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Tønsberg kommune

Møteprotokoll
for
Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

09.05.2019
Formannskapsalen
18:30

Medlemmer
Harald Haug Andersen
Ketil R. Teigen
Lisbeth Johansen
Marianne Kvalheim Kølner
Bent Kittelsen
Harald Madsen
Ellen Marine Lian
Frank Pedersen
Anne-Lise Skarstad
Nina Brodahl

Parti
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
H
H
KRF
MDG

Forfall
Martin William Hay

Parti
V

Varamedlemmer:
Raymond Henriksen

Parti
V

Møtenotater:
Eventuelt:
Harald H Andersen AP stillte spørsmål rundt mulighet for etablering av sykkel/gangvei ved
Basatomta.
Han tok også opp avtaleforhold på Vallø småbåthavn.
Raymond Henriksen V stilte spørsmål om mulig oppkjøp for kommunen av Storgaten 19.
UNS anmoder Formannskapet/Tønsberg kommune om å vurdere kjøp av strategisk eiendom
Storgaten 19, med bygg og rundkirkeruiner.
Bes behandlet på første møte i Formannskapet 130519.
Frank Pedersen H spurte om planer for å håndheve ulovlig gjennomkjøring i Gauterødveien.
Lisbeth Johansen AP etterspurte en orientering vedr anbudspraksis.
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Saksliste
Saksnr.
026/19
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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Biologisk mangfold, orientering om Bydrifts håndtering av
aktuelle oppgaver
Klimaregnskap 2018. CO2-utslipp
Kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting
av tog - Planid 90020 - Fastsettelse av Planprogram
Perioderapport nr. 1 - 2019
Selvkostfond vann, avløp, slam, renovasjon og feiing - en
vurdering ved etablering av nye Tønsberg kommune
Årsmelding 2018 for Tønsberg kommune
Kommuneplanens samfunnsdel (Plan ID 99007S), arealdel
(Plan ID 0704 99008) og Byplan (Plan ID 90019) 2018-2030
. Delvis revisjon - 2.gangsbehandling
Søknad om studio og skjermer på Brygga.

026/19: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.
09.05.2019 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UNS fattet følgende vedtak:
UNS- 026/19 Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

027/19: Biologisk mangfold, orientering om Bydrifts håndtering av aktuelle oppgaver

Rådmannens innstilling
Orienteringen om hvordan Bydrift planlegger å øke det biologiske mangfold i Tønsberg
sentrum.

09.05.2019 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:

Raymond Henriksen V foreslo på vegne av V og MDG følgende tillegg til rådmannens
innstilling:
Kommunen går gjennom relevante planer/anbefalinger, og legger frem forslag på å
fjerne potensielle trusler mot biologisk mangfold fra kommunens planer/anbefalinger.
Forslaget fikk 2 stemmer, V og MDG, og fallt.
Nina Brodahl MDG foreslo følgende tillegg til rådmannens innstilling:
Administrasjonen bes om å utarbeide en handlingsplan for å øke det biologiske
mangfoldet i Tønsberg kommune i løpet av 2020, jamfør bystyrevedtak 180/16.
Saken sendes videre til bystyret fobehandling.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Raymond Henriksen V fremmet følgende protokolltilførsel:
Betydningen av brede nok kantsoner langs elver, bekker og vassdrag er svært stor når
det gjelder insekts-, fugle- og dyreliv, og også når det gjelder fisken. Kommunen legger
fram en sak om å etablere kantsone på 4 meter.
Etter dette fattet UNS følgende vedtak:
UNS- 027/19 Vedtak:
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Orienteringen om hvordan Bydrift planlegger å øke det biologiske mangfold i Tønsberg
sentrum.
Administrasjonen bes om å utarbeide en handlingsplan for å øke det biologiske
mangfoldet i Tønsberg kommune i løpet av 2020, jamfør bystyrevedtak 180/16.
Saken sendes videre til Bystyret for behandling.

028/19: Klimaregnskap 2018. CO2-utslipp

Rådmannens innstilling
Klimaregnskap 2018 for CO2-utslipp tas til etterretning.

