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Rådmannens innstilling
Forslag til detaljregulering av Narverødveien 19, planID 0704 20170154, datert 01.05.19, legges i
henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 ut til offentlig ettersyn på følgende vilkår:
1. Det skal foreligge oppdatert dokumentasjon som viser at lek- og uteoppholdsarealer
tilfredsstiller gjeldende støyretningslinjer før planen legges ut til offentlig ettersyn.
Det delegeres Rådmannen å gjøre mindre endringer i kart og bestemmelser med hensyn til
støy dersom ny dokumentasjon viser et behov for dette.

07.06.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak
UBA- 118/19 Vedtak:
Forslag til detaljregulering av Narverødveien 19, planID 0704 20170154, datert 01.05.19, legges i
henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 ut til offentlig ettersyn på følgende vilkår:
1. Det skal foreligge oppdatert dokumentasjon som viser at lek- og uteoppholdsarealer
tilfredsstiller gjeldende støyretningslinjer før planen legges ut til offentlig ettersyn.
Det delegeres Rådmannen å gjøre mindre endringer i kart og bestemmelser med hensyn til
støy dersom ny dokumentasjon viser et behov for dette.

Sammendrag:
Ingeniørservice AS fremmer på vegne av Tove Beathe Hoel nytt forslag til detaljregulering av
Narverødveien 19. Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av frittliggende
småhusbebyggelse i form av to vertikaldelte tomannsboliger og én enebolig med tilhørende
anlegg. Planen omfatter totalt 6 boenheter, da en eksisterende enebolig inngår i planen.
Eksisterende asketre foreslås regulert til bevaring.
Planområdet ligger i et etablert boligområde på Øvre Råel og grenser til Narverødveien i øst og til
Solvindveien i sør.
Planoppstart ble varslet 23.12.17 og komplett planforslag ble mottatt 25.07.18. Det opprinnelige
planforslaget la opp til en utnyttelsesgrad på 32 %-BYA. Det ble her foreslått oppføring av
konsentrert småhusbebyggelse (kjedehus), totalt 9 boenheter (inkludert eksisterende enebolig som
skal bevares).
Det kom inn til sammen 6 merknader.
5 uttalelser kommer fra regionale og statlige myndigheter som stiller seg positive til relativt høy
utnyttelsesgrad, men påpeker at det må tas hensyn til trafikksikkerhet, barn og unge, veitrafikkstøy
og grunnforhold. Gamle trær må vektlegges særskilt ved vurdering av området etter prinsippene i
Naturmangfoldloven §§ 8-12. Vesar hadde ingen merknader.
En nabo har uttalt seg og er positiv til at området utvikles videre, men at eiendommen bør utvikles
med frittliggende småhusbebyggelse og %-BYA =25 % som i gjeldende plan.
UBA avviste planforslaget ved 1. gangsbehandling den 28.09.18 med følgende tillegg:
«UBA imøteser ny søknad der BYA er satt til 25 % og med frittliggende småhusbebyggelse. Det
store asketreet ved låvebroen søkes ivaretatt».
Nytt komplett planforslag ble mottatt 23.04.19. Forslaget ivaretar UBAs krav til utnyttelse og
boligtypologi. Forslagsstiller har i tillegg utarbeidet et forslag som ivaretar asketreet ved låvebroen.
De viktigste endringene kan oppsummeres slik:
·
·
·
·
·

Kjedehusene erstattes av to stk tomannsboliger og én enebolig
Antall boenheter reduseres fra 9 til 6 (inkludert eksisterende enebolig)
%-BYA reduseres fra 32 % til 25 %
Planlagt boligbebyggelse trekkes bort fra Narverødveien og legges utenfor gul støysone
Asketreet bevares

