskes endret, tas opp til ny
behandling.
Planen skal kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Et eksemplar av
planen skal sendes til departementet, fylkesmannen, regional planmyndighet og berørte statlige
myndigheter.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.
§ 11-16. Innsigelse og vedtak av departementet
For innsigelse til kommuneplanens arealdel gjelder §§ 5-4 til 5-6. Dersom innsigelsen knytter seg
til klart avgrensede deler av planen, kan kommunestyret likevel vedta at de øvrige delene av
kommuneplanens arealdel skal ha rettsvirkning.
Departementet avgjør om innsigelsen skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre de endringer i
kommuneplanens arealdel som finnes påkrevd.
Departementet kan, selv om det ikke er reist innsigelse, oppheve hele eller deler av planen eller
gjøre de endringer som finnes påkrevd, dersom den strider mot nasjonale interesser eller regional
plan. Kommunen skal ha fått mulighet til å uttale seg før departementet treffer vedtak. Kommunen
må innen tre måneder etter at departementet har mottatt den være underrettet om at planen kan bli
endret.
Departementets vedtak kan ikke påklages. § 5-6.
Mekling og avgjørelse av departementet Finner kommunen ikke å kunne ta hensyn til innsigelsen,
skal det ordinært foretas mekling mellom partene. Dersom enighet ikke oppnås, treffer kommunen
planvedtak og sender planen og innsigelsen, med meklerens tilråding, til departementet.
Departementet avgjør om innsigelsen skal tas til følge og planen endres.
Kongen avgjør hvem som skal være mekler.

Forholdet til kommuneplanen:
Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. I Tønsberg har vi valgt å utarbeide en
egen kommunedelplan for sentrum (byplan) som tar for seg byområdet.
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 sammen med tilhørende handlingsdelen legger
rammene for hvilken samfunnsutvikling vi skal ha i kommunen. For at dette skal kunne skje, må
det være en klar forbindelse mellom samfunnsdelen, kommuneplanens arealdel og byplanen.
Arealdelen og byplanen legger de langsiktige rammene for hvordan arealene våre skal utvikles.
Samfunnsdelen peker på viktige prinsipper, og disse er lagt til grunn i arealdelen og byplanen slik
at målsettinger og ønskede strategier blir gjennomført.
Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for
hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas
ved disponering av arealene. Byplanen angir tilsvarende rammer og betingelser for byområdet.
Samlet sett angir disse to planene arealbruken for hele kommunen.

Saksutredning (planbeskrivelse, rådmannens vurderinger og anbefaling):
Innhold i revisjon er beskrevet i vedlagt planprogram. Alle innkomne høringsinnspill er referert og
kommentert/ vurdert i vedlegg 9.
Her følger planbeskrivelse, rådmannens vurderinger og anbefaling for de tre planene som
revideres; kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan:

1. Saksutredning kommuneplanens samfunnsdel
Det er foretatt en begrenset rullering av kommuneplanens samfunnsdel parallelt med arealdelen.
Samfunnsdelen er vedlagt saken i vedlegg 2. To nye kapitler er kommet inn, kommunen som
organisasjon og integrering. Det er videre gjort små endringer på øvrige kapitler i forhold til
prognoser og utviklingen innenfor de ulike områdene. Kapittelet om næringsutvikling er det som
har gjennomgått størst endringer.
Kapittelet kommunen som organisasjon er satt inn for å tydeliggjøre kravet i loven om å ta stilling til
mål og strategier for kommunen som organisasjon. Kapitlet tar for seg det helhetlige
kvalitetssystemet, med vekt på kvalitetskultur, kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringer gjennom

gode systemer. Videre er personalpolitikken med kommunens HR-strategi som vektlegger verdier
og etikk, ledelse og kompetanse belyst. De to siste innsatsområdene som belyses i dette kapittelet
er kommunikasjon internt og ekstern samt bærekraftig økonomi.
Kapittelet Integrering bygger på tidligere vedtatt integreringsstrategi for bosatte flyktninger og deres
familier (BY 097/16). Det er for øvrig bygget opp som de øvrige kapitlene med en generell del først
i forhold til utfordringer og muligheter, for så en redegjørelse for målsettinger og strategier på
området.
Bystyret vedtok en ny strategisk næringsplan for Re og Tønsberg kommune 07.02.18 (BY 010/18)
dette medførte behov for endringer i kapittelet næringsutvikling slik at den nye planen samsvarte
med kommuneplanen. Øvrige endringer er av mindre karakter. Endringer i forhold til temaer som
omfattet Vear fra Stokke kommune sin samfunnsdel (2016-2025), var etter en gjennomgang godt
ivaretatt gjennom de fokusområdene man allerede hadde i Tønsberg kommune sin samfunnsdel
av kommuneplanen. Det ble derfor ikke gjort noen spesifikke endringer i forhold til dette punktet.

2. Saksutredning kommuneplanens arealdel
2.2 Fortettingsstrategi – slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune
2.2.1 Bakgrunn for arbeidet med en slik strategi
Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» skal gi trygghet, forutsigbarhet og
tydeliggjøre hva som er greit å bygge hvor. Trygghet for naboer til å vite hva som kan komme på
nabotomta. Forutsigbarhet for offentlig infrastruktur som vei, skoler og barnehager til å beregne og
bygge opp om infrastrukturen der utviklingen kommer. Tydeliggjøre for byggenæringen og andre
som skal bygge hvor og hvordan man kan bygge tettere, og hvor man av ulike hensyn ikke kan
bygge så tett. Styrke utviklingen av miljømessige og sosialt bærekraftige lokalsamfunn.
En videre utvikling av kommunens småhusområder reiser andre problemstillinger enn tradisjonelle
feltutbygginger fordi hvert tiltak medfører endringer i allerede etablert og ofte sårbart bo- og
bygningsmiljø. Dersom slike endringer skal bli vellykkede må det stilles tydelige krav til funksjonell,
miljømessig og estetisk kvalitet i nye byggetiltak.
Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» gir føringer og kunnskap om
boligbygging i Tønsberg. Strategien er delt opp i tre områder:




bevaringsområder
boligutvikling i eksisterende boligområder
fortettingsområder

Forslag til reviderte bestemmelser i arealdelen virker sammen med denne strategien. Inkludert i
strategien er en byggeskikkveileder for bevaringsverdig bebyggelse i Tønsberg, samt
områdebeskrivelser av både foreslåtte og eksisterende bevaringsområder.
2.2.2 Nye bevaringsområder
Som et ledd i å utarbeide en ny boligstrategi for Tønsberg har det vært en viktig jobb å vurdere
hvilke boområder som anses som tidstypiske og autentiske med tanke på å bevare området helt
eller delvis for fremtiden.
I UBA-sak 177/17 «Midlertidig praksis for boligområder som helt eller delvis vurderes bevart i
kommuneplanens arealdel» er det vedtatt at en skal vise forsiktighet i plan- og byggesaker inntil
arbeidet med nye bevaringsområder er ferdigstilt.
Det er Asplan Viak og en arbeidsgruppe i Tønsberg kommune som har kommet frem til disse
forslagene. I tillegg er det gjennomført medvirkningsopplegget «gjestebud» i de «nye»
bevaringsområdene.
Det ble bestemt at også eksisterende bevaringsområder i gjeldende arealdel, skulle gås gjennom
for å vurdere om disse skulle opprettholdes/utvides/reduseres/utgå.

Det ble i denne forbindelse utarbeidet en beskrivelse som gir en kortfattet oversikt over
bakgrunn/historikk, arealmessig omfang, og antall bygg. Videre ble områdepreg,
utbyggingsperiode og type bebyggelse beskrevet kort. Byggehøyder og takform er beskrevet i eget
avsnitt da dette ofte er vesentlig for et områdepreg. Videre beskrives områdestrukturen med viktige
karakteristiske trekk.
Områdets autentisitet vurderes som grunnlag for områdeavgrensningen og fastsettelse av
kulturhistorisk verdi. Områdeavgrensningen er vurdert og det foreslås enkelte tillegg og noen kutt i
denne.Videre vurderes områdenes kulturhistoriske verdi med begrunnelse.
I tillegg til områdebeskrivelsene er det også laget en byggeskikkveileder for Tønsberg. Begge
dokumentene inngår i strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune», som er vedlagt
saken.
Følgende områder ble vurdert:
Vurdering av 7 bevaringsområder i gjeldende arealdel::
A. Område ved Huitfeldtsgate, vurdere område med utvidelse
B. Træleborgområdet, vurdere området med utvidelse
C. Enggaten, vurdere området
D. Markveien, vurdere området med utvidelse
E. Solvang kolonihage, vurdere området med utvidelse
F. Teglhagen, vurdere området
G. Tangen, vurdere området
Vurdering av 8 nye områder for bevaring i revidert arealdel:
H. Måkeveien
I. Markveien 20-24
J. Triangelveien
K. Vidjeveien
L. Syrinveien
M. Husvikåsen
N. Saxildsgate
O. Trudvangveien
Kort vurdering av kulturhistorisk verdi, med områdeavgrensning
Vurdering av områder som ligger inne som bevaring i gjeldende arealdel:
Forklaring av kartutsnitt: Områder som allerede er satt av til bevaring er vist med rød, heltrukken
linje, og foreslåtte utvidelser er markert med blå, stiplet linje.
A) Huitfeldtsgate
Området Huitfeldts gate omfatter de bebygde områdene vest og syd for Sykehuset i Vestfold
avgrenset av Halvdan Wilhelmsensalle og jernbanesløyfen/Slagenveien. Området ble bygget ut fra
slutten av 1800- tallet og frem til ca. 1930. Innenfor området er det ca 179 boenheter. Området har
sammenhengende eldre villabebyggelse i hage med få nye tilføyelser.

Vurdering av kulturhistorisk verdi:
Høy samlet grad av autentisk struktur og bebyggelse gjør området lett lesbart og forteller om
områdets historie som bynær villabebyggelse som oppsto under byens vekstperiode etter 1900.
Området har høy bevaringsverdi.
Områdeavgrensning, foreslåtte tilføyelser:
Halvtan Wilhelmsensalle 3-5 utgjør en del av en sammenhengende struktur med villabebyggelse
bygget gjennom en lengre periode. Trærne i alleen bør vurderes inkludert. Adlersgate 31 og 33 har
autentisk og tidsmessig tilsvarende bebyggelse som oppfattes sammenhengende med området
ellers.
B) «Havebyen» på Træleborg
Området Træleborg omfatter bebyggelsen i de første kvartalene sør for Slagenveien på Træleborg.
Utbygging av området startet i vest på begynnelsen av 1900-tallet og ble avsluttet i øst på 1920tallet. Innenfor området er det totalt 413 boenheter. Historisk byggesaksarkiv viser at det
opprinnelig har vært høy andel tomannsboliger, men også enkelte eneboliger samt leiegård.
Arkivet viser videre at bygg med tiden har blitt omgjort til eneboliger.

Vurdering av kulturhistorisk verdi:
Områdets store utbredelse er tydelig bevarte originale trekk i struktur og bygningsmasse er
uvanlig. Området har aldersverdi, historiefortellende verdi og forteller tydelig om byens vekst etter
1900. Selv om enkeltbygg i strukturen har lavere verdi pga. endringer vurderes området som
helhet å ha høy verdi. Samlet vurderes området til høy verdi.
Innspill fra gjestebud/innbyggerne på Træleborg:
Hage i sentrum. Rolig, men sentralt. Nærhet til tog. Helhetlig tidstypisk bebyggelse fra
begynnelsen av 1900-tallet. Grønne plasser. Barnevennlig. Flott trafo. Det er positivt at
bebyggelsen har taktyper og høyde som er tilpasset området. Bra at området vurderes, det er
viktig i forhold til å ivareta kvaliteter og helhet.
Områdeavgrensning, foreslåtte tilføyelser:
Vålegaten 14 og Staverngate 22 er autentiske bygg og danner vegger i plassrom.
Bebyggelsen på vestsiden av Stokkegaten mellom Slagenveien og Svend Foyns gate er lett lesbar
eller svært autentisk bebyggelse, enkelte med høy kunstnerisk kvalitet. Området er stort med
glidende overgang mellom hovedvekt av bygg som oppleves autentiske og hovedvekt av bygg av
bygg som i større grad har gjennomgått endringer. Områdets store utbredelse med tydelige
bevarte originale trekk i struktur og bygningsmasse er uvanlig. Selv om enkeltbygg i strukturen har
lavere verdi pga. endringer, vurderes området som helhet å ha høy verdi. Avgrensningen er
plassert i overgangen og favner et område som i hovedsak oppleves autentisk og lite endret.
C) Enggaten
Området ligger ved sykehusbakken i Halvdan Wilhelmsens alle, avgrenset av jernbanen og
Wergelandsgate. Området består av 20 bygninger med 53 registrerte boenheter, i to og 4mannsboliger. Boligene er oppført i perioden 1917-1921 som arbeiderboliger.

Vurdering av kulturhistorisk verdi:
Autentisk bebyggelse, struktur er godt bevart, helhetlig plangrep gjør at området vurderes å ha
samlet svært høy verdi.
Områdeavgrensning:
Området favner et helhetlig planlagt og utbygget område. Omkringliggende bebyggelse fremstår
tydelig avvikende fra dette. Ingen utvidelser foreslås.
D) Markveien/Grevinneveien
Området ligger ved og nord for Grevinneveien på Solvang. Det er registrert 24 boenheter innenfor
området. Området i Markveien og Grevinneveien består av villabebyggelse på store tomter og
spenner fra sveitserstil til funkis, og stiluttrykket stemmer over ens med med perioden området er
utbygd. Bebyggelsen i nedre del av Markveien stammer i henhold til byggesaksarkivet fra rundt
1917. Sør for Grevinneveien er det byggesaker fra 1912-1921 og nord for Grevinneveien 1932 og
50 tallet.

Vurdering av kulturhistorisk verdi:
Høy historiefortellende verdi, kunstnerisk verdi og stor grad av autensitet gir området samlet høy
verdi.
Innspill fra gjestebud/innbyggerne i Markveien/Grevinneveien:
Verdsetter Solvang som boligområde høyt. Nærhet til sentrum, skogen, idrettsanlegg, barnehage
og skole er viktig. Boliger fra flere epoker på 1900 tallet. Relativt stort innslag av eneboliger.
Hyggelige gater og relativt rolig boligområde. Det uttrykkes bekymring for begrensninger bevaring

gir for eiendommene, og at dette vil gi redusert verdi. Likeledes at det vil gi ekstra kostnader ved
vedlikehold og ombygginger.
Områdeavgrensning:
Administrasjonen har foreslått å vurdere en utvidelse av eksisterende bevaringsområde. Forslag til
utvidelse omfattet boligene: Grevinneveien 4A og 6 samt 9, 11 og 13. I tillegg ble Dr. Lorentzensvei
1 og 3 samt Kongleveien 2 innlemmet. Resultatet av denne vurdering er at eiendommene Dr.
Lorentzensvei 1 og 3 tas ut. Øvrige eiendommer tilføyes område for bevaring. Forslag til
avgrensingen som anbefales lagt inn i arealdelen følger av karakteristisk struktur og bebyggelse
for området.
E) Solvang kolonihage
Området for kolonihagen ligger helt nord på Solvang inntil Byskogen og Byskogen skole.