09.05.2019 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:

Lisbeth Johansen AP fremmet følgende forslag:
Forbruk på ladestasjoner bør spesifiseres i miljøregnskapets pkt 2 Bydrift.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Raymond Henriksen fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling:
UNS anmoder kommunen om å kjøpe garantert vannkraft (opphavsgaranti) for
kommunens totale kraftforbruk.
Forslaget ble vedtatt med 9 stemmer AP, V, KRF, MDG, H mot 2 stemmer FRP.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette fattet UNS følgende vedtak:

UNS- 028/19 Vedtak:

Klimaregnskap 2018 for CO2-utslipp tas til etterretning.
Forbruk på ladestasjoner bør spesifiseres i miljøregnskapets pkt 2 Bydrift.
UNS anmoder kommunen om å kjøpe garantert vannkraft (opphavsgaranti) for
kommunens totale kraftforbruk.
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029/19: Kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting av tog - Planid 90020
- Fastsettelse av Planprogram

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 og Forskrift om konsekvensutredninger
§16, fastsetter Tønsberg kommune som ansvarlig myndighet planprogram datert mars
2019 for kommunedelplan for hensetting av tog, PlanId 0704 90020.

09.05.2019 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette fattet UNS følgende vedtak:
UNS- 029/19 Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 og Forskrift om konsekvensutredninger
§16, fastsetter Tønsberg kommune som ansvarlig myndighet planprogram datert mars
2019 for kommunedelplan for hensetting av tog, PlanId 0704 90020.

030/19: Perioderapport nr. 1 - 2019

Rådmannens innstilling

1. Det gjøres en omfordeling av budsjettmidler mellom virksomhetene Bydrift, Eiendomsutvikling
og Næringsutvikling for å legge til rette for å finansiere en prosjektstilling som skal ivareta
utviklingen på Rygg
2. Skolene tilføres kr. 4.500.000 for å dekke flere forhold, se eget vedlegg. Midlene legges
foreløping til fagenheten for videre fordeling.
3. Fagenhet oppvekst tilføres kr. 1.500.000 for å dekke økte kostnader til skyleskyss og økt
elevtall ved Foynland og Teigar skoler.
4. NAV tilføres kr. 8.500.000 for å dekke økning i sosialhjelpsutbetalingene.
5. Det tilføres kr. 9.100.000 til virksomhet Sykehjemmene for å dekke økning i antall plasser og
reduksjon i refusjon for ressurskrevende tjenester.
6. Det tilføres kr. 16.900.000 til virksomhet Hjemmetjenester for å dekke økning i antall brukere.
7. Det tilføres kr. 8.900.000 til virksomhet HOB for å dekke økning i antall brukere og
vedtakstimer.
8. Det tilføres kr. 1.000.000 til virksomhet Tønsberg legevakt og fastlegekontor for å kompensere
for manglende inntekter på fastlegekontoret.
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9. Virksomhet Kommunikasjon tilføres kr. 200.000 for å dekke underbudsjettering.
10. For å dekke ovennevnte budsjettendringer økes budsjettet for skatteinntekter med kr.
31.500.000, avsatt reserve på kr. 12.500.000 benyttes, og det budsjetteres med overskudd
Havn med kr. 2.900.000.
11. Det vedtas å bruke kr. 5.700.000 fra Integreringsfond for å dekke merforbruk i Tønsberg
læringssenter.
12. Årsbudsjett for 2019 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet,
spesifisert i tabell 2A.
13. Skjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas som fremstilt i saken.