Ny bebyggelse planlegges med saltak og maksimal byggehøyde økes ikke i forhold til
byggehøyden i gjeldende plan. Kommuneplanens krav til MUA på 150 m2/boenhet innfris.
Uteoppholdsarealene har gode solforhold og ligger skjermet mot trafikk og vind. Hagearealene og
lekeareal ligger i tillegg skjermet mot støy.
Planforslaget legger opp til bevaring av det store asketreet ved låvebroen midt på eiendommen.
Dette er i tråd med UBAs vedtak ved 1. gangsbehandling av planforslaget, og vil etter rådmannens
vurdering bidra til og bevare et viktig landskapselement som tilfører prosjektet både estetiske og
miljømessige verdier.
De nye boligene i planforslaget vil få nærhet til offentlig grøntstruktur og friluftsområder. Avstand til
Slagenhallen, Slagen Samfunnshus og lysløype er ca 250 i luftlinje og det er flere møteplasser og
lekeområder i området. Det er gangavstand til de fleste barnehager og skoler. Gangvei langs
Narverødveien og Valløveien gjør det lett å gå eller sykle til byen eller andre mål i nærområdet.
Rådmannen anbefaler at det reviderte planforslaget legges ut til offentlig ettersyn på vilkår jfr.
rådmannens innstilling.
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Detaljregulering av Narverødveien 19, planID 0704 20170154 - 1.gangsbehandling

Innledning – hva saken gjelder
Ingeniørservice AS fremmer på vegne av Tove Beathe Hoel forslag til detaljregulering av
Narverødveien 19 A og B.
Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av frittliggende småhusbebyggelse i
form av to vertikaldelte tomannsboliger og én enebolig med tilhørende anlegg. Planen
omfatter totalt 6 boenheter, da en eksisterende enebolig inngår i planen.
Planoppstart ble varslet 23.12.17 og komplett planforslag ble mottatt 25.07.18.
UBA avviste planforslaget ved 1. gangsbehandling den 28.09.18 med følgende tillegg:
«UBA imøteser ny søknad der BYA er satt til 25 % og med frittliggende
småhusbebyggelse. Det store asketreet ved låvebroen søkes ivaretatt».
Nytt komplett planforslag (revidert) ble mottatt 23.04.19.

Rettslig grunnlag
Plan- og bygningslovens § 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan. Her heter det
at:
For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som
for utarbeiding av ny plan. Lovens bestemmelser for utarbeidelse gjelder derfor.
Plan- og bygningslovens § 12-8 Oppstart av reguleringsplanarbeid
Plan- og bygningslovens § 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag
Plan- og bygningslovens § 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag

Planstatus
Eiendommen Narverødveien 19 A og B er avsatt til boligformål i kommuneplanens
arealdel og regulert til bolig i gjeldende reguleringsplan for Råel, vedtatt 12.02.1997,
PlanID 53017.

Gjeldende reguleringsplan forutsetter at det innenfor område B1 kan oppføres bolighus på
inntil 2 etasjer, med tillatt bebygd areal BYA = 25 %. Maksimal møne-/gesimshøyde er i
planen fastsatt til henholdsvis 8,5 og 5,5 meter til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen. Bygningen skal ha saltak eller valm. Takvinkelen skal være mellom 22° og 40°.

Faktagrunnlag
Områdebeskrivelse
Planområdet ligger i et etablert boligområde og grenser mot Narverødveien i øst og
Solvindveien i syd. Reguleringsområdet er på ca. 3,6 daa.
Planområdet bærer i dag preg av å være et gårdstun, bestående av en låve og to
eneboliger. Medregnet 2 biloppstillingsplasser per enebolig har eiendommen en
bygningsmasse som tilsvarer en utnyttelsesgrad på vel 18 %-BYA. Låven har tidligere
vært utleid til næringsformål, og videre bruk av låven vil kreve omfattende rehabilitering.
Nord for låven er det en trafo. Eiendommen har adkomst fra Narverødveien, noe som
innebærer at gang- og sykkelveien må krysses ved inn-/utkjøring til eiendommen.
Terrenget er tilnærmet flatt/slakt skrånende mot sydvest, noe som tilsier solrik beliggenhet.
Området er ikke spesielt vindutsatt.
Stedets karakter
Planområdet har en sentral beliggenhet med kort vei til Tønsberg sentrum. Nordøst for
eiendommen (gbnr. 153/1) er det en rad med boligbebyggelse mellom Narverødveien og
landbruksarealene bortenfor. Vest for Narverødveien, hvor planområdet inngår i et større
etablert boligområde, er det frittliggende småhusbebyggelse på 1 / 1,5 etasje som
dominerer området. Det er imidlertid også innslag av boligbebyggelse i 2 etasjer i
nærområdet. Eksisterende småhusbebyggelse i nærområdet har hovedsakelig saltak med
varierende takvinkel, men valmet tak og flate tak forekommer også.
Særlige utfordringer er støy, bevaring av asketreet og tilpasning til eksisterende
småhusbebyggelse.
Eierforhold
153/1 Tove Beathe Hoel