Vurdering av kulturhistorisk verdi:
Området er karakteristisk som kolonihage og historiefortellende verdi knyttet til utvikling av
kolonihager tidlig på 1900 tallet, men bebyggelsen innenfor området har liten grad av antikvarisk
verdi. Samlet vurderes verdi som middels.
Områdeavgrensning, foreslåtte tilføyelser:
Bebyggelsen langs Wergelandsvei ligger innenfor gjerde til Kolonihagen og hører til strukturen.
Byskogen danner en tydelig grønn vegg rundt kolonihagen og det bør vurderes om en buffersone
rundt kolonihagen skal medtas i området for å ivareta dette grønne preget.
F) Teglhagen
Teglhagen er lokalisert på Korten, nord for foten av Slottsfjellet og ved nordre atkomst til Tønsberg
sentrum. Innenfor området er det 17 bygg med totalt 56 boenheter, i firemannsboliger. Området ble
bygd ut av Tønsberg boligbyggelag ca. 1949-1951.

Vurdering av kulturhistorisk verdi:
Området har en historiefortellende verdi knyttet til bosettingen etter krigen. De mange endringene
bebyggelsen har gjennomgått , som utvidelser av byggene og tilbygg av store verandaer med ulik
utforming, reduserer forståelse og historisk lesbarhet og gjør at verdiene i området langt på vei er
tapt. Flere bygg har også skiftede, endrede eller flyttede vinduer som forringer preget og grad av
autentisitet. Det er ikke realistisk å forvente at endringer blir tilbakeført. Bygningstypen er også
ivaretatt i Måkeveien, der bebyggelsen fortsatt er autentisk. Området har fortsatt bokvalitet og
bruksverdi, men på grunn av endringer som er gjort siden byggeår, vurderes det at grunnlaget for
antikvarisk bevaring i liten grad er til stede. Det anbefales at området utgår som bevaringsområde i
arealdelen.
G) Tangen
Området ligger på nordre del av Tangen ved Jarlsøsundet og inntil sjøkanten. Området består av 4
boenheter. Området består av villaer med tomt ned til sjøen, hvor bebyggelsener plassert med
romslig hage mot sjøen. Villaene er trolig et eksempel på utbygging i utkanten av byen i
forbindelse med den store vekstperioden tidlig på 1900-tallet.

Vurdering av kulturhistorisk verdi:
Verdien i bebyggelsen er vesentlig forringet og for enkelte bygg allerede tap. Bebyggelsen har
gjennomgått flere endringer. Opprinnelig struktur er lesbar, men inntrykket forstyrres noe av tilbygg
og endringer. Ett av byggene er nytt og bygget som kopi av et eldre revet hus. Autentisiteten i
bebyggelsen er langt på vei tapt. Området er derfor ikke lenger et godt eksempel på eldre

villabebyggelse fra perioden. Gjenværende verdi i området tilskrives tomtestruktur, plassering av
bygg på tomt med hage ned mot naturlig sjølinje. Det er imidlertid en problemstilling om dette
alene kan rettferdiggjøre regulering til bevaring. Villaområder fra tidlig 1900-tall er godt representert
i områdene Huitfeldsgate, Træleborg og Markveien. Det anbefales at området utgår som
bevaringsområde i arealdelen.
Nye områder for bevaring som anbefales lagt inn i revidert arealdel:
H) Måkeveien
Området ligger sørøst på Træleborg som det siste boligområdet før industriområdet i Træleborg i
sør og Ringveien. Innenfor området er det 25 boligbygg med totalt 135 boenheter. Området er
bygd ut i siste halvdel av 1950-tallet og består av 50-talls typebebyggelse for boligbyggelag i form
av fire- og seksmannsboliger.

Vurdering av kulturhistorisk verdi:
Boligbyggelaget har bevart opprinnelig struktur og bygningsuttrykk på en måte som gjør at det står
som et tydelig eksempel på det uttrykk husbankens krav ga datidens boliger. Området har en
historiefortellende verdi knyttet til boligreisingen etter krigen. Arkitekturen fremstår lett lesbar og
området har få eller ingen tilføyelser som forstyrrer inntrykket. Det er bygd på verandaer, terrasser
og garasjer, og i ett bygg er det foretatt en utvidelse/forlengelse av bygget, men fasader mot gaten
oppleves i stor grad uten vesentlige inngrep og lesbarheten i området er i liten grad forringet.
Området fremstår med et tydelig og helhetlig preg. Området vurderes samlet å ha høy verdi.
I) Markveien 20-24
Markveien 20-24 ligger nord på Solvang hvor terrenget flater ut etter stigning fra byen i
Stenmalveien. I nord grenser området mot Trudvangveien. Innenfor området er det 13 opprinnelige
boenheter fordelt på tre rekkehus. Boligene ble opprinnelig oppført for Tønsberg boligbyggelag i
etterkrigsårene. Bebyggelsen hører stilmessig til etterkrigsfunkis fra gjenreisningsårene.

Innspill fra gjestebud/innbyggerne i Markveien 20-24:
Eiendommen bør bevares slik den er i dag, den er et kulturminne fra etterkrigstidens bo- og
sosialpolitikk. En bevaringsregulering må ikke være til hinder for renovering og en liten
oppgradering av garasjeanlegget som ligger vest på eiendommen.
Vurdering av kulturhistorisk verdi:
Enhetlig område med høy grad av autentisitet og en uvanlig utforming av verandaer integrert i
fasade gir byggene kunstnerisk verdi. Bebyggelsen er langt på vei i tråd med opprinnelig
byggesøknads tegninger og i original utførelse. Historiefortellende verdig vedr. etterkrigs
boligreising og boligbyggelag. Området vurderes samlet å ha høy verdi.
J) Triangelveien
Området ligger på Barkåker, Fritzølia og opprinnelig bygget for Sem boligbyggelag. Området
består av to byggefelt/eiendommer på totalt 80 boenheter; 38 enheter i 10 rekker mot nord og 42
atriumhus mot sør. Arkitekturen er typisk for 1970-tallet.

Innspill fra gjestebud/innbyggerne i Triangelveien:
Frittliggende eneboliger i borettslag. Nøktern arkitektur som ikke er for prangende. Ingen
gjennomgangstrafikk. Sentralt beliggende med kort veg til Tønsberg og Horten med et godt utbygd
kollektivnett. Aktive lag og foreninger. Kort veg til skog.
Vurdering av kulturhistorisk verdi:
Rekkehusene fremstår som typiske og vanlige for perioden. Atriumhusen er typiske, men uvanlige.
Området fremstår autentisk i materialbruk, struktur eller nyere tilføyelser. Ensartet fargesetting
forsterker områdets uniforme preg. Helhetlig og karakteristisk område med høy grad av autentisitet
i kombinasjon med uvanlig bygningstype som gir området samlet høy verdi.

K)Vidjeveien
Området ligger på vestre del av Tolvsrød ved Åsgårdstrand veien. Området er utbygget under ett
på midten av 1980-tallet. Området består av en karakteristisk arkitekttegnet enebolig med
sammensatt bygningsvolum som er repetert.

Vurdering av kulturhistorisk verdi:
Området fremstår som autentisk i materialbruk og struktur. Hustypen er så karakteristisk at det ikke
er tvil om opphav. Takvinduer og mønekryss er fellesnevnere som tydelig bærer slektskapet i
bebyggelsen og skaper identitet. Området har liten aldersverdi, men er lett lesbar og i hovedsak
autentisk i bygningsutforminger. Samlet vurderes området å ha middels bevarings verdi.
L) Syrinveien
Området ligger sentralt på Tolvsrød ved Ringshaugveien i nord. Området består av 38 boenheter
fordelt på 9 bygninger. Området har sammenhengende nyere tids bebyggelse utført som enkel og
ren stilmessige rekkehusbebyggelse. Området er bygd ut i 1977.

Innspill fra gjestebud/innbyggerne i Syrinveien:

Mest innvendige kvaliteter, som romslige leiligheter. Lave byggehøyder. Rekkehusene ser små og
hyggelige ut. Småhusskala er fint. Bra at det er et borettslag. Nærhet til strand og skogområder.
Sykkelavstand til sentrum, butikk, skole og barnehage.
Vurdering av kulturhistorisk verdi:
Bygningene er vanlig forekommende bygningstype og har en begrenset arkitektonisk formgivning i
tråd med tidens preg. Aldersverdi er lav. Samlet vurderes området til å ha middels bevaringsverdi.
Området anbefales ikke lagt inn som bevaringsområde i arealdelen.
M) Husvikåsen
Området ligger på Husvik på ås/kolle med utsikt mot Oslofjorden. Området er i hovedsak utført
med frittstående eneboliger i hage, med unntak mot syd hvor det er atriumhus samt eneboliger i
kjede/rekke. Området består av 203 registrerte boenheter. Området er bygd ut over ca. en
tiårsperiode fra midten av 60-tallet til midt 70-tall. Det bærer preg av tydelige planmessige grep.

Argument for avgrensning:

Området omfatter et område med bebyggelse fra 1970-tall der bygninger og vegetasjon er godt
bevart. I nord er bebyggelsen utenfor området mer sammensatt. I nordøst er det et markant skille i
Nedre Vargvei, der området vest for veien har stor grad av uendrede bygg, hager og store trær,
mens området øst for veien er uten store trær og med større grad av endringer og nyere innslag i
bebyggelsen. Området har gjennomgående grønt preg. Særdeles karakteristisk er den
gjennomgående forsiktige behandlingen av naturlig terreng der koller og fjell i dagen er bevart og
integrert i opparbeidede hager. Bebyggelsen er gjennomgående lav i tråd med områdets
bestemmelser.
Innspill fra gjestebud/innbyggerne i Husvikåsen:
Vegetasjon med trær. Blandet arkitektur, i hovedsak eneboliger som er tilpasset terrenget. Dette er
kvaliteter som ønskes ivaretatt, i tillegg ønskes det ikke fortetting med flere boliger på tomtene eller
påbygg i høyden. Videre pekes det på; Grønne lunger i skogen og velholdte hus. Stille og rolig
samt lite trafikk. Nærhet til offentlig kommunikasjon, nærhet til byen og skole. Nærhet til sjøen. Et
utsagn som dekker mye er: «Her kan jeg tenke meg å bo».
Vurdering av kulturhistorisk verdi:
Området har stor grad av autentisitet og er et eksempel på et godt planlagt boligområde fra 1970tallet. Enkelte eksempler på bygg med høy arkitektonisk verdi og store estetiske verdier i
områdets nennsomme bearbeiding av terreng og tilpasning av bygning til terreng. Området
vurderes samlet til høy verdi.
N) Saxildsgate
Området ligger øst for jernbanesløyfen og vest for Tønsberg nye kirkegård og Solvang kirke.
Området består av små eneboliger og har et tydelig plangrep der bebyggelsen er plassert
symmetrisk om et sentralt grøntanlegg. Saxildsgate er bygget ut på midten av 1950-tallet.

Vurdering av kulturhistorisk verdi:
Plangrepet som ligger til grunn for området er fortsatt lesbar i kart, men autentisiteten og derved
lesbarheten i bebyggelsen er i stor grad tapt. Området har fortsatt bokvalitet og bruksverdi, men på
grunn av alle endringene som er gjort siden byggeår, vurderes det at grunnlaget for antikvarisk
bevaring i liten grad er tilstede. Det anbefales ikke at området legges inn som bevaringsområde i
arealdelen.
O) Trudvangveien
Området ligger i Trudvangveien, øst på Solvang med utsikt over Kilen og Træla. Innenfor området
er det tre hovedbygg. Området utgjør en egen struktur langs en gate som ellers består av mindre
boligbebyggelse. Utbyggingen skjedde på slutten av 1950-tallet og består av boligblokker.

Innspill fra gjestebud/innbyggerne i Trudvangveien:
Lys og luft rund bygningene er viktig og god romfølelse. Variert fargebruk på bygningene. Bevisst
plassering av bebyggelsen. Sosial boligbygging. Nærhet til butikk og byen. Begrenset trafikk. Et
godt sted å være.
Vurdering av kulturhistorisk verdi:
Bebyggelsen representerer et atypisk stiluttrykk og kunstnerisk/arkitektoniske kvaliteter vurderes å
være lave. Grunnlaget for antikvarisk bevaring er i liten grad til stede. Området anbefales ikke
avsatt til bevaring.
Rådmannens anbefaling
Det anbefales på bakgrunn av vurderinger gjort i utredningen at følgende områder beholdes i
kommuneplanens arealdel som bevaringsområder, med utvidelse som beskrevet under
presentasjon av området. Bakgrunn for anbefalingen er at områdene i hovedsak fremstår med høy
bevaringsverdi:
 Huitfeldts gate (høy verdi)
 Træleborg (høy verdi)
 Enggaten (svært høy verdi)
 Markveien/Grevinneveien (høy verdi)
 Solvang kolonihage (middels verdi)
Det anbefales at følgende bevaringsområder tas ut av kommuneplanens arealdel, da disse er
vurdert med liten bevaringsverd da verdien i bebyggelsen er vesentlig forringet:
 Tangen
 Teglhagen
Det anbefales at følgende nye områder innarbeides som bevaringsområder i kommuneplanens
arealdel med bakgrunn gjort i utredningen. Områdene fremstår i hovedsak med høy
bevaringsverdi.
 Måkeveien (høy verdi)
 Markveien 20-24 (høy verdi)
 Triangelveien (høy verdi)
 Vidjeveien (middels verdi)



Husvikåsen (høy verdi)

For Trudvangveien og Saxildsgate er grunnlaget for antikvarisk bevaring i liten grad tilstede,
Områdene anbefales derfor ikke innarbeidet som bevaringsområde i arealdelen.
Syrinveien er vurdert til å ha middels bevaringverdi, men da bygningstypen er en vanlig
forekommende bygningstype med begrenset arkitektonisk formgiving og lav aldersverdi anbefales
området ikke innarbeidet i arealdelen som bevaringsområde.
Hva innebærer det å ligge inne i et av bevaringsområdene?
Områdene har en felles bestemmelse i kommuneplanens arealdel som styrer tillatt arealbruk. Det
er bestemmelse 4.1 bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø (med hjemmel i pbl.
11-9 nr. 7). Alle områdene er markert med bestemmelsesområde nummerert med #1 til #10.
Det er laget en generell byggeskikkveileder for områdene, og områdebeskrivelser for hvert
område. Det er også mulig å søke i gamle tegninger i Tønsberg kommunes digitaliserte
byggesaksarkiv. Disse hjelpemidlene er blant annet laget med tanke på huseiere som ønsker å
istandsette huset sitt i tråd med områdepreget. Her kan man finne originaltegninger av huset sitt,
samt finne råd om vedlikehold, istandsetting og områdets særpreg som er viktig å ivareta.
Det å ha et hus inne i et av bevaringsområdene betyr at det er strengere krav til tilpasning ved
utbedring, tilbygg, påbygg og nye bygninger. Videre er det ikke tillatt å rive eller endre bygninger
og anlegg, eller forringe verneverdien. Tomte- og bebyggelsesstrukturen skal også bevares, og det
er ikke tillat å dele, sammenføye eller fradele eiendommer av bebygde tomter innenfor området.
Det er også begrensninger for antall boenheter innenfor de områdene som består av konsentrert
småhusbebyggelse (dvs. eneboliger og tomannsboliger).
Det kan oppleves negativt for enkelte eiere som får en innskrenking av utviklingsmulighetene på
egen eiendom. På den andre siden kan det oppleves som positivt, at en som eier eller kjøper av et
hus i et bevaringsområde har en god forsikring for at området vil forbli ganske likt som i dag.
Se bestemmelsenes 4.1 for (vedlegg 4) å lese bestemmelsen i sin helhet.
2.2.3 Fortetting i eksisterende boligområder (eplehagefortetting)
Arbeidet knyttet til fortetting og bygging i eksisterende boligområder, handler om hvordan vi skal
fortette med kvalitet, og hvilke virkemidler vi skal ta i bruk for å bevare og utvikle boligområdene i
Tønsberg kommune. Hensikten er å opprettholde og styrke boligområdenes kvaliteter og øke
forutsigbarhet i utbyggingssaker (for alle parter), samtidig som vi skal kanalisere hovedvekten av
boligbyggingen til fortettingsområdene (se neste avsnitt i saksfremlegget).
Tønsberg kommune ønsker med denne strategien å stille strengere krav i fortettingssaker og peke
på hvordan man skal fortette med kvalitet i boligområder. Det gjøres gjennom å konkretisere «det
kommunale skjønnet» vi er satt til å vurdere (i plan- og bygningslovens § 29-1 og 2) gjennom
kommuneplanens bestemmelse § 2.2.5 om «krav til visuelle kvaliteter og tilpasning for byggetiltak i
nåværende boligbebyggelse». Bestemmelse 2.2.5 skal virke sammen med selve
fortettingsstrategien (som veileder og forklarer betydningen av både plan- og bygningsloven og
arealdelenes bestemmelse §2.2.5). Denne måten å vurdere visuelle kvaliteter og tilpasning på
gjøres også gjeldende for saker innenfor byplanområdet. Dette vil forhåpentligvis bidra til en bedre,
mer åpen og systematisk vurdering av våre bygde omgivelser.
Noen viktige endringer som foreslås er:
 «Nærområdet» tas inn som et viktig begrep som man skal forholde seg til i plan- og
byggesaksbehandlingen.
 Krav til det konkrete byggetiltakets tilpasning «i forhold til seg selv» og «i forhold til
omgivelsene» skjerpes inn og konkretiseres.
 I nærområder som domineres av frittliggende småhusbebyggelse tillates som hovedregel
kun fortetting med ene- og tomannsboliger.
 Generell utnyttelsesgrad i kommunens uregulerte boligområder nedjusteres fra 30% til 25%
BYA (gjennom bestemmelse § 2.2.4).
 Krav til å ta vare på eksisterende terreng, vegetasjon og grønnstruktur styrkes.
 Det stilles strengere krav til dokumentasjon (fra tiltakshaver/ansvarlig søker) i plan- og
byggesaker mht. til estetisk redegjørelse av tiltak i seg selv og til omgivelsene.

2.2.4 Områder hvor det kan bygges tettere
Når kommunen nå foreslår å sette av flere områder til bevaring og begrense utviklingen i
eksisterende boligområder er det viktig å peke på hvor vi kan fortette. Fortetting er viktig for å nå
kommunens mål om en miljø- og klimavennlig arealutvikling. Det forutsetter at vi styrer vekst og
utvikling til sentrumsområdene våre. Fortetting i allerede bebygde områder skal bidra til å ivareta
våre verdifulle jordbruksarealer, natur- og rekreasjonsområder. Ved å bo og jobbe sentrert kan vi
redusere energi- og arealbruk til transport. Når det er tett mellom stedene vi skal til (jobb, bolig,
fritidsaktiviteter, butikken etc) vil flere velge å gå eller sykle, og det blir enklere å tilby et
konkurransedyktig kollektivtilbud.
Her skal vi fortette i Tønsberg:
 Bysentrum
 Lokalsentrene
 Transformasjonsområder
 Nye framtidige boligområder

2.3 Vear
Plankart og bestemmelser er innarbeidet og justert for å samsvare med resten av Tønsberg
kommune. Tønsberg kommunes arealdel vil etter endelig vedtak av arealdelen gjelde for Vear, på
lik linje med resten av kommunen.
Følgende endringer foreslås:







Byggegrense langs sjø er nå tegnet inn og fastsatt for Vear etter gjeldende prinsipper som
ellers i Tønsberg kommune. Tidligere Stokke kommune hadde følgende bestemmelse som
fastsatte byggegrense langs sjø: «For bebyggelse nærmere sjøen enn 100 m innenfor avsatte
byggeområder, er byggegrensen mot sjøen identisk med formålsgrensen i kommuneplankartet.
(Jf. Pbl. § 11-9 nr. 5.)».
Bestemmelse knyttet til arealformål Fritidsbebyggelse er ny. Denne bestemmelsen gjelder
kun for Sjuestokkstranda på Vear, som er det eneste området med formål Fritidsbebyggelse.
Bestemmelsen er basert på det Stokke hadde tidligere, men er noe endret.
Plankartet er gjennomgått og det var behov for å gjøre noen endringer for at plankartets
detaljeringsgrad og innhold skulle samsvare med resten av Tønsberg kommune. For
eksempel er formål og formålsgrenser i kommuneplan som ikke stemmer overens med
reguleringsplan justert, det er lagt inn flere veier og areal til grønnstruktur/friområder i
kommuneplankartet. Hensynssone landskap er fjernet og erstattet med grensen SPROslofjord. Intensjonene i hensynssonen ivaretas på samme måte gjennom bestemmelse 2.1.5
Tiltak mellom 100-meters grense lang sjø og vassdrag og virkeområdet for SPR-Oslofjord
For Vear er automatisk fredete kulturminner vist i plankartet. De er vist som enkle flater uten
skravur eller som båndlagt etter lov om kulturminner, samt sikringssone (hensynsone c og d).
Kartet er ikke oppdatert med nyeste registreringer. I kommuneplankartet for Tønsberg er
automatisk fredete kulturminner ikke vist i plankartet, men i eget temakart for kulturminner.
Temakartet er lite detaljert. I Tønsberg kommune er det i tillegg praksis å benytte søkeverktøy i
digitale kart for å finne automatisk fredete kulturminner, da disse basene alltid er oppdaterte og
enkle å finne frem i. Det bør vurderes om temakart for kulturminner skal opprettholdes og evt.
oppdateres i neste kommuneplanrullering. For området Vear tas derfor de tidligere markerte
fredete kulturminnene ut av arealplankartet.

2.4 Husøy
På Husøy er det i dag kommunedelplan for Husøy og 8 reguleringsplaner som gjelder. Disse
planene gir detaljerte føringer for videre utbygging og utvikling av Husøy.

Kommuneplan har vurdert å oppheve kommunedelplan for Husøy, her er vurderingene
oppsummert:
Viktige trekk ved kommunedelplan for Husøy

Hvordan dette ivaretas i kommuneplan

Kommunedelplanen har blant annet detaljerte
bestemmelser knyttet til fremtidige boligområder B1B19, herunder bestemmelser om utbyggingstetthet i
B1-B19, og utbyggingstakt (B1 skal bygges ut med
maks 15 boenheter pr. år).

I kommuneplanens arealdel ligger det inne
plankrav, med mulighet for unntak under gitte
forutsetninger. For fremtidige byggeområder gis
det ikke unntak fra plankravet. Føringer i ny
strategi om boligutvikling og tilpasning vil gjelde.
Disse føringene vil erstatte føringer som ligger i
Kommunedelplan for Husøy når det gjelder
fremtidige byggeområder B1 til B19.

Den regulerer spesialområde bevaring i Husøysund
med bestemmelser og tilknyttet Byggeskikkveileder.

Spesialområde for bevaring med avgrensning som
vist i kommunedelplan for Husøy innarbeides i
kommuneplanens arealdel.
«Byggeskikksveilederen for Husøysund» knyttes
opp til dette området. Dette er foreslått sikret
gjennom opprettelse av eget bestemmelsesområde
«#11 Husøystrand» i arealdelen med tilhørende
bestemmelse § 4.1 «Bevaring av eksisterende
bygninger og annet kulturmiljø». Denne
bestemmelsen er utarbeidet med utgangspunkt i
den som var i kommunedelplan for Husøy.

Planen regulerer båndlegging av område innenfor
reguleringsplan for Husøy nord/vest, for regulering.

Området som er vist med båndlegging i plan for
Husøy nord/vest er sikret i ny reguleringsplan
(Husøytoppen). Detaljregulering for Husøy øst
(planid 070451001, vedtatt 13.3.1996) bør gjelde
foran kommuneplanens arealdel da planen gir
detaljerte føringer for arealbruk med

Viktige trekk ved kommunedelplan for Husøy

Hvordan dette ivaretas i kommuneplan
bestemmelser.
Bestemmelsene sikrer bl.a. at store eiendommer
ikke fortettes. Planen har detaljerte bestemmelser
for friområder og spesialområde,
naturvernområder.
En slik forrang er foreslått sikret gjennom
bestemmelsenes §1.2 «Forholdet mellom
kommuneplanens arealdel og andre planer.»

Planen stiller videre krav om rekkefølge knyttet til
utbygging av g/s-vei langs Husøyveien.

Denne er etablert.

Ellers har planen bestemmelser lekeplasser og
friområder, avkjørsler, landbruks-, natur- og
friluftsområder samt fellesbestemmelser som går på
forbud mot oppføring og fradeling til
fritidsbebyggelse, samt utvidelse av eksisterende
fritidsbebyggelse.

Det ligger inne dekkende bestemmelser om
lekeplasser, friområder, avkjørsler, landbruks-,
natur og friluftsområder/grønnstruktur og
fritidsbebyggelse i arealdelens bestemmelser.

Rådmannen vurderer at forslag til arealdel med bestemmelser ivaretar ny utbygging innenfor
eksisterende boligområder på Husøy. Arealdelen har spesifikke bestemmelser når det gjelder
tilpasning til eksisterende boligmiljø, omgivelser, naturgitte forhold og kulturlandskapet, som
ivaretar dette på en god måte. Den nye strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune»
skal gi klare føringer og vurderingskriterier, når det gjelder nybygging i eksisterende boligområder.
Denne strategien er utarbeidet nettopp for å bedre kunne ivareta og bevare Tønsbergs gode
bomiljøer.
For Husøy gjelder det i dag tre plannivåer (reguleringsplan, kommunedelplan og kommuneplan).
Kommunedelplan for Husøy har vært et godt styringsverktøy men rådmannen anser at etter denne
revisjonen av arealdelen kan denne planen ivaretas gjennom gjeldende reguleringsplaner og
kommuneplanens arealdel.
Med bakgrunn i vurderingene ovenfor anbefales det at kommunedelplan for Husøy oppheves,
under forutsetning at følgende sikres i arealdelen for å sikre at øyas særpreg bevares:


Detaljregulering for Husøy øst (planid 070451001, vedtatt 13.3.1996) bør gjelde foran for
kommuneplanens arealdel da planen gir detaljerte føringer for arealbruk med
bestemmelser. Bestemmelsene sikrer bl.a. at store eiendommer ikke fortettes. Planen har
detaljerte bestemmelser for friområder og spesialområde, naturvernområder. En slik
forrang er foreslått sikret gjennom bestemmelsenes §1.2 «Forholdet mellom
kommuneplanens arealdel og andre planer.»



Spesialområde for bevaring med avgrensning som vist i kommunedelplan for Husøy
innarbeides i kommuneplanens arealdel. Bestemmelsen til Verneverdig område 1.3.
knyttes opp til dette området med unntak av avsnitt 1, 7 og 8. «Byggeskikksveilederen for
Husøysund» knyttes opp til området. Dette er foreslått sikret gjennom opprettelse av eget
bestemmelsesområde #11 om Strandveien på Husøy i arealdelen med tilhørende
bestemmelse § 4.1 «Bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø».

2.5 Areal til offentlig eller privat tjenesteyting
Som del av arbeidet med kommuneplan skal behovet for areal til offentlig og privat tjenesteyting
avklares. Det er spilt inn følgende behov fra fagavdelingene i kommunen:
 ny Ringshaug barneskole
 tomt(er) til ny svømmehall
 mer areal til fremtidig utvidelse av skole evt. kommunale boliger på Træleborg
 gjøre arealet der Elihu-skolen ligger i tråd med dagens bruk til skole
2.5.1 Tomt til ny Ringshaug barneskole
Ringshaug skole har for tiden sprengt kapasitet og det er behov for utvidelse. Dagens skole er en
2-parallell barneskole, med omtrent 500 elever. Det er ønske å utvide til 4-parallell barneskole med
plass til inntil 800 elever. Det er tatt utgangspunkt i et arealbehov på ca. 45 000 m2, som gjør at
området også kan få plass til en ny flerbrukshall (arealbehov ca. 3000m2). Trafikkareal er holdt
utenfor arealbehovet, fordi det skal inngå i en felles løsning med ungdomsskole og barnehage på
eksisterende tilgjengelig areal.
Det er lagt til grunn et arealbehov på 42 000 m2 for skole. Da legges Helsedirektoratets anbefalte
normer på 50 m2 pr elev til grunn for utearealet og en 4 parallell barneskole, og med et bygg med
fotavtrykk på minst 5000 m2 (2 etg). Tallgrunnlaget er noe lavere enn SSB prognoser for høy
vekst, som vil gi en skole med 4,5 klassetrinn. Dersom middelalternativet for befolkningsvekst
legges til grunn vil en 3parallell skole i prinsippet være tilstrekkelig til å ta opp veksten i elevtall,
men tallene viser at skolen da vil få tre paralleller med klasser på 26 elever. Å planlegge for skole
med fulle klasser vil gi utfordringer når man vet at størrelsen på årskullene varierer fra år til år.
Fagenhet for oppvekst anbefaler derfor å bygge ut til 4 parallell, som er noe lavere enn
prognosene for høy vekst, men som vil være mer robust i forhold til svingninger i
elevtall/befolkningsvekst enn en 3-parallell skole.

I 2015 ble det gjort vedtak i bystyret om at ny dobbel flerbrukshall skal prioriteres i neste periode
(2016-2023) og at ny flerbrukshall skal ses i sammenheng med neste skoleutbygging. Det er derfor
satt av nok areal slik at en ny flerbrukshall kan planlegges sammen med ny skole.
Den viktigste forutsetningen for lokalisering er nærskoleprinsippet. Her er de fire alternativene som
er vurdert:
1. Ringshaug skole, utvidelse mot øst.
2. Ringshaug skole, utvidelse mot vest
3. Areal nordøst for eksisterende skole.
4. Ilebrekke

Samlet, skjematisk vurdering av alternativene ift. KU-temaer og nærhet til dagens skole:

Når det gjelder størrelse, og plassering/nærhet til dagens skole, kommer alternativ 4 dårligst ut.
For kulturminner, landbruk og landskap og ROS er alternativ 1 dårligst. For friluftsliv vurderes
alternativene 2 og 4 som dårligst. For landskap og landbruk vurderes alternativ 1 som dårligst,
deretter alternativ 3. 4 og deretter vurderes 2 som minst dårlig. Når det gjelder ROS er det merket
av fareområde for flom som berører alternativ 1 og 2. For friluftsliv vurderes 2 og 4 som dårligst,
deretter 1, mens 3 er beste alternativ.
Alternativ 3 peker seg ut som det beste alternativet, evt. minst dårlige alternativ basert på
størrelse, plassering og de tema som er kartlagt gjennom kommuneplanens arealdel.