06.05.2019 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har eldrerådet fattet følgende vedtak:
ELDR- 013/19 Vedtak:
1. Det gjøres en omfordeling av budsjettmidler mellom virksomhetene Bydrift, Eiendomsutvikling
og Næringsutvikling for å legge til rette for å finansiere en prosjektstilling som skal ivareta
utviklingen på Rygg
2. Skolene tilføres kr. 4.500.000 for å dekke flere forhold, se eget vedlegg. Midlene legges
foreløping til fagenheten for videre fordeling.
3. Fagenhet oppvekst tilføres kr. 1.500.000 for å dekke økte kostnader til skyleskyss og økt
elevtall ved Foynland og Teigar skoler.
4. NAV tilføres kr. 8.500.000 for å dekke økning i sosialhjelpsutbetalingene.
5. Det tilføres kr. 9.100.000 til virksomhet Sykehjemmene for å dekke økning i antall plasser og
reduksjon i refusjon for ressurskrevende tjenester.
6. Det tilføres kr. 16.900.000 til virksomhet Hjemmetjenester for å dekke økning i antall brukere.
7. Det tilføres kr. 8.900.000 til virksomhet HOB for å dekke økning i antall brukere og
vedtakstimer.
8. Det tilføres kr. 1.000.000 til virksomhet Tønsberg legevakt og fastlegekontor for å kompensere
for manglende inntekter på fastlegekontoret.
9. Virksomhet Kommunikasjon tilføres kr. 200.000 for å dekke underbudsjettering.
10. For å dekke ovennevnte budsjettendringer økes budsjettet for skatteinntekter med kr.
31.500.000, avsatt reserve på kr. 12.500.000 benyttes, og det budsjetteres med overskudd
Havn med kr. 2.900.000.
11. Det vedtas å bruke kr. 5.700.000 fra Integreringsfond for å dekke merforbruk i Tønsberg
læringssenter.
12. Årsbudsjett for 2019 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet,
spesifisert i tabell 2A.
13. Skjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas som fremstilt i saken.

06.05.2019 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:
RMF- 013/19 Vedtak:

1. Det gjøres en omfordeling av budsjettmidler mellom virksomhetene Bydrift,
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Eiendomsutvikling og Næringsutvikling for å legge til rette for å finansiere en
prosjektstilling som skal ivareta utviklingen på Rygg
2. Skolene tilføres kr. 4.500.000 for å dekke flere forhold, se eget vedlegg.
Midlene legges foreløping til fagenheten for videre fordeling.
3. Fagenhet oppvekst tilføres kr. 1.500.000 for å dekke økte kostnader til
skyleskyss og økt elevtall ved Foynland og Teigar skoler.
4. NAV tilføres kr. 8.500.000 for å dekke økning i sosialhjelpsutbetalingene.
5. Det tilføres kr. 9.100.000 til virksomhet Sykehjemmene for å dekke økning i
antall plasser og reduksjon i refusjon for ressurskrevende tjenester.
6. Det tilføres kr. 16.900.000 til virksomhet Hjemmetjenester for å dekke økning i
antall brukere.
7. Det tilføres kr. 8.900.000 til virksomhet HOB for å dekke økning i antall brukere
og vedtakstimer.
8. Det tilføres kr. 1.000.000 til virksomhet Tønsberg legevakt og fastlegekontor for
å kompensere for manglende inntekter på fastlegekontoret.
9. Virksomhet Kommunikasjon tilføres kr. 200.000 for å dekke underbudsjettering.
10. For å dekke ovennevnte budsjettendringer økes budsjettet for skatteinntekter
med kr. 31.500.000, avsatt reserve på kr. 12.500.000 benyttes, og det
budsjetteres med overskudd Havn med kr. 2.900.000.
11. Det vedtas å bruke kr. 5.700.000 fra Integreringsfond for å dekke merforbruk i
Tønsberg læringssenter.
12. Årsbudsjett for 2019 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter
årsskiftet, spesifisert i tabell 2A.
13. Skjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas som fremstilt i saken.

