Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Vetrhus Markus <Markus.Vetrhus@banenor.no>
4. april 2019 16:03
Ståle Sørensen; Svanhild Sortland; Hunskaar Aase Marie
Backe-Bogstad Julie
SV: Hensetting i Tønsbergområdet - agenda planmyndighetsmøte 8.
april

Hei!
Takk for tilbakemelding! Vi kommer tilbake til dere med en avklaring på utforming av plankartene.
Vi kan godt ta resterende informasjon per e-post. Jeg kan sende en oppdatert medvirkningsplan i
løpet av neste uke. Fint om dere kan komme med innspill til denne.
Da avlyser jeg planmyndighetsmøtet førstkommende mandag.
Ha en fin dag videre!
Med vennlig hilsen
Markus Storkjørren Vetrhus
Prosjekteringsleder offentlig plan
Hensetting i Tønsbergområdet
Bane NOR
Plan og utredning, Utbyggingsdivisjonen
Mobil: 99352725
E-post: markus.vetrhus@banenor.no
Besøksadresse: Posthuset, Oslo
Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar

Fra: Ståle Sørensen <stale.sorensen@tonsberg.kommune.no>
Sendt: torsdag 4. april 2019 15:24
Til: Vetrhus Markus <Markus.Vetrhus@banenor.no>; Svanhild Sortland
<svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no>; Hunskaar Aase Marie
<Aase.Marie.Hunskaar@norconsult.com>
Kopi: Backe-Bogstad Julie <Julie.Backe-Bogstad@banenor.no>
Emne: SV: Hensetting i Tønsbergområdet - agenda planmyndighetsmøte 8. april
Hei
Jeg husker vi hadde en diskusjon på dette ifm kommuneldeplan for dobbeltspor Nykirke – Barkåker.
BN viste da til at de hadde lignende planer der en kun båndla området uten at det var
noe arealformål under hensynssonen.
For nevnte plan ble vi imidlertid til slutt enige om at vi tok inn arealformålet.
Viser til veileder fra Miljøverndepartementet «Kommuneplanens arealdel» der det blant annet står:
Det skal som hovedregel være et arealformål under en hensynssone. Det gjelder likevel ikke der det er
hensynssone som viser gjeldende regulering.
I bestemmelsene for dobbeltsporplanen ble det blant annet gjort følgende for de regulerte
formålene:

«For område B1 gjelder arealbruk og bestemmelser for planene ID 0701 00261 E18 Helland – Gulli
parsell Kopstadkrysset og ID 0701 A0005 punkt B og punkt D. Bestemmelsene i kap. 9 i denne planen
(ID 0701 401) gjelder foran ved motstrid mellom planene.»
Vedrørende status kommune
Vi mener at innspillene til varsel og planprogram er tilfredsstillende ivaretatt ved deres
vurderinger,kommentarer og forslag på endringer.
Dersom dere ikke har noen merknader på første punkt er det kun medvirknings- og møteplan som
står igjen på lista.
Mulig at vi kan ta dette pr e-post og at det ikke er nødvendig med møte?

Ståle Sørensen
Arealplanlegger
Kommuneutvikling
TØNSBERG
kommune

Telefon:
Sentralbord:

33 34 86 20
33 34 80 00

www.tonsberg.kommune.no

Fra: Vetrhus Markus [mailto:Markus.Vetrhus@banenor.no]
Sendt: 4. april 2019 10:45
Til: Ståle Sørensen; Svanhild Sortland; Hunskaar Aase Marie
Kopi: Backe-Bogstad Julie
Emne: Hensetting i Tønsbergområdet - agenda planmyndighetsmøte 8. april
Hei!
Under følger agenda til planmyndighetsmøte 8. april:




Utarbeidelse av plankart: skal gjeldende arealformål fremkomme, eller kan
båndleggingssonen legges på «hvitt» grunnlagskart.
Medvirknings- og møteplan vår/høst 2019
Status fra kommunen
o Saksforberedelse og behandling av merknadsdokument og planprogram til
fastsettelse

Gi gjerne beskjed dersom dere har noen innspill.
Med vennlig hilsen
Markus Storkjørren Vetrhus
Prosjekteringsleder offentlig plan
Hensetting i Tønsbergområdet
Bane NOR
Plan og utredning, Utbyggingsdivisjonen
Mobil: 99352725

E-post: markus.vetrhus@banenor.no
Besøksadresse: Posthuset, Oslo
Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar

