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1 Bakgrunn
1.1 Hensikten med planen

Planens hensikt er å legge til rette for ny utbygging av 2 tremannsboliger med sammenlagt
6 boenheter, med anlegg. Det skal opparbeides lekeplass, skjermet renovasjon og privat
adkomstvei. Det skal være felles p-kjeller med 2 heiser. Eksisterende bygg på eiendommen
forutsettes fjernet.

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold

Plankonsulent: Ingeniørservice AS, Broen 5D, 3170 Sem
Forslagstiller: TH1 Eiendom AS, Røråsveien 2, 3114 Tønsberg
Grunneier: TH1 Eiendom AS, Røråsveien 2, 3114 Tønsberg

2 PLANPROSESSEN
2.1 Medvirkningsprosess, varsel oppstart

Oppstartmøte med Tønsberg kommune ble gjennomført 19.04.2017.
Det var i forkant av oppstartsmøte formidlet en intensjon om utarbeidelse av reguleringsplan.
Annonsen som varslet oppstart av detaljregulering stod i TB den 27.05.2017 med varselfrist
19.06.2017.
Naboer, grunneiere og myndigheter ble varslet om oppstart i brevs form den
24.05.2017. Merknader og innspill er registrert, kommentert og vurdert inn i
planforslaget.
-Ved oppstartsmøtet anbefaler kommunen oppstart av planarbeidet under forutsetning
av at antall boenheter ikke overstiger 6.

2.2 Møte og utdeling av skriv for naboer, berørte.

Direkte berørte naboer til planområdet ble invitert til informasjonsmøte i auditoriet til Wang
videregående skole den 27.06.2017. Naboer fra 4 av 7 aktuelle husstander deltok (Persvei 1 har 2
separate husstander). Det ble fremlagt foreløpige skisser som viste de tidligere planene med to
bygg med totalt 10 stk. boenheter med 20 p-plasser i kjeller for boende og gjester. Naboer fikk
anledning til å uttale seg og komme med innspill. Det fremkom dessuten at TH1-eiendom ønsker
tett samarbeid med naboene når det gjelder høyder på husene, gjerder, beplantning.
På sensommeren 2017 ble det utdelt et A4-ark som viser størrelse, utseende og høyde på de to
byggene. Her fikk naboene anledning til å uttale seg skriftlig utover uttalelsene i varselet. Av 7
naboer har 6 uttalt seg positivt til de tidligere planene, som nå er nedskalert fra to til en lavblokk.
(se vedlegg)

2.3 Planforslaget av 09.07.2018 avvises 23.11.2018
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Rådmannense innstilling
Forslag til detaljregulering avvises og legges ikke ut til offentlig ettersyn.
Tiltaket som reguleringsplanen skal legge til rette for vil ikke være tilpasset nærmiljøet og vil ha
for lav kvalitet på bebyggelse og utomhusområder.
Rådmannen mener utnyttelsesgraden er for høy i planforslaget og at bruken av lavblokk i et
småhusområde vil være i strid med kommuneplanens arealdel, punkt 2.2.2.

3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
3.1 Gjeldende kommuneplan

Planområdet er i Kommuneplanens arealdel 2014-2026 avsatt til «Boligbebyggelse - Nåverende»,
det er ellers uregulert og berører ingen overordnede planer utover gjeldende kommuneplan.
Formålet er: Bebyggelse og anlegg/Boligbebyggelse 2.2.
I punkt 2.2.2. heter det: «Skal det ved fortetting i etablerte villaområder som hovedregel fortettes
med frittliggende bebyggelse. Rekkehus, kjedehus, tre- og firemannsbolig kan tillates der forholdene
ligger til rette for det».
Den nærmeste reguleringsplanen er 40m unna: Plannr: 31009 - Bårdsvei 7B. Her er det tillatt med
konsentrert boligbyggelse med tilhørende anlegg. Bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer, i
tillegg til kjeller/underetasje (se figur 1).

Figur 1 viser planområdet i kommuneplanen. Kun 40m øst vises det regulerte området i Bårdsvei 7B.
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET - EKSISTERENDE
FORHOLD
4.1 Beliggenhet

Grenaderveien 24 ligger på søndre Eik i Tønsberg kommune. Eiendommen som reguleres er gbnr.
83/152 og 83/346 (Grenaderveien).
Planområdet ligger på østsiden av Grenaderveien og rett øst for Wang Toppidrett Tønsberg.
Planområdet som følger eiendomsgrensen samt veimidte av Grenaderveien er på ca. 1,8 daa tomta
er ca. 1,6. På planområdet er det i dag en eldre enebolig med garasje. Begge byggene er forutsatt
revet. Dagens adkomstvei fra Grenaderveien saneres og her er det ønskelig med port som vist på
illustrasjonsplan A (se vedlegg).
Planområdet ligger i et åpent og flatt landskap med hovedsakelig spredt småhusbebyggelse i form
av eneboliger nærområde. Rett vest for Grenaderveien ligger Wang Toppidrett Tønsberg som har
planstatus «Offentlig eller privat tjenesteyting – Nåværende». Rett sør for Wang, ligger et mindre
område avsatt til «Grønnstruktur – Nåværende». Greveskogen som ligger vest for Wang er LNFRområde.

4.2 Dagens arealbruk
Den eldre eneboligen som ligger på planområdet benyttes i dag til utleiebolig og er i en svært
dårlig forfatning (se figur 2).

Figur 2 viser den eldre eneboligen i Grenaderveien 24, og omkringliggende eneboliger - sett mot øst.
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4.3 Stedets karakter

Bebyggelsen langs østsiden av Grenaderveien, mellom Skogliveien, Bårdsvei, Persvei og
Tyrihansveien, består hovedsakelig av eldre eneboliger fra 1950- og 60-tallet. Det samme gjelder
for Wang Toppidrett Tønsberg, som også har en bygningsmasse fra 1950-tallet. Det er ingen
SEFRAK-registrerte bygg i nærheten (Se figur 2 og 3). Den eldre eneboligen på planområdet
hører i så måte naturlig inn i boligområde med frittliggende småhusbebyggelse. En kan betegne
eksisterende bebyggelse som lav med lav utnyttelsesgrad.

4.4 Landskap

Topografisk ligger planområdet langs et høydedrag oppe på midtre Eik, med skrånende terreng
både ned mot Eikveien i øst og ned mot Greveskogen i vest.
Planområdet ligger på en flate bestående påfylte masser direkte på berg. Det er høyest i
eiendomsgrense mot øst og heller slakt mot vest med høydeforskjell på omtrent en meter. Det er
en liten lokal fordypning i østre del av planområdet. Det er ingen landskygge på området. Det er
solrikt og oppleves som åpent.

4.5 Landbruk

Det er ingen landbruksarealer i nærheten av planområdet.

Figur 3: Wang Toppidrett Tønsberg, fra 1958 ligger rett på motsatt side av Grenaderveien.

4.6 Trafikkforhold

Grenaderveien er en eksisterende asfaltert veibane uten fortau. Det er kommunal vei med to-veis
trafikk, fartsdumper og fartsgrense 30 km/t.
Det er liten gjennomgangstrafikk forbi planområdet, fordi Grenaderveien ender med en bom kun
140 m lengre sør. Det er kun 4 boliger som har innkjøring fra Grenaderveien fra sør for
planområdet, til der Grenaderveien slutter.
-De fleste som er elever ved Wang Toppidrett Tøngsberg eller elever ved Tønsberg senter for
voksenopplæring (tidligere Eik Lærerhøyskole), kommer enten med buss eller kjører opp
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Skogliveien/Syrbekkveien for å parkere. Veien oppleves som trygg og det er kun registrert en
trafikkulykker i Grenaderveien med lettere skade siden 1977, jfr. Statens vegvesen. (E-post
fra Wenche Linnom i SVV av 20.10.17: «Registreringen er basert på politirapporterte ulykker
med personskade. Et raskt søk viser at det bare har vært en ulykke i Grenaderveien, med lettere
skade»).

4.7 Barns interesser / sosial infrastruktur

Det er et variert og godt tilbud for barn i området. Det er 3 barnehager: Eik vestre, Kongseik og
Mortenåsen. De to sistnevnte er 550m unna planområdet. Barn og unge har et stort potensielt leke- og
ballspillområde inne på Wang toppidrett som ligger vest for planområdet, bla. en av kommunens
flotteste «hinderløyper» fra 2017. Dessuten har barna tilgang til Greveskogen som grenser opp mot
Wang. Her er det en flott lysløype for både ski, jogging, sykling ol.
På østsiden av Eikveien ligger bla. Eikbanen og større arealer for organisert idrett. Barn og
ungdom i området sokner til Eik barneskole, på østsiden av Eikveien, ca. 450m unna, og Kongseik
ungdomsskole som er ca. 1,5 km. unna, på vestsiden av Eikveien I tillegg er Granly privatskole,
som er både barne- og ungdomsskole, kun 300m. unna, vest for Eikveien. Det regnes som trygt for
barn og unge å ferdes til fots og syklende rundt om i området jf. uttalelsen fra Wenche Linnom i
Statens Vegvesen over.

4.8 Teknisk infrastruktur

Skagerak Nett AS har nettstasjon montert i nærheten av planområdet. De nye boligene vil bli
forsynt via lavspent fordelingsanlegg fra denne. Aktuell systemspenning vil være 230 V IT.

Det ligger et nytt (2017) kommunalt VA-anlegg langs grensen mellom Grenaderv 24 og
26/Persvei 3. De nye avsatte stussene ligger inne på tomten i det sørøstre hjørne og er
dimensjonert for prosjeket (se figur 4 og vedlagt enkel VA- plan). Fasaden for p-anlegg i kjeller
ligger mindre enn 4 m fra det kommunale VA-anlegget (se Illustrasjonsplan B). I VAretningslinjer for Tønsberg står det følgende: «Mellom fast konstruksjon og nærmeste ledning skal
det normalt være minst 4 m i horisontalavstand målt fra senter rør (…) Avstanden kan reduseres
til 2 meter under følgende forutsetninger (begge må være oppfylt):
• Fremkommeligheten med maskiner langs ledningen er tilfredsstillende.
• Bygningen fundamenteres ned til samme nivå som ledningen eller sikres(spunt m.v.), slik at
oppgraving av ledning kan skje uten utrasing og/eller skade på bygning».
Begge forutsetninger skal oppfylles.
Grenaderveien 22 og 24 har i dag felles, privat stikkledning fra 2008 over tomten og inn på det
nye anlegget. Denne tilkoblingen vil plugges når de nye stikkledningene fra 22 og 24 kobles til
avsatte stusser. Grenaderveien 22 og 24 har i dag drenskummer og er tilkoblet overvann. (se
vedlagt enkel VA- plan og overvannsberegning).
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Figur 4: Del av enkel VA-plan som viser: ledninger for vann, spillvann, overvann og pumpeledning (merk: den
baserer seg på tidligere planer med to bygg med sammenlagt 10 boenheter)

4.9 Grunnforhold

Grunnteknikk AS har utført undersøkelser på eiendommen i forbindelse med planarbeidet, på
grunn av at fylkesmannen påpekte at grunnforhold i nærområdet kunne være utfordrende.

Figur 5: NGU,s Løsmassekart som viser at planområdet har fyllmasse.

Grunnundersøkelsene viser dybder til fast grunn/antatt fjell varierende fra ca. 3,5-8 m. Under et ca.
1-1,5 m tykt topplag av antatt fyllmasser/grusete sandmasser viser noen av boringene generelt faste
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grunnforhold av antatt lagdelte sandmasser med varierende innhold av finstoff og grus. De øvrige
boringene viser partier/lag med antatt bløte leirmasser i varierende tykkelse. Det er ikke tatt opp
uforstyrrede prøver, men utførte boringer indikerer bløt kvikkleire og/eller masser med
sprøbruddoppførsel på deler av tomta. Over stopp/avsluttet nivå viser samtlige boringer høy
motstand i sand/grus/morene.
Ut i fra en helhetsvurdering av topografi og grunnforhold kan Grunnteknikk AS ikke identifisere
sannsynlige løsneområder eller utløpsområder for mulig områdeskred som kan påvirke det
aktuelle regulerings området. Områdestabilitetsforholdene vurderes derfor som tilfredsstillende.
Lokalstabilitet ved gravearbeider må imidlertid vurderes ved detaljprosjektering. Dette gjelder også
evt. oppfylling eller graving for kjellere eller VA anlegg. Rapporten presiserer at alle gravearbeider
må prosjekteres i samråd med rådgivende ingeniør i geoteknikk når endelige planer foreligger.

Figur 6. Viser at planområdet ikke ligger inne i rød støysone langs Eikveien.

4.10 Støy

Det er utarbeidet støykart for Tønsberg kommune. Kartene indikerer ingen støyforurensing som
berører planområdet (se figur 6). For øvrig gjelder at bygning og brukerområde som del av
bygning, skal beskyttes mot støy og vibrasjoner utenfra eller som oppstår ved forventet bruk av
bygningen. Det skal legges særlig vekt på brukernes behov for tilfredsstillende lydforhold ved
arbeid, søvn, hvile.
Miljøverndep. retningslinjer, T-1442 legges til grunn for behandling av støy i planlegging og
bruk.
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4.11 Miljøfarlige stoffer

Det er utarbeidet kart som indikerer forurensing og påvirkning av miljøfarlige stoffer i Tønsberg
kommune. Kartene indikerer ingen forurensing eller påvirkning som berører planområdet. Det er
ellers ingen kjennskap til at området har vært utsatt for miljøfarlige stoffer med hensyn til
grunnforurensning.

Figur 7 viser NGU Aktsomhetskart – Radon, der risikoen for radongassutslipp er moderat til lav

4.12 Radon

NGU har utarbeidet Aktsomhetskart – Radon og alunskifer. Dette angir at planområdet ligger der
risikoen for radongass er moderat til lav (se figur 7).

4.13 Matjord

Det er ikke forekomster av matjord innenfor planområdet.