Alternativ 2 vurderes som nr. 2, Alternativ 4 som nr. 3, men disse alternativene kommer likevel
svært dårlig ut på grunn av konsekvensene for friluftsliv/natur/dyrkbar jord. Alternativ 1 vurderes
som dårligst ettersom området er dyrka mark som er vurdert som mer verdifullt enn dyrkbar jord.
Alternativ nr. 2 og 3 vurderes til å være mest aktuelle. De er konsekvensutredet (KU), disse
utredningene og en fyldigere vurdering av områdene er vedlagt saken.
Rådmannens anbefaling:
Samlet sett vurderes alternativ 2 som det beste alternativet. Denne vurderingen er basert på
nærskoleprinsippet, nærhet til barnehage og ungdomsskole med mulighet for sambruk av p- og
trafikkløsninger, samt felles energiløsning (etablert flisfyringsanlegg ved Ringshaug
ungdomsskole), vann og avløp.
Det anses som negativt å måtte ta areal innover mot Bekketjønnmyra og utenfor langsiktig
utviklingsgrense i dette området. Grensen ble satt her for å sikre dette arealet mot utbygging i
forrige kommuneplanrevisjon. Årsaken til at det allikevel nå gjøres er at vi ikke ser andre
alternativer som er like gode. Administrasjonen ser det som en mulighet å innarbeide
friluftsområde i skolens uteareal, sørge for å etablere en skole med «grønn profil», og kanskje
tenke noe annerledes rundt bygghøyde og fotavtrykk. Nærhet til turområder for skolebarna er
positivt, og det bør også ligge føringer knyttet til at en ny skole her kan utvikles til et utgangspunkt
for turer videre inn i dette flotte turområdet.
Rådmannen anbefaler derfor at det stilles rekkefølgekrav til at det skal bygges en skole med
«grønn profil» som på best mulig måte både ivaretar hensynet til grønnstruktur og friluftsinteresser.
Det anbefales samtidig å understreke at friluftsinteressene i LNF områdene i området er
tungtveiende, og det foreslås derfor tatt inn en hensynssone «friluftsliv H 530_46». Områdene vil
fortsatt være LNF og det er for grunneierne fortsatt tillatt med ordinært skogbruk/skjøtsel som i
dag.
2.5.2 Tomt til ny svømmehall (Gjelder områder i Byplan og arealdel)
Tønsberg bystyre har gjennom anleggsplan idrett og friluftsliv 2016-2019 vedtatt målsetting om å
etablere en ny svømmehall i Tønsberg innen utgangen av 2023.
Ny svømmehall skal ha omkring 2000m2 vannflate, mange fasiliteter som basseng med stupetårn,
konkurransebasseng for svømmere, velværeavdeling, varmtvannsbasseng mm.
I tråd med vedtak i Bystyresak 136/17 er følgende 6 tomteplasseringer vurdert:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Nord for dagens svømmehall
Stensarmen (alternativ 1), som angitt i Byplan
Messeområdet
Brannstasjonstomta
Stensarmen (alternativ 2), nær Kanalbrua
Kaldnes Vest

Alle tomteplasseringene er vurdert ift. grunnforhold, tilgjengelighet, byutvikling og synergieffekter
og gjennomførbarhet i en rapport utarbeidet av Asplan Viak (se BY-sak 136/17). De 4
tomtealternativene (A, C, E og F) som ikke er i tråd med kommuneplanen/byplanen er nå
konsekvensutredet og vurdert ift. risiko og sårbarhet (ROS) av Tønsberg kommune.
Kommuneplanens arealdel skal sikre at de aktuelle tomtealternativene kan bebygges til
svømmehall og legges ut på høring, før Bystyret avgjør endelig plassering gjennom sak om
plassering av ny svømmehall i februar 2019.
Tomtene sikres gjennom å endre arealformål til offentlig/privat tjenesteyting og et
bestemmelsesområde som sier at de andre plasseringene enn det alternativet som blir valgt,

tilbakeføres til opprinnelig arealformål når saken skal opp til 2.gangsbehandling. Endelig plassering
av svømmehall legges da inn i arealdelen før endelig vedtak våren 2019.
Oppsummering av planfaglige vurderinger, KU og ROS:
Alternativ
A Nord for
dagens
svømmehall

Positivt
Klima og energi, By- og
tettstedsutvikling, Skole
og barnehage

C Messeområdet

E
Stensarmen
(nær
Kanalbroa)

Klima og energi, By- og
tettstedsutvikling, Barn
og unge, Skole og
barnehage

F Kaldnes
Vest

Landskap/Terreng, Barn
og unge, Skole og
barnehage

Negativt
Barn og unge,
Rekreasjon og friluftsliv

ROS
Arealet er berørt av luftog støyforurensing pga.
nærhet til vei. Moderat
til lav aktsomhetsgrad
for radon.
Grunnforhold: Bløte
masser

Naturmangfold,
Landbruk,
Landskap/Terreng,
Klima og energi, By- og
tettstedsutvikling, Skole
og barnehage,
Rekreasjon og friluftsliv,
Trafikale forhold /
trafikksikkerhet

Arealet er berørt av luftog støyforurensing
pga.nærhet til vei.
Usikker aktsomhetsgrad
for radon.

Klima og energi

Kan berøres av flom, og
havnivåstigning og
stormflo. Moderat til lav
aktsomhet for radon.
Grunnforhold (bløte
masser – sårbart grunnet
nærhet til sjø) og mulig
forurensing i grunnen
må undersøkes nærmere.
Kan berøres av flom,
havnivåstigning og
stormflo. Moderat til lav
aktsomhetsgrad for
radon. Støy fra
nåværende tilgrensende
industri eller fremtidig
fastlandsforbindelse kan
være aktuelt.
Grunnforhold (store
variasjoner på tomten)
og grunnforurensing må
undersøkes nærmere.

Merknad
Ved etablering av
badeanlegg på
denne tomten skal
grøntarealet
erstattes på tomten
hvor dagens
svømmehall ligger,
noe som kan avbøte
de påviste negative
konsekvensene.

Forutsetter et
veisystem som kan
ivareta trafikk og
atkomstløsning

Fra et byutviklingsperspektiv er det bedre jo nærmere sentrum svømmehallen ligger. En
svømmehall generer mange besøkende og synergieffektene ved at badegjestene bruker byen til
handle, spise og andre tilleggsaktiviteter øker jo nærmere og lettere det er. Dette samsvarer også
med hensyn til god tilgjengelighet og bærekraftig arealpolitikk, at det er lett å komme seg til/fra
svømmehallen med kollektivtransport, sykkel og gange fra hele distriktet. I tillegg kan man utnytte
parkeringsplassene i byen bedre ved at svømmehallen er mest besøkt i helger, ettermiddag/kveldstid, når det normalt ikke er så stort press på de bynære parkeringsplassene. Det nye
svømmeanlegget bør derfor plasseres innenfor Byplanområdet. Dette vil bidra til å «styrke
Tønsberg sentrum som bo- og oppvekstmiljø, nærings- handels- og kultursentrum», som er
visjonen til Byplan.
En usikkerhetsfaktor er fremtidig vei og togtrasé gjennom Tønsberg og videre sørover. Flere av
alternativene berøres av båndleggingssonene for ny vei-/togtrasé. Kommunen er avhengig av
avklaring i disse spørsmålene før man evt. kan velge en av disse tomtene. Det er fortsatt usikkert
når dette vil bli endelig avklart.

En svømmehall kan ta rollen som en generator i utviklingen av f.eks. Stensarmen og tilhørende
havnepromenade dersom den plasseres der. Det samme vil gjelde for en evt. fremtidig utvikling av
Kaldnes Vest.
En etablering på alternativ A forutsetter at gammel svømmehall rives og tilsvarende
grøntareal/bruksområde tilrettelegges her. Dette tilhører et av de mest sentrale grøntdragene i
byen som forbinder Teieskogen og Messeområdet, og som er viktig å ivareta.
Alternativ C på Messeområdet har vært ønsket av idretten selv, for å samlokalisere mye av idretten
i dette området av byen. Men, dette tomtealternativet kommer aller dårligst ut i
konsekvensutredningen og i forhold til ønsket byutvikling. Dette støttes også av Asplan Viak i
deres vurdering av tomtealternativene.
Alternativ

Sted

Planstatus i
gjeldende plan

Konsekvensutredet

Anbefales
endret

A

Nord for dagens
svømmehall

Grønnstruktur,
kombinert bebyggelse
og anlegg

Ja

Ja

C
E

Messeområdet
Stensarmen (alternativ 2),
nær Kanalbrua

Grønnstruktur

Ja
Ja

Nei
Ja

F

Kaldnes Vest

Sentrumsformål,
Næringsvirksomhet

Ja (men størsteparten av
arealet er i tråd med
arealformålet)

Ja

Rådmannens anbefaling:
Alternativ A: Rådmannen anbefaler at man legger til rette for ny svømmehall her. Det forutsetter at
gammel svømmehall rives og tilsvarende grøntareal/bruksområde tilrettelegges her.
Alternativ C: Messeområdet bør utgå som alternativ. Dette er eneste alternativ utenfor
byplanområdet og tomtealternativet faller negativt ut i vedlagt KU. Rådmannen anbefaler derfor
ikke at man ikke endrer arealformål til fremtidig svømmehall her.
Alternativ E: Rådmannen anbefaler at man legger til rette for ny svømmehall her.
Alternativ F: Rådmannen anbefaler at man legger til rette for ny svømmehall her. Det forutsettes at
ny fastlandsforbindelse som kan ivareta trafikk- og atkomstløsning er besluttet gjennomført. Dette
tas inn som rekkefølgekrav.
2.5.3 Andre endringer
Område ved Træleborg skole (gbnr. 1006/198, 1006/251) foreslås omdisponert fra boligformål til
offentlig eller privat tjenesteyting. Området er uregulert, og skal benyttes til fremtidig utvikling av
Træleborg skole. Området er i dag bebygd med kommunalt eide flermannsboliger.
Konsekvensutredningen viser ingen negative konsekvenser av omdisponeringen.
Område tilhørende Elihuskolen (gbnr. 154/147, 154/204, 154/257) foreslås omdisponert fra næring
og noe LNF til offentlig eller privat tjenesteyting. Arealet som er LNF inngår i dagens skolegård og
forslag til avgrensing er det som i dag benyttes til skolevirksomhet. Dette er en omdisponering slik
at arealet blir i tråd med dagens drift av skole. Konsekvensutredningen har ingen særlig negative
utslag, bortsett fra -1 på omdisponering av LNF til byggeformål.

2.6 Områder for deponi og rigg-/anleggsområde
Bydrift v/ Tønsberg kommune har behov for noen små, spredte faste rigg-/anleggsområder som
skal benyttes til mellomlagring av masser og materialer/utstyr for lokale graveprosjekter i
forbindelse med arbeider knyttet til vann og avløpsledninger, gang- og sykkelveier og lignende.
I tillegg er det behov for å finne et eller flere større massedeponier, for varig lagring av rene
masser. Rene masser er naturlige masser som jord, stein, sand, myr, grus eller leire fra områder
uten forurensende virksomhet.
Et samfunn er avhengig av slike områder for å kunne utvikle og bygge infrastruktur til vei, GS-vei,
og nye hus og offentlige institusjoner. Slike områder er vanskelige å plassere, og der de kommer
nær bebyggelse er det ofte mye klager fra naboene. De færreste vil ha dette nær sitt eget hus.
Så er det samtidig slik at rigg-/anleggsområder for mellomlagring av masser/utstyr, bør ligge så tett
på byggeprosjektene som mulig. Rigg-/anleggsområder nær anleggsområdene vil spare
transportutgifter. Kortere transport gir en positiv gevinst for miljø både lokalt i forhold til kjørte
kilometer på offentlig veg, og med tanke på utslipp. Korte transportstrekninger gir en positiv
økonomisk gevinst for arbeid med oppgradering av vann-/avløpsnett, der kostnadene i anlegget er
i stor grad drevet av utgifter til massetransport. For transport av masser så øker kostnaden med
100% fra 4 til 15 km.
Rådmannen anbefaler derfor nå sette av noen faste områder til rigg-/anleggsplasser, samt noen
midlertidige i påvente av annen utvikling. Det skal deretter utarbeides en felles reguleringsplan for
disse områdene. En planprosess vil sikre både medvirkning med berørte parter og avbøtende tiltak
som skjerming, trafikksikkerhet ol. knyttet til deponiplassene som foreslås.
Følgende områder er konsekvensutredet (se vedlegg 7) og foreslås tatt inn i arealdelen:
Område

Foreslått endring

Positivt

Negativt

Gullerød
og Spettås
(gbnr 72/2
og 117/1)

Bestemmelsesområde
massedeponi i
gjeldende formål
(LNF)

Kortere transport gir
en positiv gevinst for
miljø både lokalt i
forhold til kjørte
kilometer på offentlig
veg, og i forhold til
utslipp.

Området ligger tett
opp til lokaliteter for
stor salamander, men
tiltaket vil ikke berøre
dammene eller
eventuelle
skogområder der
salamanderen har
leveområder.
Landskapet ligger ved
randmorenebelte og
har noe skog av høy
bonitet.

Korte
transportstrekninger
gir en økonomisk
gevinst for arbeid med
oppgradering av vann/avløpsnett der
kostnadene i anlegget
er drevet av utgifter til
massetransport.

Eik v/ Olav
Digres vei
(gbnr
86/46)

Ulvikaveien
v/ Tolvsrød
barnehage
(gbnr

Omdisponeres fra
LNF til andre typer
bebyggelse og anlegg

Omdisponeres fra
offentlig eller privat
tjenesteyting til andre
typer bebyggelse og

Klima- og energi,
fordi kortere transport
gir en positiv gevinst
for miljø både lokalt i
forhold til kjørte
kilometer på offentlig
veg, og med tanke på
utslipp.
By-og
tettstedsutviklingen er
avhengig av områder
til bruk for fremtidig
infrastrukturprosjekter.
Klima- og energi,
fordi kortere transport
gir en positiv gevinst
for miljø både lokalt i

Økt bruk av avkjørsel
til FV325,
Hortensveien.

Planområdet ligger
parallelt med
barnetråkk og nær
tilgang til til
grøntområder.

ROS/Grunnforhold
Virksomheten
kan medføre økt
støy, støv og
trafikk.

Merknad

Drikkevannskilde
ved bolig i kort
avstand til bolig.
Bør vurderes i
plansak.

Krav til
tilbakeføring til
skogbruk/LNF når
deponiet avvikles.

Området ligger i
område med
marin strandavsetning < 5%
helning.

Berggrunnen
består av fjell
(rombepofyr) og
fyllmasse.
Området er
relativt flatt.