153/259 Tilstøtende del av gang- og sykkelvei mot nord, Tønsberg kommune
153/277 Tilstøtende del av Solvindveien, Tønsberg kommune

Merknader til varsel om planoppstart (referert og kommentert av forslagsstiller)
Kort oppsummering av 6 merknader til varslet oppstart:
Fylkeskommunen er positiv til høy utnyttelse så sant kommunen anser det som riktig med
høy utnyttelse i dette området. Forutsetter også at krav til egnet utearealer og arealer til
barn og unge følges.
Fylkesmannens uttalelse går i hovedsak ut på barn og unge, veitrafikkstøy og
grunnforhold. Gamle trær må vektlegges særskilt ved vurdering av området etter
prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12.
NVE uttaler at områdestabiliteten må være dokumentert før planforslaget legges ut til
offentlig ettersyn.
SVV uttaler at adkomst fra Solvindveien skal trekkes så langt vekk fra fylkesveien som
mulig. Det skal reguleres frisikt på 20X8 mot G/S og 15 meters byggegrense fra senter
fylkesvei Narverødveien. Parkering/garasjeanlegg er ikke akseptabelt innenfor
byggeforbudssonen.
Vesar hadde ingen merknader til planforslaget forutsatt renovasjonsforskriftens § 9 blir
fulgt.
Lisbeth og Rune Sørdalen, Solvindveien 5, er positive til at området utvikles videre, men
mener det må være en forutsetning at eiendommen utvikles innenfor formålet i gjeldende
reguleringsplan som er «frittliggende småhusbebyggelse». Dette begrunnes med at de er
bekymret for at området vil miste sin egenart dersom det åpnes for «konsentrert
småhusbebyggelse». Videre at utnyttingsgrad på 25 %-BYA fortsatt bør gjelde for
Narverødveien 19 A og B.
Alle merknader er referert og kommentert av forslagsstiller og fremkommer i kapittel 6 i
planbeskrivelsen som ligger vedlagt saken.

Planbeskrivelse
Hovedgrepet består i at eksisterende låve og den ene av de to eksisterende eneboligene
rives. Planforslaget tilrettelegger for etablering av 2 vertikaldelte tomannsboliger og én
enebolig med tilhørende anlegg i tillegg til en eksisterende bolig, totalt 6 boenheter. Ny
avkjørsel etableres i Solvindveien mot dagens avkjørsel i Narverødveien som stenges. Alle
boenheter får garasje/carport og en biloppstillingsplass på felles parkeringsareal.
6 boenheter på eiendommen tilsvarer en tetthet på ca. 1,6 boliger per dekar. Mot
Solvindveien i sør er den regulerte byggegrensen på 5,0 meter i gjeldende reguleringsplan
for Råel videreført i planforslaget. Byggegrensen mot gang- og sykkelveien i nord er satt til
4 meter. Nødvendig frisikt ved gang- og sykkelveien er ivaretatt. Mot Narverødveien
(gang- og sykkelveien) er byggegrensen etter uttalelse fra Statens Vegvesen fastsatt 15
meter fra senter av fylkesveien. Mot eksisterende boligeiendommer i vest er byggegrensen
satt 6,0 meter fra eiendomsgrensene for å gi et tilstrekkelig privat uteoppholdsareal.
Planbeskrivelsen som beskriver planforslaget i detalj og vurderer virkninger av
planforslaget/planens konsekvenser, ligger vedlagt saken.