5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Det er ønskelig å bygge 2 tremannsboliger med sammenlagt 6 boenheter med et moderne og stilsikkert
uttrykk. Planforslaget søker å være mest mulig fleksibelt slik at prosjektet kan bearbeides uten i ettertid
å kreve mindre reguleringsendringer eller søknader om dispensasjon.
De 2 byggenes skala er godt tilpasset omgivelsene og passasjen mellom dem skaper god kontakt
mellom inngangspartiet og felles uteoppholdsarealer på bakken.
Bebyggelsen er arkitektonisk utformet med tilpasning til taklandskap i eksisterende bolig-bebyggelse
men også med klare referanser til sin samtid.
Fasadene er tenkt i en kombinasjon av tre panel og fasadeplater. Tanken er å understreke et horisontalt
uttrykk samtidig som vi oppnår en større identitet for hver enkelt enhet i prosjektet.
Det er lagt vekt på å gi leilighetene eneboligkvaliteter. Alle leilighetene har enten stor balkong eller
markterrasse mot vest, samt fellesarealer på bakken med gode solforhold.
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I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet flere forslag til løsninger. Illustrasjonen på fremsiden
viser byggets beliggenhet, med felles avkjøring til p-anlegg i nord, lekeplass og skjermet
renovasjonsanlegg med volumer og dimensjoner som er normgivende i planforslaget.
Dette er en revidering av planforslaget (sendt kommunen 09.07.2018) som ble avvist av rådmannen
23.nov.1018. Da var det ønskelig å bygge 1 lavblokk/6-mannsbolig.
Planområdet til midten av Grenaderveien er på ca. 1,8 daa. Tomta er på ca. 1,6 daa.

5.1 Planlagt arealbruk

Arealbruken foreslår økt utnyttelse fra dagens situasjon med boligbebyggelse i maksimum 2 etasjer,
p-anlegg med to heiser i kjeller. Ny felles atkomstvei dimensjoneres etter gjeldende standard, regulert
vegbredde 3,5m asfaltert kjørebane. I tillegg skal utomhusareal være egnet for lek og rekreasjon for
barn og voksne (se Illustrasjonsplan A). Dette er tilnærmet i tråd med gjeldende kommuneplan.
I kommuneplanens punkt 2.2.2. heter det: «Skal det ved fortetting i etablerte villaområder som
hovedregel fortettes med frittliggende bebyggelse. Rekkehus, kjedehus, tre- og firemannsbolig kan
tillates der forholdene ligger til rette for det». På bakgrunn av det som står i pkt. 2.2.2 vil to 3mannsboliger føye seg fint inn i forhold til nabobebyggelsen. Som det fremgår av snittene (figur
11) vil de nye byggene ha samme høyde som eksisterende bolig på tomta har.
Planområdet foreslås regulert til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg:
- Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse - BKS
- Uteoppholdsareal (UT)
- Renovasjonsanlegg (BRE)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
- Vei (SV)
- Annen veggrunn – grøntareal (SVG)
Hensynssoner:
- Hensynssone - frisikt (H140)
Arealregnskap med SOSI-koder:
Arealformål
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
1112
Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse
1550
Renovasjonsanlegg
1600
Uteoppholdsareal
Sum areal denne kategori:
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur
2010
Vei (f_SV) og (o_SV)
2019
Annen veggrunn – grøntareal f_ SVG og o_ SVG
Sum areal denne kategori:
§12-6 Hensynssoner
Frisikt
Totalt areal på egen tomt:
Totalt areal alle kategorier

Ingeniørservice AS

Navn
BKS
BRE
UT

SV
SVG

H140_1

Areal
M2

1276,1
22,4
123,6
1422,1
259
167,2
426
32,1
1585,7
1848,1
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5.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
5.2.1 - BKS Konsentrert småhusbebyggelse
Regulert formål BKS utgjør 1276,1m2. Byggegrensen er satt til 4 meter fra eiendomsgrensen mot
naboeiendommer, mot Grenaderveien er byggegrensen satt til 15m fra veimidte. Der byggegrense
ikke er vist, går byggegrensen i formålsgrensen.
Området kan bebygges med 2 tremannsboliger (sammenlagt 6 boenheter) på inntil 2 etasjer og
med høyder som angitt i bestemmelsene. Det er beregnet 13 stk. biloppstillingsplasser i felles pkjeller (se Illustrasjonsplan B, figur 10). Utnyttelse: %BYA = 31 men settes til %BYA = 32%.

5.2.2 - UT uteoppholdsareal med lekeplass
Regulert formål utgjør 123,6m2.. Lekeplassen skal utgjøre minimum 100m2 jfr krav til lekeareal i
kommuneplanen. Mot Grenaderveien og i sør, skal det opparbeides med hekk. Lekeplassen vil bli
utstyrt etter kommuneplanens krav og opparbeides etter godkjent detaljert utomhusplan.
Tidspunkt for opparbeidelse av lekeplass er fastsatt i rekkefølgebestemmelsene jf. § 7.2.
5.2.3 - BRE Renovasjonsanlegg
Det er lagt opp til et felles skjermet renovasjonsanlegg for de 6 boenhetene vest i planområdet, ved
porten for gående. VESAR ønsker ikke nedgravd anlegg, da det er for få enheter. Regulerte formål
har et areal på 22,4m2.
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Figur 8. Illustrasjonsplan A viser byggenes plassering/BYA, samt arealer for UT, F-/P-MUA, avkjørsel og
renovasjon

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
5.2.4 - SV Vei
Formålet består av eksisterende offentlig vei med formålsgrense i senterlinje.
Regulerte formål har et areal på 165,2m2. Felles vei (innkjøring) har et areal på 93,6m2.
5.2.5 - SVG Annen veigrunn – grøntareal
Formålet er grøfteareal mellom kjørebane og eiendomsgrense samt hekk/mur. Areal på 167,2m2.
§12-6 Hensynssoner
5.2.6 Hensynsone - frisikt
For utkjøring mellom Grenaderveien og adkomst til eiendommen, skal det være frisiktsone iht. SVV
Siktkrav E.1.4.2. I frisiktsonen skal ikke vegetasjon eller andre elementer overstiger en høyde på
50cm. Fartsgrensen i Grenaderveien er 30km/t. Fra øyepunkt midt i kjørebanen skal det være sikt til
den kommunale vegen. For veger med fartsgr. 30 km/t er kravet til frisiktsone 3m x 20m i hver retning.
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Figur 9: Viser detaljer av plankartet.