Adkomst til Eikveien
er et meget belastet og
trafikkfarlig kryss.
Økt tungtrafikk
gjennom boliggater.
Nær barnehage,
lekeplass og
barnetråkk
Økt tungtrafikk i

Området ligger i
område med
marin strandavsetning < 5%

Det er plankrav.
Kultursti skal
bevares.

Mulig avbøtende
tiltak:
Oppfyllingshøyder
bør prosjekteres
slik at kulturstien
bevares. Det bør
også settes av en
buffersone for
avskjerming.
Vurdere
begrensninger på
mottakstider for
deponiet.
Mulig avbøtende
tiltak:
Det kan settes opp
gjerde som skiller
deponiet fra stien.
Deponiområde må
skjermes inn mot
tilgrensende
boliger for å
begrense plager
fra støv, støy og
evt. lukt.
Mulig avbøtende
tiltak:
Deponiområde må
skjermes inn mot

141/188)

Sandeveien
på Olsrød
(gbnr
149/174)

Stensarmen
(gbnr
1005/6)

anlegg

Bestemmelsesområde
for midlertidig riggog anleggsområde i
gjeldende formål
(offentlig og privat
tjenesteyting)

Bestemmelsesområde
for midlertidig riggog anleggsområde i
gjeldende formål
(framtidig offentlig
og privat
tjenesteyting, del av
framtidig bruk og
vern av sjø og
vassdrag )
Området er ikke
konsekvensutredet.
Det kom sent inn i
prosessen og er
samtidig ikke direkte
i strid med Byplan,
og det er et
midlertidig tiltak og
det er stilt krav til
regulering.

forhold til kjørte
kilometer på offentlig
veg, og med tanke på
utslipp.
By-og
tettstedsutviklingen er
avhengig av områder
til bruk for fremtidig
infrastrukturprosjekter.
Klima- og energi,
fordi kortere transport
gir en positiv gevinst
for miljø både lokalt i
forhold til kjørte
kilometer på offentlig
veg, og med tanke på
utslipp.
By-og
tettstedsutviklingen er
avhengig av områder
til bruk for fremtidig
infrastrukturprosjekter.
Klima- og energi,
fordi kortere transport
gir en positiv gevinst
for miljø både lokalt i
forhold til kjørte
kilometer på offentlig
veg, og med tanke på
utslipp.
By-og tettstedsutviklingen er
avhengig av områder
til bruk for fremtidig
infrastrukturprosjekter.

avkjørsel til, og på
Ulvikaveien.

helning.

Økt tungtrafikk langs
skolevei, nær
barnehage

Berggrunnen
består av fjell
(rombepofyr) og
fyllmasse.
Området er flatt.

barnehagen for å
begrense plager
fra støv, støy og
evt. lukt.
Forutsetter at det
kommer G/S vei
og skjer en
opprydning ift
mye trafikanter i
området.
Mulig avbøtende
tiltak:
Deponiområde må
skjermes inn mot
tilgrensende
boliger for å
begrense plager
fra støv, støy og
evt. lukt.

Mulig avbøtende
tiltak:
Deponiområde må
skjermes inn mot
tilgrensende
næring og evt
boliger på andre
siden av kanalen
for å begrense
plager fra støv,
støy og evt. lukt.

2.7 Råstoffutvinning
Planprogrammet sier at denne revisjonen skal følge opp og vurdere om enkelte av
bestemmelsesområder avsatt til fremtidig råstoffutvinning kan tas ut som følge av
kartleggingsrapport av steinkvalitet som skulle utføres av Norges geologiske undersøkelser (NGU)
og regiongeologen. Denne rapporten er fortsatt under utarbeidelse og ikke ferdigstilt.
Rådmannen anbefaler derfor ingen endring av bestemmelsesområdene for fremtidig
råstoffutvinning, og avventer til neste planperiode å vurdere om man da skal omdisponere et eller
flere av disse områdene til fremtidig råstoffutvinning. Det er også en fordel å vente med en slik
avgjørelse til Re og Tønsberg er sammenslått for å bedre kunne vurdere arealene i dagens
grenseområde i sammenheng.

2.8 Byggegrense langs sjø
2.8.1. Endring i byggegrense
Byggegrense langs sjø er iht. planprogram gjennomgått i lys av vedtak i byggesaker, innspill fra
privatpersoner og erfaring gjennom bruk siden forrige revisjon av kommuneplan.

Administrasjonen har foreslått noen endringer i byggegrense langs sjø med bakgrunn i prinsippet
for fastsettelse om at «der det er naturlig fjellknaus, vei o.l.) kan grense vurderes satt nærmere sjø.
Det er også som del av dette arbeidet lagt inn kyststi foran deler av bebyggelse langs
Karlsvikveien iht. tidligere vedtak i byggesaker for å sikre allmennhetens adgang til og langs sjøen.
For områder i Vear er byggegrensen satt iht. prinsipper for fastsettelse i resten av Tønsberg
kommune. Det innebærer ingen endring for boligeiere, men for eiere av fritidsboliger nær sjøen på
Sjuestokkstranda innebærer det i enkelte tilfeller en strengere praksis. Det legges opp til at
ubebygde tomter innenfor byggeformål kan bebygges, i samsvar med fastsettelseskriteriene og
kommuneplan i Stokke.
Liste med oversikt over de konkrete vurderinger og endringer i grensen er vedlagt saken.
2.8.2. Endring i bestemmelser til byggegrensen
Byggegrense langs sjø for Sjuestokkstranda må også ses i sammenheng med de foreslåtte nye
bestemmelsene om fritidsbebyggelse som nå vil gjelde for samme område. Tønsberg har ikke
tidligere hatt formål fritidsbebyggelse i arealdelen, og bestemmelsene er utarbeidet med
utgangspunkt i de som gjaldt da området var en del av Stokke kommune. Se bestemmelsenes §
2.5 om fritidsbebyggelse.
Bestemmelsene knyttet til byggegrense langs sjø er også noe justert for øvrige byggeområder i
arealdelen. Det er ikke strammet inn, men det er tatt inn mer presise formuleringer med henvisning
til lovverket. Pedagogiske og forklarende tekster om hvilke tiltak som omfattes og hvordan
forholdet til byggegrensen skal praktiseres er tatt inn som retningslinjer.
Bestemmelse/retningslinje 2.1.3 om «tiltak mellom sjø og byggegrense» er nå formulert slik:
I området mellom sjø og byggegrense (byggeforbudssonen) er arbeid og tiltak etter § 1-6, unntatt
fasadeendring og innløsning av festetomt, ikke tillatt. Dette omfatter også tiltak som nevnt i §§ 20-1
til 20-4.
Dette innebærer forbud mot tiltak som for eksempel etablering av gressplen, platting, mur, gjerder
og levegg i byggeforbudssonen.
I bestemmelse 2.1.4 om «tiltak mellom byggegrense og 100-meters grense sjø» er det tatt inn
følgende tillegg i bestemmelsen: «Tiltaket må ikke få silhuettvirkning eller medføre vesentlige
terrenginngrep eller skade for biologisk mangfold» og det gjort følgende endringer i retningslinjen; i
første ledd er det tatt inn en presiserende pedagogisk tekst om tiltak som iht. PBL ikke er tillatt i
denne sonen, og i andre ledd en presisering praksis i plan- og byggesaker langs byggegrensen,
som vist under:
Tiltak som for eksempel veranda, terrasse, platting, mur, gjerde, levegg, uthus mm. skal plasseres
i byggesonen bak byggegrense langs sjø.
For eksisterende bebyggelse er byggegrense mot sjø som hovedregel satt 5 meter foran
eksisterende fasadeliv på tidspunktet for fastsettelsen. Ny bebyggelse bør derfor plasseres minst 5
meter bak byggegrensen slik at man har plass til veranda, terrasse, platting og det som naturlig
hører til, i byggesonen bak grensen. I nye reguleringsplaner skal tomtene i sin helhet plasseres i
byggesonen bak byggegrense langs sjø.
Bakgrunnen for endringen i 2.4.1 er at administrasjonen bruker mye tid på å argumentere for hva
som er tillatt/ikke tillatt og hvordan grensen skal tolkes. Med denne endringen er det meningen at
det skal bli tydeligere hva som gjelder og hvordan kommunen vil at nybygg/tilbygg/tomter skal
plasseres ift. byggegrensen.

2.9 Båndleggingsområder for offentlig infrastruktur
Det pågår særlig to store infrastrukturprosesser som vil påvirke areal- og transportplanleggingen i
Tønsberg i mange år fremover. Det er planleggingen av ny InterCity-strekning mellom Tønsberg –
Larvik og tiltak i Bypakke for Tønsbergregionen (som inkluderer ny fastlandsforbindelse fra
Nøtterøy/Tjøme). Planprogrammet sier at arealdel og Byplan skal oppdatere båndleggingssonene
som følge av gjeldende kunnskap på vedtakstidspunkt.
BaneNor har i brev datert 22.12.17 bedt samferdselsdepartementet om å vurdere bruken av statlig
virkemidler ift fastsettelse av planprogram for IC strekningen Barkåker – Sandefjord.
Det er påregnelig at en avgjørelse i saken vil foreligge ila sommeren/høsten 2018. Mest sannsynlig
vil departementet anmode Tønsberg og Færder kommuner om å ivareta planmyndighetsrollen og
selv behandle planprogrammet etter ny høring.
Nytt forslag til planprogram vil sannsynligvis omfatte flere alternativer i Jarlsbergkorridoren i tillegg
til Nøtterøy- og Vearkorridoren.
Det er forventet at BaneNor ila det offentlig ettersynet av kommuneplanens arealdel vil komme
med krav om båndlegging av de mest aktuelle korridorene.
Aktuelle arealer kan være nordlige deler av Korten, arealer i Smørberg-/Jarlsbergområdet og langs
det gamle havnesporet.
Rådmannen anbefaler følgende endringer:



Jernbanetrasé fra Barkåker og nordover (H710_17) er under regulering (og snart vedtatt)
og erstattes med planområdet for denne.
De to båndleggingssonene på Korten, Kaldnes og Smørberg justeres i henhold til
planområde for ny fastlandsforbindelse

2.10 Vurdere hensynssone kulturmiljø i Slagendalen og Jarlsbergområdet
Det er i planprogrammet tatt inn følgende punkt om at administrasjonen skal vurdere hensynssone
kulturmiljø i Slagendalen og Jarlsbergområdet:
«Vurdere om kommunen skal foreta endringer i avgrensing av hensynssone for kulturmiljø i
Slagendalen og Jarlsberg. Denne kulturmiljøsonen ble tatt inn i forrige revisjon av arealdelen på
bakgunn av RPBA. Prosessen rundt innføringen av sonen var ikke god nok og det er ønskelig med
en ny gjennomgang og vurdering av dette forholdet.»
Tønsberg kommune har i løpet av planprosessen hatt dialog med Kulturarv, og Kulturarv har også
orientert politikerne om hvilke argumenter som ligger til grunn for sonene og avgrensingen av dem,
og også om hvilke følger dette har for grunneiere og de som bor innenfor områdene. Vi er enige
om at prosessen rundt innføringen av de utvidede kulturmiljøsonene ikke var god.
Administrasjonen sendte i etterkant av møte mellom Kulturarv (Vestfold fylkeskommune) og
politikerne i Tønsberg kommune noen spørsmål til Kulturarv. Spørsmål og svar er gjengitt her:
1. Hva er den faglig begrunnelse for utvidelsen som ble gjort i arbeidet med RPBA (Regional
plan for bærekraftig utvikling)?
Svar fra Kulturarv: Kulturmiljøene som lå i Tønsberg kommune sin arealplan før forrige revisjon,
var basert på et arbeid Fylkesmannens Miljøvernavdeling laget i 1992 -1993 (Nasjonal registrering
av verdifulle kulturlandskap). Denne registreringen tok utgangspunkt i naturmangfold og
implementerte utvalgte kulturminner kjent fra bygdebøker, da fylkesmannen ikke var i besittelse av
denne kompetansen. For Slagendalen sin del ble Terje Gansum trukket inn for å bistå
fylkesmannen med kunnskap om kulturminner (Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap, s
51). Rapporten fra Fylkesmannen har med andre ord store mangler med hensyn til kulturminner for
øvrige områder beskrevet i rapporten.

Jarlsbergområdet er i Fylkesmannens rapport avgrenset ut fra naturhensyn, noe som så ble
overført og implementert i arealplan for Tønsberg kommune. Kulturarv har gjennom prosessen
med RPBA tatt inn avgrenset kulturlandskapet som ivaretar regionalt og nasjonal viktige
kulturminner og historie. Kongsgården Sem spiller en viktig rolle i sagatekster og for å forstå hvor
sentral gården med underliggende bruk var, må kulturlandskapet rund tas vare på. Dette er
grunnen til at kulturmiljøet rundt Jarlsberg fikk en annen avgrensing i 2011-2013 enn i 1994.
2. Sett at hensynssonene ikke hadde vært der, hvilke hjemmel/ begrunnelse ville Kulturarv
brukt ved innsigelse (f.eks D12)?
Svar fra Kulturarv: Nå var det slik at Fylkesmannen også reiste innsigelse i saken, med jordvern
som begrunnelse. Det er nok ikke slik at beslutningen tatt i departementet kan gjøres om ved å
rette søkelyset utelukkende på kulturmiljø. Når det er poengtert, så ville Kulturarv brukt
argumentene om kulturmiljø og kulturlandskapsverdier som er av nasjonal verdi for
Jarlsberg/kongsgården Sem. Rundt dette historiske anlegget er det viktig å bevare helhetlige
strukturer. Det er lenge siden kulturminnevernet tok utgangspunkt i objekter.
Begrunnelsen ville også trukket på den erfaringen vi har med at en åpning av et slikt areal ofte
fører til utvidelser, og er beslutning tatt om å gi dispensasjon en gang, blir det vanskelig å nekte
nye tiltak. Det er nasjonale verdier knyttet til kulturmiljøer på spill, og det er fylkeskommunens
oppgave å ivareta slike hensyn. «Med kulturmiljø menes områder hvor kulturminner inngår som del
av en større helhet eller sammenheng», Lov om kulturminner §2. RPBA tydeliggjør hvilke områder
fylkeskommunen mener har slike verdier i Vestfold ved å definere dem som kulturmiljøer.
3. Hvilke forvaltningsmessige fordeler / forenklinger gir disse sonene?
Svar fra Kulturarv: Kulturmiljøene som er definert i RPBA gir informasjon om at kulturminnevernets
interesser er sterke i disse områdene, og den samlede avveiningen som planen har oppnådd viser
at også andre samfunnsinteresser erkjenner dette. Kulturmiljøene tydeliggjør nasjonale/ regionale
interesser, på samme måte som det innenfor langsiktige utviklingsgrenser vil bli praktisert en mer
liberal forvaltning sett fra kulturminnevernets side. Vi gir og tar – på en så forutsigbar måte som
mulig.
Fordelene ved at kommunene tar inn kulturmiljøene som hensynssoner er at tiltakshavere da må
være klar over hvilke vurderinger som gjelder for arealet. Om det bare hadde vært nedfelt i RPBA
ville tiltakshavere kunnet kommet langt i sin planlegging av prosjekter før de ble kjent med at de
ville møte utfordringer på grunn av vernehensyn. Dette er ikke en fornuftig bruk av ressurser.
Ved å ta hensynssonene inn i kommuneplanen vil kommunens politikere har da vedtatt og erkjent
at det er verdier som fellesskapet vil ta vare på, mens administrasjon håndhever hensynet.
Tiltakshavere som tar kontakt med kommunen får tidlig beskjed om hvilke retningslinjer som
gjelder. Målet er at summen av dispensasjonssøknader om å gjennomføre arealkrevende tiltak
innenfor hensynssonene blir begrenset til det som er ansett strengt nødvendig. Tiltak som bryter
med formålet (jordvern/kulturvern) vil begrenses. Dette sparer byråkratiet for arbeid, noe som er et
nasjonalt mål for å effektivisere offentlig sektor og begrense internbyråkratiske prosesser. Det er
næringslivet og politikerne som har ønsket en større grad av forutsigbarhet og kortere prosesser
knyttet til arealspørsmål, og RPBA er et svar på denne forventingen.
Alternativet er å gå tilbake til å behandle hver sak for seg, noe som gir mindre forutsigbarhet for
alle parter, og som vil kreve mer tid og ressurser.
Rådmannens anbefaling:
Rådmannen anbefaler å opprettholde kulturmiljøsonene slik de er avgrenset i gjeldende
kommuneplan. Administrasjonen har ikke myndighet eller kunnskap til å kunne vurdere eller
overprøve avgrensingen av sonene. Det ansvaret og den myndigheten er det Kulturarv, som
overordnet myndighet på dette feltet, som har. Kulturmiljøsonene er der for å tydeliggjøre et
hensyn som skal tas til det regionale og nasjonalt viktige kulturmiljøet i Slagendalen og
Jarlsbergområdet, og det er knyttet noen veiledende retningslinjer til sonen. Det innebærer ingen
vesentlige forskjeller å ta dem ut, fordi disse hensynene må tas uansett. Sonene anses å

