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Dialog om innsigelse fra Vestfold fylkeskommune/Statens vegvesen
-

Viser til mail datert 06.03.2018 vedrørende fylkeskommunens innsigelse til Byplanen:
«Med hjemmel i plan- og bygningslovens §5-4, og begrunnet i hensynet til måloppnåelse og
gjennomføring av Bypakke Tønsberg-regionen, fremmes det innsigelse til Byplanen inntil §3.3.2
inneholder krav om at utbygging i Nedre Langgate skal skje i henhold til gatebruksplan for
Tønsberg.»
Kommunen viser til Byplanens bestemmelse §2.5.1, med tilhørende retningslinje: «Gatebruksplan for
Tønsberg sentrum er retningsgivende for regulering og bruk av gater, plasser, gang- og
sykkelforbindelser.»
Kommunen mener at det ikke er motstrid mellom Byplan og gatebruksplan, intensjonen er at planene
skal virke sammen, og at gatebruksplanen skal hensyntas i plan- og byggesaker. Kommunen ber om
en tilbakemelding på om innsigelsen kan trekkes.
Vestfold fylkeskommune oppfatter at vi er omforent om intensjonen i gatebruksplanen og Byplanen,
dersom planen ved vedtak inneholder retningslinjen nevnt over er innsigelsen løst. Imidlertid ber vi
om at det fremkommer av sakspapirene ved sluttbehandling av Byplanen, at Tønsberg kommune og
Vestfold fylkeskommune har samme intensjon om at kollektiv, sykkel og gange skal prioriteres i
Nedre Langgate. Bakgrunnen for dette er at fylkeskommunen ikke ønsker diskusjon om
byggegrenser i Nedre Langgate, for hver nye reguleringsplan.
Avslutningsvis anmoder fylkeskommunen om at kommunen legger opp til dialog knyttet til innsigelsen
vedrørende hensynssonene for kulturmiljøene Jarlsberg (H570_47) og Slagedalen og Oseberg
(H570_48), før saken eventuelt sendes til mekling.

Med vennlig hilsen

Linda Lomeland
plansjef

Thale Høiskar Heltberg
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