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming
5.3.1 Bebyggelses plassering
Det er laget to illustrasjonsplaner (A og B) til bebyggelse av eiendommen. Illustrasjonsplanene er
normgivende for planforslaget, men ikke juridisk bindende. Illustrasjonsplan A viser byggenes
planlagte plassering på bakkenivå samt bebygd areal (BYA). I tillegg viser det gangareal og P-MUA/
F-MUA. Illustrasjonsplan B viser areal under bakken og antall p-plasser, boder, trapper og heissjakter
i p-kjeller. I tillegg viser begge illustrasjonsplanene UT med lekeplass, renovasjon og adkomstvei (se
figur 8 og 10 og vedlegg).
5.3.2 Bebyggelsens utforming
De to byggene skal ha saltak. Bygningskroppen blir maksimum 2 etasjer. Fasadene er planlagt
med en kombinasjon av trepanel og fasadeplater. Takene blir tekket med betongtakstein.
Boligen fundamenteres med felles kjeller som skal fungere som parkeringsanlegg med boder. Alle
boliger vil enten få privat, overbygd terrasse eller balkong med direkte utgang fra stue eller gang.
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Figur 10: Illustrasjonsplan B – Viser parkeringsanlegg med 2 heiser i kjeller

5.3.3 Bebyggelsens høyde
Byggene skal ha 2 etasjer med saltak og blir like høye som eksisterende enebolig på tomta.
Tremannsboligene blir noe høyere enn eneboligene rett sør og nord for planområdet, men vil
fremstå som lavere enn husene i øst, som er høyereliggende i terrenget. Planlagt gesims er kote
maks. c +66.60 og Planlagt mønehøyde er maks kote maks. c +68.50. Byggene blir 7,70 m høye.
Løsninger skal forholde seg til ferdig planert terreng der møner og gesimser skal ha høyder over
ferdig planert terreng.
Når det gjelder Wang videregående skole og Pers vei 1, så blir byggene lavere enn disse. De vil
med andre ord føye seg fint inn sammen med eksisterende bebyggelse (se figur 2, 3, 11 og snitt AA og B-B). De nye boligene vil imidlertid ikke kaste skygge på eksisterende eiendommer utenfor
planområdet (bortsett fra kl. 17, 20. sept/mars), fordi planområdet ligger vest og SV for de fleste
eiendommene. Skyggen vil kun kastes på egen tomt i nord og øst (se vedlagt sol/skygge diagram).
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Figur 11: Detalj av Snitt A-A og B-B/Oppriss gjennom gårdsrom og Grenaderveien

5.3.4 Grad av utnytting
Planforslaget legger opp til en konsentrert utnyttelse av eiendommen med en %BYA på rundt
31%. På plankartet settes %BYA =32%. BKS har et samlet areal på 1276m2. Byggenes areal
(«fotavtrykk») er 396,4m2. For øvrig i henhold til målereglene i TEK17.
5.3.5 Antall boenheter, fordeling og størrelse
Hensikten er å utvikle eiendommen med bebyggelse som imøtekommer de demografiske forhold i
denne delen av Tønsberg. Det etterspørres ofte ulike boliger på et og flere plan og i variert
størrelse. Det foreslås at eiendommen kan bebygges med maks. 6 boenheter >60m2.

5.4 Bomiljø/bokvalitet og uteoppholdsareal

Antall boenheter og variert størrelse kan gi en fordeling og sammensetning av beboere med ulik
alder og behov, som et lavterskeltilbud. Likevel ser vi for oss at hoveddelen av beboere er 55+
som søker å flytte fra større til mindre boliger innenfor samme område. Samtidig er dette et
populært område for unge i etableringsfase og barnefamilier. Ulik sammensetning og størrelse
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tilpasset den enkelte byr på fleksibilitet og variasjon. Dette kan også virke berikende for helheten
og styrke bomiljøet i området.
Bebyggelsen på eiendommen er plassert slik at uteområdene (MUA) optimaliseres i forhold til
beliggenhet og planlagt bruk. Grenaderveien er en rolig og lite trafikkert vei og felles adkomst til
boligene vil være herfra. Valg av parkeringsløsning med heis i p-kjeller må sees i forhold til eldre
beboeres krav til komfort.
5.4.1 MUA og uteoppholdsareal
Jf. Kommuneplanens bestemmelser stilles krav til minste private og felles uteoppholdsareal (MUA)
på 125m2 for tremannsboliger. Inntil 15m2 av kravet kan godkjennes som privat balkong/terrasse
(dette utgjør sammenlagt 750 m2). Planens P-MUA utgjør 475m2, F-MUA utgjør 297m2.
Sammenlagt P-/F-MUA = 772m2.
Uteoppholdsarealene omfatter en kombinasjon av private område tilknyttet den enkelte boenhet og
fellesarealer (F MUA og P MUA) (se figur 8, Illustrasjonsplan A).
Felles uteoppholdsarealer skal ligge på bakkeplan, være sammenhengende og ha en bredde på minst
5 meter. Uteoppholdsarealene skal ha gode solforhold og bør ha direkte sollys på minimum 50% av
bakkearealet kl. 15.00 ved jevndøgn og midtsommer (se vedlegg som viser sol/skygge diagram.
Felles uteoppholdsarealer skal opparbeides og beplantes iht. godkjent utomhusplan. Beplanting
skal inspirere til uteopphold. Det kan beplantes med frukttrær, bærbusker, stauder o.l.
Uteoppholdsarealene skal være ferdig opparbeidet før boligene tas i bruk.
Det skal foretas en samordnet opparbeidelse av F-MUA og UT (uteoppholdsareal) med lekeplass
med formål å skape et helhetlig miljø med trivselsskapende elementer, skjermet mot sterk vind,
forurensning fra biltrafikk, støy og andre helsefarlige forhold i miljøet.
UT (uteoppholdsareal) med lekeplass
Det skal opparbeides et felles lekeareal for beboere på 100 m2 med en minimumbredde på 7 m
innenfor UT (uteoppholdsareal- 123,6m2) jfr. kommuneplanen. Lekearealet skal være tilgjengelig
via uteoppholdsarealene. I sør skal det være hekk mot naboeiendom.
Det er viktig med kvalitativt gode lekeplasser som er tilgjengelig for alle og fleksible i bruk.
Arealene bør planlegges som hyggelige møteplass for både barn og voksne. Apparater kan være
balansetrening, vippe og klatreapparater kan forme skjermvegger. Deler av lekeplassen kan være
hardt dekke, der man kan tegne med kritt, hoppe paradis ol. Sittebenker skal også inngå, men det er
viktig at voksnes bruk ikke kommer til fortrengsel for barns lek. Lekeareal og apparater utformes i
samsvar med PBL og teknisk forskrift, og gjeldende sikkerhets-forskrifter. Det vises til
retningslinjene og veiledningen i Byggforsk-seriens planløsning 381.301.
Planområdets fellesarealer og lekeplass tilfredsstiller alle krav satt i kommuneplanens punkt 1.12.
Lekeplass skal være ferdig opparbeidet før igangsetningstillatelse på tiltaket kan gis.

5.5 Parkering

Jf. kommuneplanens arealdel, så kreves 2 plasser per boenhet >60 m2. Det skal bygges et
garasjeanlegg i kjelleren med plass til 13 biler. På vedlagte Illustrasjonsplan B vises p-plassene i
garasjeanlegget. To av parkeringsplassene er tilpasset bevegelseshemmede og skal ligge nær heis.
P-kjelleren har et areal på 635,8 m2.
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Det avsettes felles sykkelparkeringsplass med plass til to sykler pr. bolig i planområdet, i skjul bak
bygg B1 (se Illustrasjonsplan A).

5.6 Renovasjon

I utgangspunktet var det ønskelig med en nedgravd, felles renovasjonsstasjon. Ettersom det kun
planlegges 6 boenheter, lar det seg ikke gjøre jf. VESAR,s retningslinjer. Derfor planlegges det
felles, skjermet renovasjon ved port/adkomstvei for gående. På denne måten kan renovasjonsbilen
parkere langs Grenaderveien. Renovasjonsløsninger skal plasseres i henhold til VESAR,s regelverk.