Vurderinger
Adkomstvei
Eksisterende adkomst fra Narverødveien stenges til fordel for ny adkomst fra
Solvindveien. Rådmannen mener at dette grepet er en betydelig forbedring i forhold til
trafikksikkerhet, da ny adkomstvei innebærer at man unngår en egen kryssing av gang- og
sykkelveien ved kjøring til og fra eiendommen.
Utnyttelsesgrad, arkitektur og tilpasning til omkringliggende bebyggelse
I gjeldende reguleringsplan fra 1997 er %-BYA satt til 25 % for hele tomten. Planforslaget
viderefører denne utnyttelsen for arealer avsatt til frittliggende småhusbebyggelse i BF1 og
BF2. Dette er i tråd med UBAs krav ved forrige 1. gangsbehandling.
Kommuneplanens krav til leke- og uteoppholdsarealer og parkering er lagt til grunn for
reguleringsforslaget. I planen er plassering av bebyggelsen sikret gjennom byggegrenser
og utnyttelsen er sikret ved angivelse av %-BYA for hvert delfelt.
Området rundt planområdet domineres av villamessig bebyggelse med eneboliger på 1 til
1,5 etasje med innslag av boligbebyggelse i 2 etasjer i nærområdet. Dominerende takform
er saltak med varierende takvinkel. Valmet tak forekommer også.
I kommuneplanens utfyllende bestemmelse, punkt 1.16.1, er det fastsatt følgende krav til
estetikk/byggeskikk: «Tiltak skal gis tidsmessig og god estetisk utforming i samsvar med
tiltakets funksjon og egenart og være i samspill med eksisterende bygde og naturgitte
omgivelser. Det skal benyttes stedstilpassede volumer, materialer og farger. Bygninger
skal harmonisere med og ta hensyn til eksisterende bygningsmiljø, men kan gis en
moderne utforming. I fortettingsprosjekter som gir brudd med eksisterende karakter, skal
utbyggingsprosjektet tilføre området nye kvaliteter».
Ny bebyggelse planlegges i 2 etasjer med saltak med maksimal gesims-/mønehøyde på
hhv. 6,0 og 8,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Reguleringsplanen fra 1997
åpner for boliger på inntil 2 etasjer med maks møne-/gesimshøyde på hhv. 8,5 og 5,5
meter. Planforslaget viderefører derfor maksimal tillatt byggehøyde fra den eksisterende
reguleringsplanen.
Det legges ikke opp til større tetthet enn hva som preger området i dag. Planen viderefører
både utnyttelsesgrad og bygningstypologi (frittliggende småhusbebyggelse). På bakgrunn
av dette mener rådmannen at hensynet til omkringliggende bygningsmiljø er godt ivaretatt
i planforslaget.
Uteoppholdsarealer og lekeplass
Kommuneplanens krav til MUA (felles og privat uteoppholdsareal) er 150 m2/pr boenhet
for ene- og tomannsboliger. Kravet vil tilsvare 900 m2 MUA for 6 boenheter.

Oversikt over uteoppholdsarealer og lekeplass

Forslag til reguleringsplankart

Felles uteoppholdsareal: 258,4 m2
Privat uteoppholdsareal: 876,3 m2
Sum MUA: 1134,7 m2
Oversikten viser at kommuneplanens krav til MUA kan innfris innenfor planområdet.
Uteoppholdsarealene har gode solforhold og ligger skjermet mot trafikk, støy og vind.
Det vurderes at asketreet, som foreslås regulert til bevaring, vil fremstå som et tuntre og
tilføre uteoppholdsarealer og lekeplassen verdifulle kvaliteter. Treet vil skape
årstidsvariasjoner og opplevelser. Det vil i tillegg ivareta et stedsminne om hva som har
vært. Treet er delvis vokst inn i eksisterende låvebro. En delvis bevaring av låvebroen i
kombinasjon med treet vil kunne forsterke et slikt stedsminne og utgjøre et spennende
innslag som en del av felles uteoppholds- og lekearealer.
Parkering
Krav til parkering i kommuneplanens arealdel er fulgt opp i planforslaget med 2
parkeringsplasser for bil og 2 for sykkel per boenhet. Det stilles krav om at minst 2
biloppstillingsplasser skal ha lademulighet for elbil. Det er imidlertid lagt til en retningslinje
som anbefaler at minst én biloppstillingsplass per boenhet bør ha dette.
Trafikale forhold
Narverødveien (Fv. 509) har en ÅDT på 5000 (2016) og fartsgrensen er 40 km/t. Det er
etablert gang- og sykkelvei langs hele planområdet, på vestsiden av Narverødveien. Som
følge av at fartsgrensen i Solvindveien er 30 km/t og ÅDT i adkomstveien inn til boligene er
i overkant av 50, er det avsatt en frisiktsone ved avkjøringen mot Solvindveien på 6 x 25
meter. Mot gang- og sykkelveien i krysset Solvindveien x Narverødveien er det, etter
innspill fra Statens vegvesen, regulert inn en frisiktssone på 8 x 20 meter.
Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til Narverødveien og vil således gi minimal
trafikkbelastning i eksisterende boligområder i Solvindveien.
Boligområdet vil få direkte adkomst til eksisterende gang- og sykkelvei i nord og det
sammen med g/s i Narverødveien innebærer sammenhengende gang- og sykkelvei til