tydeliggjøre en praksis og noen hensyn, og gjøre denne/disse synlige og kjent. Regionale
myndigheter har varslet innsigelse dersom Tønsberg kommune velger å ta dem ut.
2.11 Endringer i bestemmelser og plankart
Arealformålene i plankartet er sammen med bestemmelsene hovedelementene i kommuneplanens
arealdel. Arealformålene (som vist i plankartet) angir med rettslig bindende virkning hva arealet
kan nyttes til. Bestemmelsene kan gjelde hele eller deler av kommunen eller gis for spesifikke
arealformål. De angir på en rettslig bindende måte hvilke vilkår et tiltak må oppfylle for at det skal
kunne gjennomføres. Alle bestemmelsene skal være hjemlet i plan- og bygningsloven.
2.11.1 Bestemmelser
Forslag til endringer i bestemmelser og retningslinjer er markert og begrunnet i vedlegg 4
I vedlegget med forslag til nye bestemmelser er tilføyelser markert med gult og setninger som
utgår er overstrøket. Mindre språklige endringer og endringer i struktur er ikke markert. Det er ny
layout der bestemmelsene står i blå bokser og retningslinjene er i kursiv under tilhørende
bestemmelse. Det er tekst som forklarer endringene (i merknadsfelt til høyre for teksten).
Bestemmelsene er samordnet bedre med byplanbestemmelsene, slik at de er blitt like der de kan
være like og de har samme oppbygging.
Arbeidet med å revidere bestemmelsene er basert på erfaringer gjennom bruk, og innspill fra
interne så vel som eksterne brukere. Det er en arbeidsgruppe bestående av noen saksbehandlere
fra plan- og byggesaksavdelingen som har gjort mye av dette arbeidet. Slik at bestemmelsene nå
skal være godt forankret i og tilpasset både plan- og byggesak.
Oppsummering av de viktigste endringen i bestemmelsene:
Kapittel 1: Generelle bestemmelser til hele kommunen (om ikke annet er angitt)








§ 1.3 Plankrav og unntak fra plankravet: Dette er en viktig bestemmelse for å styre hvilke
saker som kan gå rett på byggesak og hva som krever en reguleringsplan. Den direkte
hjemmelen til å kunne avslå en byggesak, vil i mange tilfeller ligge her. Bestemmelsen er
omarbeidet for å gjøre innholdet mer tydelig og mer konkret. Det er i tillegg tatt inn noen
nye momenter, som for eksempel at krav til visuelle kvaliteter/tilpasning,
overvannshåndtering, rivning av bygning, og at plankravet inntrer for større utbygging enn 4
boenheter (medregnet eksisterende boenheter) på eksisterende eiendom.
§ 1.6.2 Bærekraftige energiløsninger og fjernvarme er endret slik at kravet slår inn likt for
alle formål. Videre vil nå alle nye bygninger innenfor konsesjonsområdet ha krav om
tilknytning uansett størrelse og tilsvarende ved hovedombygging på over 1000m2 BRA. I
gjeldende kommuneplan slår kravet om tilknytning inn med en gang for næring og innenfor
sentrumsformål, og når man bygget over 20 boenheter. Denne endringen er et viktig grep
for å sikre at utbyggere velger smarte energiløsninger i tråd med kommunens klima- og
energiplan.
§ 1.8.2 Byggegrenser langs vei: Tidligere retningslinje er kortet ned. Statens vegvesen har
spilt inn at de vil at retningslinjen skal gjøres om til bestemmelse, det støttes ikke av
Tønsberg kommune. Byggegrensene oppgitt i retningslinjen er generelle og i de fleste
tilfeller ikke relevante innenfor allerede bebygd område. Dersom de angitte byggegrensene
tas inn som bestemmelser vil byggesak måtte dispensere i nesten alle saker. Det er ikke et
konkret planleggingsarbeid som ligger til grunn for de angitte byggegrensene. Og det anses
derfor som den beste løsningen og fortsette dagens praksis hvor forholdet til byggegrense
langs vei vurderes konkret fra sak til sak.
§ 1.11 Uteopphold og lek: Bestemmelse for lek- og uteoppholdsareal har gjennomgått store
endringer i hvordan kravene regnes ut, og slår inn. De nye kravene tar utgangspunkt i antall
m2 boligareal og ikke per boenhet som tidligere. Kravene er satt opp for å være tilnærmet







likt det vi har i dag, men for større prosjekter minker kravet i forhold til i dag. Dette anses
som positivt da store prosjekter har fått uhensiktsmessig store krav og at de store
prosjektene ofte har fått reduserte krav gjennom reguleringsplan. Områder i og utenfor
sentrumsområder har ulike krav. Det skal utarbeides dokumentasjon som viser eksempler
på nåværende og foreslåtte nye krav til uteopphold til det offentlige ettersynet. Se også
fyldigere beskrivelse om lek- og uteopphold innunder Byplan i dette saksfremlegget.
se forklaring av tilsvarende endring i saksfremleggets kapittel om Byplan.
§ 1.14 Hybler: Ny bestemmelse om hybler. Kommunen opplever mye diskusjon rundt
etablering av hybler/hybelhus, samt eksempler på dårlig kvalitet knyttet til oppføring av
disse. Det er derfor viktig med en presiserende bestemmelse og tilhørende retningslinje
knyttet til kvalitet, innhold, som også definerer hva en hybel er. Slik kan byggesak bedre
stille krav til f.eks etablering av hybelhus og sikre at dette skjer med kvalitet og på dertil
egnede steder.
§ 1.16 Estetikk og byggeskikk: Disse er gjeldende for alle arealformål (næring, kombinerte,
LNF osv) og ikke bare boligbebyggelse. Det er i tillegg foreslått nye bestemmelser om
tilpasning innunder formål boligbebyggelse.
§ 1.18 Bevaring av eksisterende bygninger og kulturmiljø: Videreføring av innhold, med et
par mindre justeringer. Det har vært en del diskusjon omkring kommunenes juridiske
hjemmel til å ha forbud mot riving av bygg som kommunen anser som bevaringsverdige, i
kommuneplanbestemmelsene. Intensjonen i loven er nok at dette skal vurderes gjennom
reguleringsplan. Det ville være en svært krevende jobb å vurdere dette for alle bygg i
kommunen og regulere alle bevaringsverdige bygg. Tønsberg kommune forsøker derfor å
løse dette ved å ta inn forbud mot riving og verdiforringelse i plankrav, og gjennom
retningslinje bestemme at «ved utarbeidelse av reguleringsplan skal verneverdig
bebyggelse avsettes til bevaring. Omfanget av hensynssone for bevaring avklares i
plansaken.» En tilsvarende løsning finnes i både Drammen kommune og Tinn kommune
(Rjukan).

Kapittel 2: Bestemmelser til arealformål:
 Endringer i bestemmelser knyttet til bygging i strandsonen (§§1.8.1, 2.1.3 og 2.1.4) er
beskrevet i saksfremleggets punkt om byggegrense langs sjø.
 § 2.2 Boligbebyggelse: Bestemmelsene innunder dette formålet er kraftig omarbeidet. Dette
er resultatet fra arbeidet med fortettingsstrategien. Strategien virker sammen med disse
bestemmelsene, og har som formål å sikre en kvalitativ god utvikling av Tønsbergs
boligområder. Endringene er beskrevet i strategien og i punkt ovenfor om fortetting i
eksisterende boligområder.
 Innunder boligbebyggelse er det tatt inn et forslag til konkretisering av tidligere krav om
«varierte boligtyper». Det foreslås at «minimum 40% av alle boliger på bakkeplan
tilrettelegges for barnefamilier og være på minimum 90 m2». Dette for å sikre variasjon i
type boliger (små/store) og som følge av dette type beboere (eldre, barnefamilier, enslige
osv.).
 I § 2.2.4 om «utbygginsvolum» er det tatt inn en ny bestemmelse i både arealdel og Byplan
for å juridisk sikre mulighet til å fravike plankravet. Det er Fylkesmannens juridiske avdeling
som har påpekt dette forholdet i planprosessen. Her foreslås det at det tillates inntil 25%
bebygd areal (BYA) på den enkelte tomt i nåværende uregulerte områder avsatt til
boligbebyggelse og i regulerte områder der utnyttelsesgrad ikke er angitt. Men, dersom alle
krav i kommuneplanens arealdel oppfylles, kan kommunen gjennom en dispensasjon
allikevel vurdere en høyere utnyttelsesgrad, som regel på inntil 30%.
 § 2.3 Sentrumsformål er noe omarbeidet som følge av arbeid med fortettingsstrategien.
 § 2.5 Fritidsbebyggelse: Bestemmelse knyttet til arealformål Fritidsbebyggelse er ny.
Denne bestemmelsen gjelder kun for Sjuestokkstranda på Vear, som er det eneste
området med formål Fritidsbebyggelse. Bestemmelsen er basert på det Stokke hadde
tidligere, men er noe endret.
 § 2.10.2 Boligeiendommer i LNF: Denne bestemmelsen er noe omarbeidet, og tittelen er
endret til boligeiendommer i LNF med en ny og mer presis beskrivelse av hva den omfatter.
Her skulle kommunen ha gjort en jobb med å definere konkrete områder hvor man kan
tillate utvikling av eiendommer i LNF (områder for spredt boligbygging i LNF). Det har ikke






vært gjort til nå, og Tønsberg kommune ønsker å utsette den jobben til sammenslåingen
med Re kommune. Derfor søker kommunen aksept for å midlertidig videreføre gjeldende
praksis (som beskrevet i denne bestemmelsen).
§2.11 Bruk og vern av sjø- og vassdrag: Bestemmelsen er endret. § 2.11.1 er mesteparten
av det som tidligere var bestemmelse, gjort om til retningslinje. Noen flere momenter er tatt
inn igjen fra 2008-kommuneplanen som ble utelatt i gjeldende plan. Retningslinje er ment
som en pedagogisk og opplysende tekst, og er uansett en følge av det generelle forbudet i
pbl §1-6.For å sikre bruk (ikke bare vern) i sjø og vassdrag har vi tatt inn formålene
småbåthavn og ferdsel og farleder med egne bestemmelser. Natur-/friluftsområde i sjø er
det også tatt inn en ny bestemmelse om. Det presiseres her hva som gjelder innenfor disse
formålene.
§ 3.1.1 Generell bestemmelse til kvikkleiresoner (H310): Det er tatt inn en generell
bestemmelse knyttet til kvikkleiresoner. Dette er en mangel i gjeldende plan, og vil f.eks
gjelde for det markerte kvikkleireområdet på Barkåker.
§ 4.1 Bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø. Denne er gjennomgått og
endret ifm. arbeid med eksisterende og nye bevaringsområder. Se forklaring av endringer i
bestemmelsen i kapittelet om fortettingsstrategien ovenfor.

2.11.2. Liste over endringer i plankart
Endringene i plankart er stort sett vurdert innunder tilhørende tema i saksfremlegget, og
vurderingen gjentas ikke i denne oppsummerende listen:
 Oppdatert nummerering av etter hensynssoner, faresoner ol. i bestemmelser og plankart.
 Båndleggingssoner: a) Erstatte jernbane nord for Tønsberg med reg.plan b) de to
båndleggingssonene Korten og Smørberg justeres i henhold til kommunedelplan for ny
fastlandsforbindelse
 Plankartet er oppdatert iht. vedtatte reguleringsplaner/formålsendringer siden forrige
revisjon.
 LNF med hensynssone naturmiljø eller friluftsliv – ble feilaktig tolket til grønnstruktur i
forrige revisjon ifm. omlegging fra gammel til ny plan- og bygningslov. Det gjelder følgende
områder: sydspissen av Husøy, grønnstrukturen rundt og mellom Kjellelia, messeområdet
og Solvang/Eik, Sandemyra og Husvikkilen. Disse er nå gjort om til LNF med hensynssone
enten friluftsliv eller naturområde. Dette anses som mer korrekt og vil ivareta og sikre
områdene på en bedre måte enn formål grønnstruktur.
 Tidligere formål planlagt friområde/idrettsanlegg/park/turvei, er feilaktig tolket til
grønnstruktur i forrige revisjon ifm. omlegging fra gammel til ny plan- og bygningslov. Dette
har medført til at noen områder som lå inne som planlagt idrettsanlegg og som også ligger
inne i anleggsplan for planlagte nye idrettsanlegg, har fått feil arealformål. Dette er en feil
og rettes opp på følgende steder; idrettsanlegget på Sem og område øst for Slagenhallen
 Skytebaner har feil kodeangivelse og er rettet opp. Riktig tall for skytebane er H360_
 Endringer i byggegrense langs sjø og opprettelse av kyststi (se også eget kapittel om
byggegrense langs sjø i saksfremlegget og vedlegg som beskriver endringer)
 Endringer på Vear som følge av samordning med Tønsberg kommunes arealplankart og
bestemmelser. Se eget punkt i saksfremlegget som beskriver dette.
 Formålsendringer:
- Elihu-skolen (se egen beskrivelse i saksfremlegg)
- Areal ved Træleborg skole (se egen beskrivelse i saksfremlegg)
- Ny Ringshaug barneskole (se egen beskrivelse i saksfremlegg)
- Tomter til ny svømmehall (se egen beskrivelse i saksfremlegg)
- Tomter til deponi, rigg- og anleggsområder (se egen beskrivelse i saksfremlegg)

-



Husvikveien 203 (gbnr150/196 og 150/195 skal omdisponeres til boligformål jf
sak133/01 (24.08.01). Dette er ved en inkurie aldri blitt inntatt i arealdelen i tråd med
et vedtak i en byggesak.
- Sentrumsformål på Tangen erstattes med boligformål iht. vedtatt byggesak
- Ta inn idrettsanlegg på Flint der det i dag er LNF – iht. vedtak 06/11260. Dette er
ved en inkurie aldri blitt inntatt i arealdelen i tråd med tidligere vedtak.
Endringer i veier, G/S-veier og sykkelveier:
- Barkåker-Kjelle ferdig bygd og endres til nåværende GS-vei
- Jarlsøveien og Narverødveien til Snippen ferdig bygd og endres til nåværende GSvei
- Tre prikker nord for det tidligere Saba-bygget langs Narverødveien er ferdig bygd og
endres til nåværende GS-vei
- Narverødveien til Kloppgata ferdig bygd og endres til nåværende GS-vei
- Planlagt GS-vei syd for Presterødbakken tas ut fordi reguleringsplanen endres, og
framtidig GS-vei flyttes til Sivveien
- Rundkjøring på Snippen ferdig bygd og endres til nåværende GS-vei
- Sykkelvei erstattes med framtidig GS-vei i Gauterødveien
- Ulvikveien, eksisterende GS-vei (ikke etablert som det) erstattes med framtidig GSvei på østsiden av Ulvikveien nord for Flintbanen.
- Husøyveien, framtidig GS-vei erstattes med nåværende sykkelvei.