5.7 Tilknytning til infrastruktur
5.7.1 Energi
Skagerak Nett AS nettstasjon og elanlegg er montert i nærheten av planområdet. De nye boligene
vil bli forsynt via lavspent fordelingsanlegg fra denne. Aktuell systemspenning vil være 230 V IT.
Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at miljøriktig energiforsyning og lavt energibehov
fremmes. Tønsberg kommunes vedtatte klima- og energiplanen legges til grunn for energispørsmål.
Det er ikke anlagt fjernvarmeanlegg i området, så varmeforsyning med dette som kilde vil ikke
være aktuelt. Luftpumpe kan være aktuelt, både luft til vann og luft til luft. Felles vannbårent
varmeanlegg til radiatorer i boenhetene kan være aktuelt dersom investeringen svarer seg
økonomisk og bruksmessig. Det kan også være aktuelt å montere pipe og ildsted.
5.7.2 VA-anlegg
Tilknytning til offentlige nett skal løses iht. Tønsberg kommunes vedtekter og retningslinjer.
Det ligger et nytt (2017) kommunalt VA-anlegg langs grensen mellom Grenaderv 24 og 26/Persvei
3. Fra disse ledningene er det satt av stusser inn på tomta i sørøstre hjørne, med dimensjonering til
prosjektet (se figur 4 og vedlagt enkel VA- plan). Stikkledningene til Grenaderveien 22 i nord
ivaretas, legges om og tilknyttes de samme stussene.
Fasaden til p-kjeller i sør vil ligge ca. 4 m fra det kommunale VA-anlegget (se figur 4 og figur 8,
Illustr. B). I kommunens VA-retningslinjer står følgende: «Mellom fast konstruksjon og nærmeste
ledning skal det normalt være minst 4 m i horisontalavstand målt fra senter rør (…) Avstanden kan
reduseres til 2 meter under følgende forutsetninger (begge må være oppfylt):
• Fremkommeligheten med maskiner langs ledningen er tilfredsstillende.
• Bygningen fundamenteres ned til samme nivå som ledningen eller sikres(spunt m.v.), slik at
oppgraving av ledning kan skje uten utrasing og/eller skade på bygning».
Begge forutsetninger skal oppfylles.
Grenaderveien 22 og 24 har i dag drenskummer og er tilkoblet overvann.
5.7.3 Kommunikasjon, fiber og kabel
Viken Fiber as har nedgravde fiberkabler langs Grenaderveiens østkant. Her har de lagt ned et
20mm rør i det nordvestre hjørnet av veigrøfta til Grenaderveien 24. Der det er mest
hensiktsmessig , kan de montere på et nytt skap fra dette røret, med tilknytning til alle 6 enheter.
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5.8 Trafikkløsning
5.8.1 Kjøreadkomst
Eiendommene ligger til Grenaderveien som er en mindre belastet vei og har fartsdumper og fartssone
30 km/t. Adkomst til eiendommen legges fra denne veien etter gjeldende veistandard.
Rett sør for adkomstvei plasseres felles, skjermet renovasjon iht. VESARs krav. Plasseringen vil
være lett tilgjengelig for beboerne og VESAR,s renovasjonskjøretøy. Renovasjonsbiler skal ikke
kjøres inn i planområdet og det legges opp til direkte avhenting fra Grenaderveien via oppfyllt grøft
(se Utomhusplan).

5.9 Trafikksikkerhet

Trafikkbelastning i Grenaderveien er normal for boligbebyggelse, med en fartsgrense på 30 km/t.
Det er god oversikt i kjørebanen. Siktlinjer ved felles atkomstvei skal sikres gjennom
bestemmelsene. Det kreves ingen tiltak for ytterligere å sikre kjørende, syklende eller gående. Det
er kun registrert 1 trafikkulyke med lettere personskade i Grenaderveien jf. Vegvesenets database.

5.10 Universell utforming

De fysiske omgivelser bestående av bygninger, helt flate uteområder og andre anlegg innenfor
planområdet utformes slik at de kan anvendes av alle mennesker på en likestilt måte. Dette gjelder
særlig for denne planen som skal ha garasjeanlegg i kjeller med heis til boliger. 2 av
parkeringsplassene (1 for hver bygning), skal være tilpasset bevegelseshemmede. Det skal
prosjekteres og bygges iht. Plan- og bygningsloven, TEK17 og tilhørende vedtekter.

5.11 Kulturminner

Det er ingen kjente kulturminner i området og det er heller ikke behov for ytterligere
undersøkelser. Skulle det fremkomme kulturminner i forbindelse med utgraving/
fundamentering vil disse bli rapportert på sedvanlig måte jf. Stanse- og meldeplikten i
kulturminnelovens § 8 andre ledd. Stanse- og meldeplikten innarbeides i planens generelle
bestemmelser. Det er videre ikke kjent at arealbruken vil komme i konflikt med nyere tids
kulturminner av vesentlig verdi i planområdet.

6 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
6.1 Karakter, estetikk og arkitektonisk kvalitet

Tønsberg er i konstant utvikling. Planforslaget i Grenaderveien 24 følger utviklingen ved å legge
til rette for flere boliger og fortetning med kvalitet iht. dagens behov.
I mange tilfeller er det viktig å ivareta det bestående bomiljøet og det opprinnelige preget i nærområdet. I dette tilfellet kan det vel knapt sies å være et «opprinnelig preg» på det nære bomiljøet.
Eneboligene, flermannsboligen og skolebyggningene som omkranser planområdet bærer preg av
sammenblanding av flere stilarter fra 50- til 70-tallet. I tillegg er det boliger med tilbygg fra både
90-/ og 2000-tallet. Uttalelser fra direkte berørte naboer underbygger dette. Av de 7 direkte berørte
naboene er 6 positive til de tidligere planene der det var ønskelig å bygge 2 stk. femmannsboliger.
Av disse 6 bruker 4 stk. ordet FORSKJØNNELSE eller fornyelse/oppgradering av området.
De 2 aktuelle 3-mannsboligene er både mindre og lavere.
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De to byggene vil både føye seg inn i nærområdet på grunn av saltakene og høyden som er lik den
eksisterende boligen. Byggene vil være like høye som eneboligene rett sør og nord for
planområdet, og vil fremstå som lavere enn husene i øst og den gamle skolebygningen i vest.
Byggene er tilnærmet lik i størrelser/volum som deler av eksisterende boligmasse i SØ.
Skolebygningene i vest er selvsagt større (se forsideillustrasjon og vedlagt Snitt A-A og B-B). Her
fremgår det dessuten at takvinklene tar utgangspunkt i eksisterende bolig på tomta.
Grenaderveien 24 ligger åpent og lyst, og det er solrikt gjennom store deler av dagen.
Planforslaget legger til rette for optimal utnyttelse av lys- og solforhold gjennom døgnet og til de
ulike årstidene. UT (Uteoppholdsareal) med LEK er lagt vest i planområdet og boligene i øst vil ikke
kaste skygge inn på dette arealet på ettermiddagstid, når barna er tilbake fra skole og barnehage.
Alle boenheter har like gode solforhold gjennom døgnet.
Det er utarbeidet et sol- og skyggediagram som illustrerer solforhold kl. 15.00 ved vårjevndøgn
21.mars/ høstjevndøgn 21.september og sommersolverv 21.juni.

6.2 Risiko og sårbarhet

Jf. Plan- og bygningslovens § 4-3 skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse for alle
planer som legges til rette for utbygging.
Ingeniørservice AS har utarbeidet ROS-analyse for Grenaderveien 24 (se vedlegg).
Konklusjonen er at planlagte tiltak i planområdet ikke vil by på noen spesiell fare som overstiger
det som faller innenfor aksepterte kriterierier.
Grunnforhold
Rapport av 01.09.17 fra «Grunnteknikk AS», konkluderer slik: «Vår vurdering av
områdestabilitet er basert på tidligere grunnundersøkelser gjort på tomta, ref [1], topografiske
forhold og generell kunnskap til grunnforholdene i området (…).
Ut fra en helhetsvurdering av topografi og kjennskap til tidligere utførte grunnundersøkelser, kan
vi ikke identifisere et mulig løsneområde for skred som kan true tomta. Eiendommen ligger ikke
innenfor en aktsomhetsområde eller faresone, og vi mener at områdestabiliteten er
tilfredsstillende».
Det er allikevel i ROS-analysen kommet fram at tiltak bør iverksettes for å hindre at uønskede
hendelser kan finne sted i anleggsfasen (se vedlegg og ROS-analyse). Resultatene av analysen
viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som kan oppstå i eller som et resultat
av utbyggingen vil ikke tiltaket representere høyere risiko for mennesker eller samfunn enn hva
som er akseptert for ny bebyggelse i Norge.

6.3 Konsekvensutredning

Det vurderes at det ikke er krav til konsekvensutredning, da planarbeidet er i samsvar med
kommuneplanens arealdel og arealet er under 15 daa

7 INNKOMNE INNSPILL

Igangsetting av planarbeidet ble varslet med annonse i Tønsbergs Blad lørdag 27.05.2017 og
utsendelse av brev til offentlige instanser og naboer ble sendt 24.05.2017. Frist for innspill var satt
til 19.06.2017. Det er mottatt 6 innspill til varselet, hvorav 4 er fra offentlige etater og 2 er fra
direkte berørte naboer. Innspill er satt i kursiv. Kommentarer følger under hvert innspill.
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I tillegg til varselet avholdt TH1-Eiendom et informasjonsmøte for direkte berørte naboer
27.06.2017 – Her ble det lagt frem foreløpige skisser ol. (se vedlegg ).
Uttalelser fra naboene i etterkant av dette møtet følger under alle innspillene.
1.

Vestfold Fylkeskommune– brev av 19.06.2017, Anne Hilde Hole, Rådgiver (se vedlegg).
«Planområdet har et samlet areal på 1,6 daa. og i følge varselet er hensikten med
planarbeidet å legge til rette for 10 boenheter fordelt på to femmannsboliger, med
tilhørende uteoppholdsarealer, lekeplass og parkering i kjeller (…). Arealet er i tråd med
gjeldende kommuneplan hvor arealet er avsatt til boligbebyggelse-nåværende.
Planfaglige forhold (…).
Barn og unges interesser
Fylkeskommunen ber om at barn og unges arealinteresser beskrives og vurderes i
saksutredningen og planbeskrivelsen. Lekearealer og andre utearealer for barn og unge
skal merkes tydelig på plankartet, og reguleringsbestemmelsene skal inneholde krav til
arealstørrelse, funksjon og kvalitet. Vi viser til bestemmelsene i kommunens gjeldende
arealplan og ber om at funksjonskravene til lekeplass og utearealer for barn blir etterfulgt.
Kulturarv
Vi er ikke kjent med at planen kommer i konflikt med kulturminner eller kulturmiljøer og
finner ikke behov for ytterligere undersøkelser. Dersom det i forbindelse med realisering
av planen allikevel skulle dukke opp spor fra middelalderen eller eldre, plikter
ansvarshavende å kontakte kulturminne-forvaltningen i Vestfold fylkeskommune
umiddelbart, jf stanse- og meldeplikten i Lov om kulturminner § 8 andre ledd. Stanse- og
meldeplikten må innarbeides i planens generelle bestemmelser.
Fylkeskommunen har ut i fra regionale og nasjonale interesser som vi er satt til å ivareta,
ingen ytterligere kommentarer til varselet om oppstart av planarbeidet»
Kommentar: Uttalelsene vil bli tatt til etterretning og innarbeides i planbestemmelsene.

2. Fylkesmannen i Vestfold – brev av 31.05.2017 Ragna Sortland,rådgiver (se vedlegg)
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for to femmannsboliger med tilhørende
anlegg. Eksisterende bebyggelse forutsettes revet. Planområdet er på ca. 1,6 daa. Det er
uregulert, og i kommuneplanen avsatt til bolig.
Fylkesmannens miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling skal påse at planer ikke er i strid
med nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern, landbruk,
samfunnssikkerhet, helse og sosial og barn og unges interesser. Så lenge planen ikke er i
strid med nasjonale eller viktige regionale interesser, vil ikke Fylkesmannen ved miljø- og
samfunnssikkerhetsavdelingen ha innsigelse til planen (…).
Vi gjør oppmerksom på at det, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat sine
løsmassekart, kan være utfordrende grunnforhold i nærområdet. Vi forutsetter at
nødvendige undersøkelser er gjennomført før saken legges ut til offentlig ettersyn, slik at
man har full oversikt over de konsekvenser grunnforholdene har for den tiltenkte
arealbruken. Eventuelle avbøtende tiltak må fastsettes i reguleringsbestemmelsene for
planen. Vi har ingen ytterligere merknader.
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Kommentar: Vi tar uttalelsene til etterretning og har bestilt grunnundersøkelse av
planområdet fra «Grunnteknikk AS».
Rapporten av 01.09.2017 konkluderer med følgende:
«Vår vurdering av områdestabilitet er basert på tidligere grunnundersøkelser gjort på
tomta, ref [1], topografiske forhold og generell kunnskap til grunnforholdene i området.
Det er ikke utført egne grunnundersøkelser for prosjektet i denne omgang (…).
Eiendommen ligger ikke i nærheten av en kartlagt kvikkleiresone, (…). Da massene på
tomta ikke bløte/sensitive masser eller kvikkleire, det er grunt til fjell og terrenghelningen
er slakere enn 1:15 har vi vurdert områdestabiliteten som tilfredsstillende.
Ut fra en helhetsvurdering av topografi og kjennskap til tidligere utførte grunnundersøkelser,
kan vi ikke identifisere et mulig løsneområde for skred som kan true tomta. Eiendommen
ligger ikke innenfor en aktsomhetsområde eller faresone, og vi mener at områdestabiliteten er
tilfredsstillende.
Lokalstabilitet ved gravearbeider må imidlertid vurderes ved detaljprosjektering. Dette
gjelder også evt. oppfylling eller graving for kjellere eller VA anlegg. Rapporten presiserer
at alle gravearbeider må prosjekteres i samråd med rådgivende ingeniør i geoteknikk når
endelige planer foreligger».
Uttalelsen vil bli tatt til etterretning og blir innarbeidet i planbestemmelsene.
3.

Miljørettet helsevern – Brev av 19.06.2017, Monika Berg Kullander, miljørettet
helsevernkonsulent (se vedlegg)
«Bygge- og anleggsstøy
Vi viser til støyretningslinjen T-1442/2016 kapittel 4: retningslinjer for begrensning av
støy fra bygge- og anleggsvirksomhet, og ber om at denne blir tatt hensyn til i den videre
planlegging og innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Vi vil presisere at natteperioden
regnes fra kl 23.00-07.00 og innenfor dette tidsrommet bør ikke støyende arbeid
forekomme. For boliger bør det også stilles krav om «stille periode» fra kl 23.00-01.00 for
å sikre innsoving.
Dersom anleggsperioden varer lenger enn 6 uker, skjerpes grenseverdiene for dag og
kveld. Videre må det etableres gode rutiner for å varsle naboer som er utsatt for støy.
Barn og unges oppvekstvilkår/sosiale møteplasser
Det må settes av tilstrekkelig areal til barns lek, i tråd med kommuneplanens
bestemmelser. Lekeplassutstyr skal være i tråd med forskrift om sikkerhet ved
lekeplassutstyr. Det må også avklares hvem som har ansvar for ettersyn og vedlikehold av
lekeplassen etter etablering. Det bør legges opp til sosiale møteplasser, f.eks i forbindelse
med lekearealer»
Kommentar: Uttalelsene vil bli tatt til etterretning og innarbeidet i planbestemmelsene.

4. Skagerak Nett AS, Bjørn Einar Håkestad, Prosjektingeniør – Epost av 26.05.2017 (se
vedlegg).
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«Som vist på vedlagte kartskisse, har Skagerak Nett AS allerede nettstasjon montert i
nærheten av det nye boligområdet. Nye boliger vil bli forsynt via lavspent fordelingsanlegg
fra denne. Aktuell systemspenning vil være 230 V IT.
Skagerak Nett har elanlegg i planområdet som vist på vedlagte kartskisse, og dersom det
blir behov for å flytte på noen av disse må dette i sin helhet bekostes av utbygger. Skal det
graves i nær eksisterende kabler, må disse påvises på forhånd.
Dersom det er aktuelt med alternativ energiforsyning til området, f.eks. fjernbåren varme,
ønsker vi at dette avklares så tidlig som mulig da dette påvirker behovet for elektrisk
overføring.
Vi ønsker å bli kontaktet i god tid før utbygging, slik at vi kan planlegge det nye anlegget
og angi hvor vi ønsker at utbyggere skal grave kabelgrøfter inn til boligene. Før selve
arbeidet i boligområdet starter opp, ønsker vi også å avklare fremdriftsplan med utbygger.
Etablering av distribusjonsnett vil bli utført i henhold til gjeldende regler for beregning av
anleggsbidrag. Grave- og grunnarbeid for anlegget og legging av kabler bekostes av
utbygger».
Kommentar: Vi tar uttalelsene til etterretning og føyer oss etter innspillene.
5. Atle Kirkevold, eier av Grenaderveien 22, 3122 Tønsberg. E-post av 19.06.2017 (se
vedlegg)
«Angående påbegynnelse av bygging i Grenaderveien 24, vil jeg gjerne påpeke at kloakken
og overvannsledningen fra grenaderveien 22 går over tomten til Grenaderveien 24, denne
er koblet på det kommunale nettet i grensen mellom Grenaderveien 24 og 26.
Fikk vite av Arnadal anlegg, når de gravde på det kommunale anlegget at dette skulle
flyttes av utbygger når det skulle bygges. Vil gjerne vite hvordan dette løses og vil også
gjerne få mulighet til å se på plantegningene for hvor husene skal ligge.
Kommentar fra Svenn Haraldstad i HT1 Eiendom i e-post til Kirkevold: «Her er alt ivaretatt
med nye avsatte stusser satt av nede i sørøstre hjørnet i Grenaderveien 24 og blir
oppgradert til separat system og lagt om når det graves i nr. 24 iht. kommunens
normalreglement for sanitær anlegg».
6. Ole Melkid og Marny Melkild, eiere av Grenaderveien 26, Uttalelse av 19.06.17 (se
vedlegg).
På nedenstående grunnlag og i tråd med de generelle bestemmelsene i Tønsberg
kommune, pbl § 11-9, pkt 1.3.2, ønsker vi å gjøre innsigelser mot den varslede ovennevnte
detaljregulering.
Den aktuelle eiendommen inngår i et gammelt villastrøk som opprinnelig primært ble
bebygget med én enebolig på hver tomt, og tomtene var store, slik som denne. Som ledd i
Tønsberg kommunes vedtatte ønske om fortetting i allerede bebyggede strøk har mange av
eiendommene i området etter hvert fradelt én tomt der dette har vært mulig, og denne har
blitt bebygget med én ny enebolig. Området har derfor beholdt sitt preg som villastrøk, dog
med en tettere bebyggelse.
Den varslede utbyggingen innebærer et brudd med denne praksisen og en utnyttelsesgrad av
tomten som bryter fullstendig med strøket for øvrig. Det vil også innebære en kraftig utvidet
bruk av tomtearealet med tilsvarende belastning for nærområdet. En økning fra én til ti
boenheter vil innebære økt trafikk i en allerede stadig mer belastet boliggate samt økt trykk på
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gjesteparkering i gaten, noe som allerede er et problem som følge av stadige møter og
aktiviteter i bygningsmassen som primært nyttes av Wang Ung.
Estetisk varsler utbygger at de vil søke å tilpasse bygningsmassen til øvrig bebyggelse med
2 bygninger i 2 etasjer med saltak. Stilmessig er dette prisverdig, men bygningene vil
nødvendigvis komme til å ruve og dominere på en helt annen måte enn én liten halvannen
etasjes enebolig med en enkel garasje. Det er vanskelig å se for seg hvordan en utbygging
som den som er varslet, skal kunne gli inn i det villastrøket som har framstått enhetlig
siden det ble bebygget på 1950-tallet».
Kommentar:
Estetikk i villastrøk:
Denne uttalelsen var til varselet som omfattet 2 femannsboliger som var både større og
høyere enn de to aktuelle tremannsboligene som planlegges.
Som nevnt over i forbindelse med 6.1, så er det en udelt oppfattelse av de andre, direkte
berørte naboene at dette utelukkende vil virke forskjønnende og fornyende på nærområdet.
Se dessuten de sammenfattede uttalelsene fra direkte berørte naboer som følger under.
Økt trafikk:
Denne uttalelsen var til varselet som omfattet 2 femmannsboliger med til sammen 10
enheter. Dette ville utgjøre 20 p-plasser i kjelleren, nå er det 6 enheter som krever 12 (13)
p-plasser. Færre enheter medfører også færre besøkende
Kravet er 2 p-plasser pr. boenhet og da er gjesteparkeringsplasser medregnet. I tillegg er
det 13 p-plasser, altså en mer enn kravet. Det ovennevnte parkeringsproblemet vil derfor i
all hovedsak løses på egen tomt i p-kjeller.
Ruving og dominering:
Denne uttalelsen var til varselet som omfattet 2 femmannsboliger som var både større og
høyere enn de byggene som planlegges.
Som nevnt over på «5.3.3 Bebyggelsens høyde» skal byggene nå kun ha 2 etasjer med
saltak. Derfor blir byggene kun noe høyere enn eneboligene rett sør og nord for
planområdet, og vil fremstå som lavere enn husene i øst, som er høyereliggende i terrenget.
Planlagt Gesims er kote maks. c +66.60 og Planlagt mønehøyde er maks kote maks. c
+68.50. Byggene blir 7,70 m høye, for øvrig like høye som eksisterende enebolig på tomta
(se figur 2, 3, 11 og snitt A-A og B-B).
De nye boligene vil heller ikke kaste skygge på eksisterende eiendommer utenfor
planområdet, fordi planområdet ligger vest og SV for de fleste eiendommene. Skyggen vil
kun kastes på egen tomt i nord og øst (se vedlagt sol/skygge diagram).
Høyder for bebyggelsens gesims og møner skal sikres gjennom planbestemmelsene enten ved
kotesetting eller maksimale høyder målt fra ferdig planert terreng. Bebyggelsens høyde og
ferdig terreng, kan også fastsettes i plankart og/eller illustrasjonsplan. I tillegg skal det
utarbeides helhetlig situasjonsplan/utomhusplan for området ved søknad om tillatelse til tiltak.
Uttalelser (Sammenfattet) fra naboene i etterkant av informasjonsmøtet 27.06.2017 (se vedlegg)
Grenaderveien 24 - detaljreguleringsplan for 2 bygg med sammenlagt 10 stk. leiligheter
I varselbrev fra Ingeniørservice AS, med uttalelsesfrist 19.06.2017, ble du/dere presentert for
TH1 Eiendom AS sine planer for privat detaljreguleringsplan for gbnr 83/152, Grenaderveien 24.
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Tirsdag 27.06.2017 ble det avholdt infomøte i auditoriet til Wang toppidrett.
-På møtet ble det fremlagt foreløpige skisser som viser 2 planlagte bygg med sammenlagt
10 stk. leiligheter, for aldersgruppen 50 år+ med 24 stk. parkeringsplasser under bakke for boende og gjester.
-Det ble vist planer for nedgravd avfallsanlegg, samt grøntareal og lekeareal.
- Videre fremkom det at gjerder ol. i grenser mot naboeiendommer (type, utførelse, høyder ol.), utarbeides i
tett dialog med alle direkte berørte naboer.
-Alt av trær på tomten fjernes og evt. ny beplanting (plassering/valg av typer, størrelser ol.), ses på i dialog
med naboene.
Naboer blir derfor innkalt til «oppstartsmøte» å for være med og utarbeide planene videre.
-Det fremgikk dessuten at anleggsområdet blir gjerdet inn og avlåst.