Tønsberg sentrum.
Rådmannen mener at de trafikale forholdene er løst på en god måte og trafikksikkerheten
både innenfor og utenfor planområdet er godt ivaretatt.
Det er god kollektivdekning i området.
Renovasjon
Planforslaget legger opp til felles renovasjonsløsning. Som følge av plassering tett opp
mot bebyggelse stilles det krav om innebygget løsning som skal fremstå som en lukket
konstruksjon på alle sider. Dette vil gi en bedre løsning visuelt sett og samtidig redusere
eventuell luktproblematikk. Krav til utforming er ivaretatt i § 4.4 i bestemmelsene.
Naturmangfold
De ubebygde arealene på eiendommen består av hageareal (gressplen) og gruset
kjørevei/biloppstillingsplasser. Et stort asketre som står på tunet ble befart av biolog
Hallvard Holtung, Asplan Viak AS den 8. juni 2018. Asketreet har stor omkrets, men
mangler hulheter, spesielt grov bark eller andre verdifulle karakterer for biologisk
mangfold. Det ble ikke registrert sjeldne eller spesielle arter på treet. Etter metodikk for
hhv. Naturtypekartlegging (DN-håndbok 13) og håndbok i konsekvensanalyser (V712) vil
treet derfor få lav verdi. En felling ville trolig få liten til middels konsekvensgrad.
Planforslaget legger opp til bevaring av asketreet i tråd med UBAs vedtak ved forrige 1.
gangsbehandling. Etter rådmannens vurdering vil dette bidra til å bevare et viktig
landskapselement som tilfører prosjektet både estetiske og miljømessige verdier. Treet vil
kunne skape biologisk mangfold og det er med på å bevare luftkvalitet. Det vil ha en
drenerende effekt med hensyn til overvann, samt fremstå som et verdifullt estetisk og
identitetsskapende element for både eiendommen og nabolaget.
Bevaring av asketreet er sikret i kart ved punktsymbol og hensynssone med tilhørende
bestemmelser (§§ 3.7 og 6.2).

Bildene viser asketreet som foreslås regulert til bevaring.

Kulturminner
Reguleringsområdet inngår i et område som tidligere er undersøkt med tanke på
kulturminner. Med unntak av eksisterende låve, som er registrert som «nyere tids
kulturminner», er det ingen registreringer innenfor reguleringsområdet.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen
Helse- og miljøkonsekvenser:
Sol/skygge

Skyggeanalyse ved kl. 15:00, 21. mars.

Skyggestudiene ovenfor viser at planforslaget tilfredsstiller kommuneplanens krav om at
uteoppholdsarealene bør ha direkte sollys på minimum halvparten av bakkearealet kl.
15:00 ved jevndøgn. Skygge fra asketreet er ikke inntegnet på kartet, men vil på dag- og
ettermiddagstid hovedsakelig kaste skygge på kjøre- og parkeringsarealet mot nordøst.
ROS
Risiko- og sårbarhetsanalysen er tatt inn som eget avsnitt i forslagsstillers planbeskrivelse
(kap. 7).
Radon, geoteknisk stabilitet, støy og ulykke med gående/syklende er sannsynlige
hendelser, men mindre alvorlige. Asketreet, som avsettes til bevaring, kan være til fare
ved trevelt eller greiner som kan knekke og falle ned på bakken. Ved beskjæring og sikring
av treet av kyndig personell reduseres faren for at greiner knekker.
Rådmannen vurderer med bakgrunn i ROS-analysen at planforslaget ikke utgjør større
negative endringer i risikobildet for området og at bestemmelsene i planen og senere
byggesaksbehandling fanger opp eventuelle avbøtende tiltak.
Grunnforhold
GrunnTeknikk AS har foretatt en vurdering av områdestabiliteten og kan ikke, ut fra en
helhetsvurdering av topografi og generell kunnskap om grunnforholdene i området,
identifisere et mulig løsneområde for skred som kan true tomta. Da eiendommen ikke