2.12 Tilleggsvedtak om mulighetene for å etablere et senter for datalagring på
Ødegården eller Tveiten
Bystyret vedtok den 6.12.17 å utrede mulighetene for å etablere datalagring på Tveiten og
Ødegården, med følgende vedtak:
5. Etablering av et senter for datalagring på området Tveiten eller på et utvidet næringsområde
Ødegården/Gulliåsen (D22) tas inn som et utredningstema i planprogrammet til pågående revisjon
av kommuneplanens arealdel.
6. Utredningen skal ta utgangspunkt i at området Ødegården/Gulliåsen har prioritet 1 på grunn av at
utbygging av området Tveiten har store negative konsekvenser for Barkåker som boområde og
lokalsenter.
7. Utredningen skal tydeliggjøre prissatte og ikke prissatte tilhørende konsekvenser for Barkåker som
boområde og lokalsenter og estimerte kostnader for byggemodning og etablering av nødvendig
infrastruktur for utbygger i begge alternativene.
8. Det forutsettes at dersom området Tveiten ikke velges for etablering av senter for datalagring så
opprettholdes områdets status som LNF område.

Vedtaket ble sendt på en full ny varsling med høringsfrist 16. februar 2018. Det kom inn ca. 30
høringsinnspill, mange solide og gode innspill (vedlagt). Det er blitt avholdt to folkemøter for
innbyggerne i området om saken. Det har vært et stort engasjement og motstand mot plassering
på Tveiten fra Barkåkers befolkning, frivillige organisasjoner og fra blant andre Fylkesmannen. Det
må også nevnes underskriftskampanjen mot datalagring på Tveiten som ble levert inn med ca.
1200 underskrifter.
Administrasjonen valgte på bakgrunn av sakens konfliktnivå å sette ut konsekvensutredningen
(KU) til en ekstern konsulent, og utføre en grundigere KU enn normalt på kommuneplannivå. Dette
også for å få nok kunnskap til å ta stilling til spørsmålet om omdisponering av areal fra LNF til
næring, og til å sammenligne områdene på en skikkelig måte. Antall arbeidsplasser har også vært
et tema i utredningene til saken, ift å evt. kunne forsvare et inngrep som dette ville være, spesielt

på Tveiten. Det er stor usikkerhet knyttet til antall arbeidsplasser en slik etablering vil skape, og det
er få sammenlignbare etableringer i Norge. KU anslår at det utredete tiltaket vil føre til omkring 200
direkte arbeidsplasser og 4-500 indirekte arbeidsplasser knyttet til underleverandører og de
ansattes forbruk av varer og tjenester.
Konsekvensutredningen som er utarbeidet av Rambøll er vedlagt saken.
Sammenstillingen av konsekvenser viser at Tveiten gir større negative konsekvenser enn
Ødegården/Gulliåsen for fire vurderte samfunns- og miljøtemaer (naturmangfold, kulturminner/milj,
by- og tettstedsutvikling, rekreasjon/friluftsliv/barn og unge), mens ett tema
(landskap/kulturlandskap) vil gi størst negative konsekvenser for Ødegården/Gulliåsen.
Flere av de negative konsekvensene vil gå ut over nærmiljøet i Barkåker tettsted.
Forskjellen på de to områdene er også at på Tveiten har det vært en reell interessent som ønsker
å utvikle området, mens det ikke er tilfelle for Ødegården. Det har sin bakgrunn i at området har
mindre areal enn det utvikler opprinnelig mente de hadde behov for, og at det vil koste mer i
etableringskostnader til strømtilførsel og ikke minst grunnarbeider.
Rådmannens anbefaling:
Rådmannen har på bakgrunn av ovennevnte vedtak der Ødegården er stilt opp som førstevalg og
de negative konsekvensene for Tveiten valgt å utvide industriområdet på Ødegården med 115 daa
mot nord og øst. Avgrensingen er gjort ved å følge et naturlig søkk i terrenget. I KU for Ødegården
var den største negative konsekvensen landskapsvirkningen av å sprenge bort deler av åsen.
Det er gjennom avgrensingen forsøkt å avbøte de negative landskapsvirkninger gjennom å la store
deler av åsen stå igjen som en buffersone mot landskapet mot nord og øst. Det vil bli stilt
rekkefølgekrav til at landskapshensyn skal tas spesielt vare på i forbindelse med reguleringsplan.
D22 Ødegården ble omdisponert fra LNF til næring i forrige kommuneplanrevisjon. Området er nå
under regulering. Grunneierne for både utvidelsen og de som er i gang med reguleringsplan er
innforstått med foreslått utvidelse. Det er nå mulig å utvikle et område som er stort nok for å
etablere datalagring med plass til virksomheter som kan utnytte overskuddsvarmen fra et
datalagringssenter. Det vil bli høyere investeringskostnader, men med denne anbefalte løsningen
drives det en arealplanlegging som er mer i tråd med kommunens egne mål knyttet til friluftsliv,
rekreasjonsområder, gode lokalsamfunn, naturverdier osv. Og forhåpentligvis er det grobunn for
enten datalagring eller annen næringsvirksomhet på et utvidet Ødegården næringsområde, som på
sikt vil gi verdiskaping for Tønsbergdistriktet.

3. Saksutredning Byplan
Ved revisjon av byplan har vi forsøkt å forbedre og tydeliggjøre bestemmelsene, samt oppdatert
bestemmelser og plankart i samsvar med nye kommunale, regionale og statlige planer og føringer.
Arbeidet er utført i tett samarbeid med saksbehandlere på byggesak, for å sikre at bestemmelsene
ivaretar deres behov.
Etter vedtak av byplanen i 2015 er det utarbeidet en byromsstrategi for Tønsberg sentrum, som
skal danne grunnlaget for kommunens arbeid med byrom i årene fremover. Strategien definerer
målsettinger og foreslår tiltak for 15 sentrale byrom i sentrumskjernen. Kommunen har samtidig
deltatt i prosjektet ”Tettere byer med høyere kvalitet” i regi av Vestfold fylkeskommune. Hensikten
med prosjektet var å forenkle realisering av boligprosjekter i by, og anbefalingen er at utbyggere i
stedet for å ha høye krav til lek- og uteoppholdsareal på egen grunn i større grad skal bidra inn i de
offentlige byrommene.

Arbeidet med byromsstrategien og prosjektet ”Tettere byer med høyere kvalitet” har gitt oss mer
kunnskap om hvordan det kan være hensiktsmessig å løse krav til uteoppholds- og lekearealer for
å oppnå byplanens målsettinger. Bestemmelser for uteoppholds- og lekeareal har vært hovedtema
ved revisjon av byplanen.

3.1 Endringer i Byplanens bestemmelser og plankart
Forslag til endringer i bestemmelser og retningslinjer er markert og begrunnet i vedlegg 6.
I vedlegget med forslag til nye bestemmelser er tilføyelser markert med gult og setninger som
utgår er overstrøket. Mindre språklige endringer og endringer i struktur er ikke markert. Det er ny
layout der bestemmelsene står i blå bokser og retningslinjene er i kursiv under tilhørende
bestemmelse. Det er tekst som forklarer endringene (i merknadsfelt til høyre for teksten).
Under er endringer i utvalgte, sentrale bestemmelser beskrevet og vurdert.
3.1.1 Endring i bestemmelse §1.11 «Uteoppholds- og lekeareal til boligbebyggelse»
Byromsstrategi for Tønsberg sentrum ble vedtatt i 2017. Den er en videreføring av byplanen og
danner grunnlaget for kommunens arbeid med byrom i årene fremover. Visjoner og målsettinger
for 15 sentrale byrom er bestemt.
Kommunen har deltatt i prosjektet «Tettere byer med høyere kvalitet» i regi av Vestfold
fylkeskommune. Målsettingen for prosjektet har vært å finne velfungerende verktøy for
planbestemmelser for å avsette gode leke- og uteoppholdsarealer. Bakgrunn er:





Målsettinger om bygging av mange nye boliger i byene medfører behov for gode byrom der
mennesker kan trives, jamfør RPBA.
Kompliserte eiendomsforhold og knappe tomter i byen har ofte vist at kvalitet på leke- og
uteoppholdsarealer blir dårlige i mange boligprosjekter.
Når utbyggere og kommune kan arbeide sammen for felles mål om å bygge gode byrom, er
det stor gevinst for fremtidig folkehelse og ønsket byutvikling.
Kommunene har et spesielt ansvar for å tilrettelegge for barns lek og utvikling i
arealplanleggingen, jamfør Rikspolitiske retningslinjer.

Anbefalingene fra prosjektet er at det åpnes for at utbyggere i større grad kan bidra til de offentlige
byrommene i stedet for å måtte tilfredsstille krav til leke- og uteoppholdsarealene på egen grunn.
Kommunene anbefales å utarbeide en overordnet målsettingsstrategi for byrommene og parkene i
byen.
Tønsberg kommune har tidlig sett disse problemstillingene og har blant annet utarbeidet
dekningsanalyser for lekeplasser i arbeidet med byplanen i 2014. Arbeidet med byromsstrategien
og prosjektet «Tettere byer med høyere kvalitet» har videre gitt kommunen kunnskap om hvordan
det kan være hensiktsmessig å utforme krav til leke- og uteoppholdsarealer for å oppnå byplanens
målsettinger.
Bestemmelser for leke- og uteoppholdsarealer har vært hovedtema i revisjon av byplan.
Krav til uteoppholds- og lekeareal:
Krav til uteoppholds- og lekeareal er i gjeldende bestemmelser knyttet opp til type boliger og antall
boenheter. Krav til lekeplass trer inn når det enkelte prosjektet når en viss størrelse: nærlekeplass
(>4 boenheter), områdelekeplass (for hver 30. boenhet) og nærmiljøanlegg (>150 boenheter). I
praksis medfører dette at samlet krav til uteopphold og lek ikke nødvendigvis øker proporsjonalt
med størrelsen på prosjektet. Kravet har klar tendens til å styre antall boenheter og
leilighetsstørrelse i nye boligprosjekter ved at utbyggere ofte tilpasser prosjektets størrelse for å
begrense krav til areal for uteopphold og lek. Erfaringer har vist at gjeldende bestemmelser er
uklare på hvor mange og hvilke lekeplasser som kreves i store boligprosjekter. Eksempler som
beskriver endringene vil bli lagt ved saken til offentlig ettersyn.

Krav til uteoppholds-og lekeareal foreslås nå knyttet opp mot en prosentandel av bruksarealet BRA
for boligene i stedet for opp mot antall boenheter. På den måten vil arealkravet til uteopphold og
lek øke proporsjonalt med størrelse på bruksareal for boligprosjektet. Intensjonen er at kravene
skal være så like dagens krav som mulig, men bestemmelsene foreslås definert på en ny måte.
For større boligprosjekter blir det klare krav til uteoppholdsareal. Kvalitet, innhold (eksempelvis
krav til sol) og egnethet skal være det samme. Gjennom omregninger i en rekke eksempler har vi
kommet til at:
 Uteoppholdsarealet skal utgjøre en prosentandelen på 60 % av bruksareal bolig BRA.
 Av uteoppholdsarealet skal 75 % være felles areal
 Av fellesarealet skal 75% utgjøre lekeplass. Se illustrasjon under.

Et byggeprosjekt med samlet bruksareal på 1000 m2 vil utløse krav til 600 m2 uteoppholds- og lekeareal, hvor av minst
450 m2 skal være fellesareal for beboerne. Øvrig del av arealkravet (150 m2) kan tiltakshaver selv velge om skal være
fellesarealer eller løses som private terrasser/balkonger/hager. 338 m2 av fellesarealet skal opparbeides til lek.

Oppsummering arealkrav:
Ved å stille arealkravet som en prosentvis andel av prosjektets bruksareal, oppnår vi en forutsigbar
økning av kravet i forhold til prosjektets størrelse. Ved krav om at det avsettes en prosentvis andel
til lek, vil det ikke være tvil om kravet til lekearealenes størrelse. Krav til prosentvis andel
fellesareal sikrer mulighet for å anlegge mange felles møteplasser. Det stimulerer til full deltakelse
for alle, noe som er særdeles viktig i byen.
Byromsstrategien:
Byromsstrategien legger til rette for at krav til uteoppholds- og lekeareal ved boligutbygging skal
kunne løses gjennom kvalitetsheving av de offentlige byrommene. Vi ønsker å videreføre
muligheten gjeldende byplan gir til å løse krav til uteoppholds- og lekeareal ved kompenserende
tiltak, med noen justeringer. Forslag til tekst i bestemmelse §1.11.1:
[…] Innenfor sentrumsformål og ved fortetting i etablert bystruktur kan krav til uteoppholds- og
lekeareal dekkes gjennom opparbeidelse og kvalitetsheving av offentlige parker/byrom i
nærliggende områder.
Det gjelder boligprosjekter som ligger i:
 Bykjernen/dvs. sentrumsformål
 Fortetting i etablert bystruktur i Sørbyen, Fjerdingen og Nordbyen
De femten byrommene som inngår i byromstrategien utgjør de offentlige parkene /byrommene for
boliger som skal rustes opp i sentrum. I byromstrategien er det vedtatt en visjon for hvilke
uteromskvaliteter hvert enkelt byrom skal tilby. Visjonene er tilpasset stedets muligheter og
begrensninger. I sum skal byrommene ha et vidt spekter å tilby alle aldersgrupper i muligheter for
lek, aktivitet, utfoldelse og deltakelse for et moderne og attraktivt byliv.