BÅRDS VEI 16 A - Uttalelse fra direkte berørt nabo til planforslaget:
«Vi stiller oss positive til utbygging.
Vil sette pris på den nye utsikten som vil komme hvis dette går igjennom.
Området vil forskjønnes».
Adresse: BÅRDS VEI 16 A
GRO BERG VOLDSTAD
Sted/dato Tbg. 27/9-17
Sign. JA (se vedlegg)
Adresse: BÅRDS VEI 16 A
Navn: JAN ODD VOLDSTAD
Sted/dato 27/9-17
Sign. JA (se vedlegg)

Deltok på infomøte 27.06.17
JA/NEI
Deltok på infomøte 27.06.17
JA/NEI

PERS VEI 3 - Uttalelse fra direkte berørt nabo til planforslaget:
«Ikke noe problem så lenge utbygger står for gjerder siden jeg dropper å få Tønsberg Kommune å plante ny
hekk mot eiendommen etter graving her».
Adresse: PERS VEI 3
CATHRINE SKAARNES
Deltok på infomøte 27.06.17
JA/NEI
Sted/dato Tbg. 23/9-17
Sign.
Adresse: PERS VEI 3
STIG EIDE
Deltok på infomøte 27.06.17
JA/NEI
Sted/dato 23/9-17
Sign. JA (se vedlegg)
BÅRDS VEI 18 - Uttalelse fra direkte berørt nabo til planforslaget:
«OK»
Adresse: BÅRDS VEI 18
Navn: MAY BRITH FERNER
Sted/dato Tønsberg 8/8-17
Sign. JA (se vedlegg)

Deltok på infomøte 27.06.17
JA/NEI

Grenaderveien 22 -Uttalelse fra direkte berørt nabo til planforslaget:
«Redd for mye trafikk (Har 3 barn) 2 av dem bruker denne veien til og fra skolen (går på Granly).
Gleder oss til trær og busker blir borte! Mye skygge og rot på tomten.
At området blir fornyelse og oppgradering».
Adresse: Grenaderveien 22
Navn: Carina Kirkevold
Deltok på infomøte 27.06.17
JA/NEI
Sted/dato 27/9-17
Sign. JA (se vedlegg)
Adresse: Grenaderveien 22
Navn: Atle Kirkevold
Deltok på infomøte 27.06.17
JA/NEI
Sted/dato 27/9-17
Sign. JA (se vedlegg)
PERS VEI 1 - Uttalelse fra direkte berørt nabo til planforslaget:
«Jeg er positiv til planene og at det vil forskjønne området er det vel ikke tvil om».
Adresse: Pers vei 1
Navn: TOM ARILD SOLVANG
Deltok på infomøte 27.06.17
JA/NEI
Sted/dato 27/9-17
Sign. JA (se vedlegg)
PERS VEI 1 - Uttalelse fra direkte berørt nabo til planforslaget:
«En god/bra informasjon om planen for nevnte tomt.
Utmerket plassering av «hus» på tomten. Liker det med parkering under bakke.
Dette blir helt klart en forskjønnelse av nærområdet!»
Adresse: Pers vei 1
Navn: LEIF HENRY SOLVANG
Deltok på infomøte 27.06.17
JA/NEI
Sted/dato 15/8-17
Sign. JA (se vedlegg)
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GRENADERVEIEN 26 - Uttalelse fra direkte berørt nabo til planforslaget:
«Uttalelse er gitt på Tønsberg kommune sin portal innen fristen 19.06.2017.
Informasjon gitt over endrer ikke på denne uttalelsen.
*Har fått info av S. Haraldstad i forkant av dette skrivet».
Adresse: Grenaderveien 26
Navn: SISSEL MARNY MELKILD
Sted/dato 5/8.2017
Sign. JA (se vedlegg)
Adresse: Grenaderveien 26
Navn: OLE ØYSTEIN MELKILD
Sted/dato 5/8.2017
Sign. JA (se vedlegg)
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Deltok på infomøte 27.06.17
JA/NEI *
Deltok på infomøte 27.06.17
JA/NEI *

8 OVERSIKT OVER VEDLEGG
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5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Referat oppstartmøte
Kopi av varslingsbrev/annonse
Innkomne merknader
Referat fra info møte for direkte berørte naboer 27.06.2017
Planbeskrivelse – pdf og Word
Reguleringsbestemmelser pdf og Word
Plankart – pdf og SOSI
Rapport fra SOSI-kontroll (ren tekstfil)
Illustrasjonsplan A og B - pdf
Div 3D-modell layouts, snitt og perspektiv - pdf
Utomhusplan - ettersendes
Illustrasjoner bebyggelse med sol/skygge
ROS-analyse – pdf
Rapport fra Grunnteknikk AS
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