ligger innenfor en faresone, er det konkludert med at områdestabiliteten er tilfredsstillende.
Det fremgår imidlertid av rapporten at lokalstabilitet ved evt. utgraving og
fundamenteringsløsninger for nye bygg må vurderes ved senere detaljprosjektering. Dette
er sikret i § 3.2 i bestemmelsene.
Støy
Norconsult AS har foretatt beregninger av støy fra veitrafikk i forbindelse med
prosjektering av området Narverødveien 19 til boligformål. Trafikkstøy fra Narverødveien
innebærer at deler av planområdet inngår i gul støysone hvor støynivået er over 55 dB
Lden.
Innendørs støy
Planlagt boligbebyggelse er lokalisert utenfor gul støysone, og det er dermed ikke behov
for støyreduserende tiltak på disse.
Utendørs støy
I det reviderte planforslaget foreligger ikke oppdatert støyrapport som viser støyforholdene
på eiendommen slik bebyggelsen er planlagt oppført. Forslagsstiller viser til tidligere
støyrapport utarbeidet av Norconsult 29.05.18 og argumenterer for at arealer avsatt til
uteopphold og lek med svært stor sannsynlighet vil bli liggende utenfor gul sone.
Figur 1 under viser dagens situasjon uten tiltak, og figur 2 (1. etg) og figur 3 (2. etg.) viser
støysonekart for tidligere prosjekt, som i noen grad kan sammenlignes med nytt
planforslag. I den siste figuren er figur 3 og illustrasjonsplanen i nytt planforslag
sammenstilt og man kan se at gul sone i prinsippet ikke berører leke- og
uteoppholdsarealer. I nytt forslag er det lagt til grunn en støyskjerm med høyde på 2
meter, og det vil da være nærliggende å anta at støyen vil bli mindre enn det som er vist i
figur 2.

Sammenstilling av figur 3 og illustrasjonsplanen i nytt planforslag.

Rådmannen støtter forslagsstillers argumentasjon og mener at planforslaget kan legges
frem for 1. gangsbehandling uten at det foreligger oppdatert støyrapport. Det stilles
imidlertid vilkår om at oppdatert rapport som dokumenterer at gjeldende støyretningslinjer
er oppfylt, skal foreligge før planen legges ut til offentlig ettersyn. Det vises her til
innstillingen punkt 1.

Konsekvenser for folkehelse:
De nye boligene i planforslaget vil få nærhet til offentlige arealer avsatt til grønnstruktur
dvs. friluftsområder. Avstand til Slagenhallen, Slagen Samfunnshus og lysløype er ca. 250
meter i luftlinje. Det er gangavstand til de fleste barnehager og skoler. Det innebærer
mange muligheter for å være fysisk aktiv. Gang- og sykkelvei langs Valløveien og
Narverødveien gjør det lett å gå eller sykle til byen eller andre mål.
Konsekvenser for barn og unge:
Skole/barnehage
Innenfor en avstand på 600 meter finnes det flere barnehager i nærområdet. Presterød
ungdomsskole og Presterød og Sandeåsen barneskoler ligger i kort avstand.
Friluftsliv
Det er gode oppvekstvilkår i forhold til uteområder, idretts-/aktivitetstilbud og skolevei.
Innenfor gjeldende reguleringsplan er det avsatt regulerte friområder/parker/lekeplasser
samt gang- og sykkelveier. Øst for Narverødveien 19 ligger det i tilknytning til Slagenhallen
et større nærturområde som er registrert med svært høy rekreasjonsverdi.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ingen.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med vilkår som
fremgår av innstillingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Alternative løsninger
Ingen.
Videre behandling:
Ved positiv behandling i UBA legges planforslaget ut til offentlig ettersyn i 6 uker før den
fremmes for UBA til 2. gangsbehandling med påfølgende egengodkjenning i Bystyret. Før
planen legges ut til offentlig ettersyn skal vilkår om oppdatert støyrapport være oppfylt.

Behandlingsgebyr:
Gebyret fastsettes etter gebyrregulativ for kommunens arbeid med saksbehandling av
plansaker, vedtatt av bystyret 12.12.2018, sak 159/18, gyldige satser fra 01.01.2019.
Gebyret er summen av følgende punkter:
2F. For planforslag som endres (forslagsstillerens ønske eller i forb. med innsigelser) etter

at planforslaget er fremmet for planutvalget betales 25 % av gebyret dersom endringer
genererer en begrenset høring og ny fremleggelse for planutvalget. Gebyret ved første 1.
gangsbehandling: Kr 139 165,Gebyr ny 1. gangsbehandling – 25% av 139 165 = Kr 34 791,-

Faktura sendes til:
Tove Beathe Hoel, Pileveien 12, 3118 Tønsberg

Tønsberg, 16.05.19
Geir Viksand
rådmann
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