Byrommene skal rustes opp i en hensiktsmessig, prioritert rekkefølge. Et boligprosjekt vil således
ha både kort og lengre gangavstander til byrommene. Spesifikke avstandskrav er derfor tatt ut i
forslag til de nye bestemmelsene, men anbefales videreført som retningslinje. Kommunen har
igangsatt planlegging av tre byrom; Rådhusgaten, Kinoplassen og Farmannstorget. Tønsberg
sentrum har en god dekningsgrad av byrom. Beboere vil uansett hvor de bor i det etablerte
byområdet ha et byrom innen rimelig gangavstand. Byrommene ligger i all hovedsak tilknyttet
gågatenettet, eller kan nås ved lysregulert fotgjengeroverganger der det er trafikk. Vi mener derfor
at det kan forsvares å gjøre avstandskravene retningsgivende for å forenkle gjennomføring av
byromsstrategien.
Nytt er at vi foreslår at også lekeareal for de minste kan løses i byrommene.
Et bysentrum er utsatt for vegtrafikkstøy, luftforurensninger og andre negative helseskadelige
påvirkninger. Støyskjerming, trafikksikring og tiltak mot luftforurensning og lignende er en viktig del
av den videre detaljplanleggingene av byrommene.
I noen boligprosjekter foreslås fra utbyggers side at alt felles uteoppholds- og lekeareal løses på
tak eller i byrommene. Uteoppholdsarealer på tak har begrensninger for blant annet lek og
muligheter for sosial kontakt mellom beboere. I slike prosjekter foreslås at det kreves avsatt og
opparbeidet en fellessone ved inngangspartiet på minimum 4 m2 til opphold og/eller lek for å sikre
et sosialt møtepunkt ved boligene.
3.1.2 Endringer i bestemmelse §1.18 om «Bevaring av eksisterende bygninger og kulturmiljø»
Her videreføres mye av innholdet, med et par mindre justeringer. Det har vært en del diskusjon
omkring kommunenes juridiske hjemmel til å ha forbud mot riving av bygg som kommunen anser
som bevaringsverdige, i Byplan-bestemmelsene. Intensjonen i loven er nok at dette skal vurderes
gjennom reguleringsplan. Det ville være en svært krevende jobb å vurdere dette for alle bygg i
kommunen og regulere alle bevaringsverdige bygg. Tønsberg kommune forsøker derfor å løse
dette ved å ta inn forbud mot riving og verdiforringelse i plankrav, og gjennom retningslinje
bestemme at «ved utarbeidelse av reguleringsplan skal verneverdig bebyggelse avsettes til
bevaring. Omfanget av hensynssone for bevaring avklares i plansaken.» En tilsvarende løsning
finnes i både Drammen og på Rjukan. Det er på sikt ønskelig å kartlegge den kulturhistoriske
verdien til alle enkeltbygg innenfor sentrumsområdet, og forhåndsavklare dette i større grad.
3.1.3 Endringer i § 2.1.4 «Utbyggingsvolum»
Dette er en ny bestemmelse som er tatt inn i både arealdel og Byplan for å juridisk sikre mulighet til
å fravike plankravet. Det er Fylkesmannens juridiske avdeling som har påpekt dette forholdet i
planprosessen.
For tomter i bymessig strøk anbefales det en utnyttelsesgrad 100% BYA og for tomter bestående
av konsentrert småhusbebyggelse anbefales 25% BYA, men med en åpning for dispensasjon der
det er anses som naturlig å gå høyere. Da skal man vurdere utnyttelsesgraden i nærområdet.
3.1.4 Endringer i § 3.3.1 Krav om felles planlegging (H810_G3) Stensarmen
Det er to aktuelle tomter til ny svømmehall som ligger på Stensarmen. For å sikre fremdrift for
Tønsbergs for ny svømmehall er det tatt inn et unntak fra krav om områdeplan som følger:
«Regulering av ny svømmehall med tilhørende offentlige arealer kan unntas fra krav om
områdeplan, dersom reguleringsplanen avklarer og belyser hovedatkomst til Stensarmen for
kjørende og atkomst for gående og syklende.»
3.1.5 Bestemmelsesområde B sårbare sentrumskvartaler # 26
Det er gjort en vurdering av avgrensningen av verneområde # 26 – sårbare sentrumskvartaler.

Illustrasjon av endringer

Det foreslås nå at Lindahlplan (vist med blå stiplet linje nederst til venstre), Stoltenbergsgate 6, del
av Halfdan Wilhelmsens allé 1 C (vist med blå stiplet linje øverst), og del av Storgaten 24 (vist med
blå stiplet linje i midten), er tatt ut, da disse bygningene/områdene vurderes å ikke være
bevaringsverdige.
Når det gjelder eiendommen Storgaten 49 (gnr 1001/26) og Anders Madsens gate 3 (gnr 1001/90)
samt deler av Tollbodgaten 8 (gnr 1001/200) er det vurdert at de skal innlemmes i verneområdet
(vist med sirkel til venstre i illustrasjonen).
Bakgrunnen for dette er delvis at bebyggelsen på eiendommene er vurdert av fylkeskommunen å
være av nasjonal/regional verdi og er foreslått lagt inn i vernesone «Sårbare sentrumskvartaler» i
forbindelse med revisjon av RPBA og at pågående planprosess har aktualisert problemstillingen..
Rådmannens vurdering er også at bebyggelsen og miljøet i området har stor verdi og at området
bør innlemmes i verneområdet.
Eiendommen Storgaten 49 er i dag bebygd med to bygninger. Begge anses å ha verdi i seg selv
og som del av et historisk bygningsmiljø på eiendommen, og sammen med bygninger på
tilstøtende eiendommer. Deler av Storgaten 49, er ubebygd og det er et uttalt ønske fra eier å
videreutvikle eiendommen. Rådmannen er positiv til videreutvikling av eiendommen og en viktig
vurdering er nå om det skal tillates å rive tilhørende sidebygning Konkret er vurderingen at dersom
sidebygningen tillates revet vil det kunne settes opp et nybygg som er større i grunnflate, men som
i høy grad kan tilpasses omkringliggende bebyggelse, både verneverdig bebyggelse og bygningen
på Storgaten 51, i høyde og utforming. Dersom sidebygningen bevares vil arealet til et nybygg
være svært begrenset, og det vurderes at det da må gis rom for et bygg med større kontrast i
høyde og utforming. Et slikt bygg vil ikke på samme måte oppnå tilpasning til både Storgaten 51 og
verneverdig bebyggelse på Storgaten 49, Anders Madsens gate 3 og bymiljøet generelt i området.

På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at det tas inn bestemmelser som tillater at
sidebygningen kan erstattes med et nybygg med klare rammer for utformingen av et nybygg på
eiendommen. En slik løsning vil gi en mulighet å skape en form for helhet og harmoni i et område
som i dag er preget av stor variasjon og kontraster som ikke er veldig heldig estetisk sett. Kvartalet
vil kunne fullføres på en på en måte som tilfører bymiljøet noe positivt både estetisk og funksjonelt.
I rådmannens vurdering er derfor byutviklingsperspektivet funnet å veie tyngre enn bevaring av en
enkelt bygning.
Følgende bestemmelse er foreslått for å ivareta dette:
Innenfor eiendommen Storgaten 49 (gnr 1001/26) skal eksisterende hjørnebygg mot
Storgaten/Tollbodgaten bevares. Sidebygningen kan erstattes med et nybygg på følgende vilkår:




Nybygget skal tilpasses og underordnes seg bygningene på Storgaten 49 og Anders Madsens
gate 3 i utforming og materialvalg
Nybygget skal mot Tollbodgaten framstå som et frittliggende langhus med sal-/skråtak og skal
plasseres med lengderetning parallelt med Tollbodgaten.
Det tillates maksimalt tre fulle etasjer, ytterligere nedtrapping vurderes mot Storgaten 49.

Evt. tillatelse til riving kan ikke gis før det er godkjent nytt bygg i tråd med vilkårene ovenfor.
3.1.6 Avvikssone for støy og luftforurensing
I gjeldende bestemmelser er T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen lagt
til grunn.
I gjeldende plankart og bestemmelser er det innført avvikssone for støy (H290) for de mest
trafikkerte gatene i sentrum; Stoltenbergssgate, Tollbodgaten og Nedre Langgate. Avvikssonen
innebærer at bebyggelse med støyfølsomt bruksformål kan etableres på gitte vilkår som går frem
av § 3.1.

Avvikssone for støy (H290) foreslås nå lagt inn over sentrale deler av bykjernen som vist i kart
ovenfor. Gatebruksplan ble vedtatt i 2017 der blant annet Møllegaten er planlagt som busstrase.
Møllegaten ligger ikke i nåværende avvikssone. Kommunen ser derfor behov for å legge

avvikssone over de sentrale delene av byen da trafikkbildet i byen er under endring som følge av
ny gatebruksplan.
En konsekvens av endringen vil være at vi nå også kan vurdere å tillate støyfølsomme formål som
bolig langs kommunale veier som faller inn i rød støyssone innenfor gitte kriterier satt i
bestemmelse § 3.1.1. I denne bestemmelsen foreslås derfor viktige krav fra T-1442 gjengitt slik det
er i gjeldende bestemmelser § 3.1. På den måten er kravene fra T-1442 hjemlet i byplanens
bestemmelser.
Det er også lagt inn avvikssone for luftkvalitet på tilsvarende areal jf. forslått endring i
bestemmelsenes § 3.1.1. For å åpne opp for å fravike retningslinje for behandling av luftkvalitet
defineres en avvikssone, hvor det kan tillates etablering av luftfølsomt bruksformål innenfor rød
sone. Dvs. at innenfor definert område settes hensynet til samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging høyere enn hensynet til luftkvalitet. Dette kan forsvares ved at utvikling av
kompakte byer legger til rette for redusert transportbehov og høy kollektivandel – noe som kan
bidra til bedre luftkvaliteten på lang sikt.
Miljørettet helsevern har i en intern høringsmerknad påpekt at konsekvenser for helse burde vært
vurdert bedre, og har noen andre bemerkninger til temaet støy- og luftforurensing.
Administrasjonen går derfor i dialog med Miljørettet helsevern om dette frem mot
2.gangsbehandling av Byplan.
3.1.7 Andre endringer i byplankartet







P-hus avmerket på plankartet er justert. P-hus på Kaldnes er tatt ut. P-hus er tatt inn på
Haugar.
Krav om områdeplan for Stensarmen er justert til å bare gjelde arealene syd for ringveien.
På Farmannstorget er veiformålet i Møllegaten utvidet inn mot Farmannstorget for å sikre
tilstrekkelig areal til gateterminal for buss jf. gatebruksplan for Tønsberg sentrum.
På Sjøfartsplassen er grøntarealet innskrenket noe, da vi ved en feil har trukket
grønnstrukturformålet inn på privat grunn (gbnr. 1002/372).
Båndleggingssonen på Kaldnes justeres i henhold til høringsforslag til kommunedelplan for
ny fastlandsforbindelse.
Bestemmelsesområde for midlertidig kommunalt rigg- og anleggsområde # 31 foreslås på
Stensarmen. Se punkt 2.6 i saksfremlegget.

4. Samlede konsekvenser av endringene som foreslås
Konsekvensene er vurdert innunder hvert enkelt tema og i vedlagte konsekvensutredninger. Dette
er en begrenset revisjon av kommuneplan og Byplan og for de viktigste temaene er de samlede
konsekvensene vurdert nedenfor.

Alternative løsninger:
Ikke vurdert.

Økonomiske konsekvenser:
Ikke vurdert.

Konsekvenser for næringsutvikling:
Det foreslås å utvide område D22 Ødegården med 115 daa slik at man kan muliggjøre et senter for
datalagring evt annen næringsvirksomhet her. Dette anses som positivt med flere og større
næringsområder for verdiskapingen i Tønsberg, særlig med tanke på at næringsområdet D14
vurderes som et mulig område av Bane Nor for hensetning av tog på bekostning av næringsareal.
Det er gjort noen justeringer i Byplanens bestemmelser for å sikre funksjonsblanding i bysentrum
slik at næringsformål som kontor, tjenesteyting og kontor ikke fortrenges av boliger.

Helse- og miljøkonsekvenser:
Miljøkonsekvenser er vurdert i konsekvensutredningene ved omdisponering av nye arealer.
Vedrørende foreslått utvidelse av avvikssone for støy- og luftforurending har Miljørettet helsevern i
en intern høringsmerknad til planforslaget påpekt at konsekvenser for helse burde vært vurdert
bedre. Tønsberg kommune mener at vi med vilkårene i § 3.1.1 sikrer dette, men ønsker likevel mer
kunnskap om og dialog rundt evt. helsekonsekvenser Se også punkt om folkehelse under.

Konsekvenser for folkehelse:
Folkehelseperspektivet har vært tilstede gjennom hele prosessen. Nytt kapittel om integrering i
samfunnsdelen, og ny bestemmelse om sentrumsformål i arealdelen som blant annet skal sikre
sosial bærekraft i nærmiljøet er tatt inn. Dette skal bidra til fokus på møteplasser og tilgangen til
grønnstruktur/turområder ved utvikling av lokalsenterne. Videre skal denne planen sikre
ivaretakelsen av gode bomiljøer i større grad enn gjeldende plan. Det er også tatt inn en
bestemmelse som er konkret og sikrer varierte boliger innenfor samme utbygging i både arealdel
og byplan, og forhåpentligvis vil dette bidra til mer varierte og varige bomiljø. Gode møteplasser og
turområder i nærmiljøet, samt gode bomiljøer og boliger er bra for folkehelsen. Beslutningen om å
ikke ta inn Tveiten som nytt næringsområde, kan også ses på som positivt ift folkehelsen ved at
nærturmiljøet for befolkningen på Barkåker består som i dag.

Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for barn- og unge er vurdert i konsekvensutredningene knyttet til endret arealbruk.
Ved omdisponeringen av ny Ringshaug barneskole, tomtealternativ nr. A til ny svømmehall, samt
rigg- og anleggsområde (formål andre typer bebyggelse og anlegg) ved Olav Digres vei på Eik
fører til nedbygging av areal som blir brukt av barn og unge. Når det gjelder ny svømmehall søkes
arealet erstattet med ny nærliggende park/grønnstruktur, og svømmehallen er jo også et positivt
tiltak til barn og unge. Ny Ringshaug barneskole skal bygges med god kvalitet og grønn profil, og
det vil jo være positivt for barn og unge med en ny og stor nok skole. Ifm. rigg- og
anleggsområdene skal det utarbeides reguleringsplaner som skal sørge for å ivareta de konkrete
løsningene for å sikre barn og unges interesser ift. både trafikksikkerhet og lek/barnetråkk.

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Planprosessen har ingen virkning på sammenslåingen, men sammenslåingen har innvirkning på
kommuneplanprosessen. Rådmannen vurderer det slik at det ikke bør gjøres noen større
planmessige grep, før den nye kommunen er på plass.

Konklusjon
Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og kommunedelplan for Byplan anbefales lagt ut
på offentlig ettersyn i tråd med Rådmannens innstilling.
Videre behandling
Ved positiv behandling legges ut på offentlig ettersyn i minst 6 uker. Høringsinnspill vil
behandles, og planen skal tilbake til Bystyret for endelig vedtak.
Tønsberg, 15.08.18

Geir Viksand
rådmann

Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