06.05.2019 Ungdomsrådet:
Møtebehandling:

For ungdomsrådet er det mye tall som de ikke har like store forhold til, men at de skal
følge med på budsjett for egen skole og andre budsjettendringer som angår ungdom.
Ungdomsrådet hadde spørsmål til endringene, som Henning gav de en forklaring på.
Ungdomsrådet har ingen innsigelser på rådmannens 13 punkters innstilling
Etter dette har ungdomsrådet fattet slikt vedtak:
UNG- 015/19 Vedtak:
1. Det gjøres en omfordeling av budsjettmidler mellom virksomhetene Bydrift, Eiendomsutvikling
og Næringsutvikling for å legge til rette for å finansiere en prosjektstilling som skal ivareta
utviklingen på Rygg
2. Skolene tilføres kr. 4.500.000 for å dekke flere forhold, se eget vedlegg. Midlene legges
foreløping til fagenheten for videre fordeling.
3. Fagenhet oppvekst tilføres kr. 1.500.000 for å dekke økte kostnader til skyleskyss og økt
elevtall ved Foynland og Teigar skoler.
4. NAV tilføres kr. 8.500.000 for å dekke økning i sosialhjelpsutbetalingene.
5. Det tilføres kr. 9.100.000 til virksomhet Sykehjemmene for å dekke økning i antall plasser og
reduksjon i refusjon for ressurskrevende tjenester.
6. Det tilføres kr. 16.900.000 til virksomhet Hjemmetjenester for å dekke økning i antall brukere.
7. Det tilføres kr. 8.900.000 til virksomhet HOB for å dekke økning i antall brukere og
vedtakstimer.
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8. Det tilføres kr. 1.000.000 til virksomhet Tønsberg legevakt og fastlegekontor for å kompensere
for manglende inntekter på fastlegekontoret.
9. Virksomhet Kommunikasjon tilføres kr. 200.000 for å dekke underbudsjettering.
10. For å dekke ovennevnte budsjettendringer økes budsjettet for skatteinntekter med kr.
31.500.000, avsatt reserve på kr. 12.500.000 benyttes, og det budsjetteres med overskudd
Havn med kr. 2.900.000.
11. Det vedtas å bruke kr. 5.700.000 fra Integreringsfond for å dekke merforbruk i Tønsberg
læringssenter.
12. Årsbudsjett for 2019 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet,
spesifisert i tabell 2A.
13. Skjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas som fremstilt i saken.

07.05.2019 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstiiling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 016/19 Vedtak:
1. Det gjøres en omfordeling av budsjettmidler mellom virksomhetene Bydrift, Eiendomsutvikling
og Næringsutvikling for å legge til rette for å finansiere en prosjektstilling som skal ivareta
utviklingen på Rygg
2. Skolene tilføres kr. 4.500.000 for å dekke flere forhold, se eget vedlegg. Midlene legges
foreløping til fagenheten for videre fordeling.
3. Fagenhet oppvekst tilføres kr. 1.500.000 for å dekke økte kostnader til skyleskyss og økt
elevtall ved Foynland og Teigar skoler.
4. NAV tilføres kr. 8.500.000 for å dekke økning i sosialhjelpsutbetalingene.
5. Det tilføres kr. 9.100.000 til virksomhet Sykehjemmene for å dekke økning i antall plasser og
reduksjon i refusjon for ressurskrevende tjenester.
6. Det tilføres kr. 16.900.000 til virksomhet Hjemmetjenester for å dekke økning i antall brukere.
7. Det tilføres kr. 8.900.000 til virksomhet HOB for å dekke økning i antall brukere og
vedtakstimer.
8. Det tilføres kr. 1.000.000 til virksomhet Tønsberg legevakt og fastlegekontor for å kompensere
for manglende inntekter på fastlegekontoret.
9. Virksomhet Kommunikasjon tilføres kr. 200.000 for å dekke underbudsjettering.
10. For å dekke ovennevnte budsjettendringer økes budsjettet for skatteinntekter med kr.
31.500.000, avsatt reserve på kr. 12.500.000 benyttes, og det budsjetteres med overskudd
Havn med kr. 2.900.000.
11. Det vedtas å bruke kr. 5.700.000 fra Integreringsfond for å dekke merforbruk i Tønsberg
læringssenter.
12. Årsbudsjett for 2019 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet,
spesifisert i tabell 2A.
13. Skjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas som fremstilt i saken.

07.05.2019 Utvalg for kultur, idrett og folkehelse:
Møtebehandling:

UKIF tar saken til orientering.
Etter dette har utvalget fattet slikt vedtak:
UKIF- 029/19 Vedtak:

UKIF tar saken til orientering.
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09.05.2019 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette fattet UNS følgende vedtak:
UNS- 030/19 Vedtak:

1. Det gjøres en omfordeling av budsjettmidler mellom virksomhetene Bydrift, Eiendomsutvikling
og Næringsutvikling for å legge til rette for å finansiere en prosjektstilling som skal ivareta
utviklingen på Rygg
2. Skolene tilføres kr. 4.500.000 for å dekke flere forhold, se eget vedlegg. Midlene legges
foreløping til fagenheten for videre fordeling.
3. Fagenhet oppvekst tilføres kr. 1.500.000 for å dekke økte kostnader til skyleskyss og økt
elevtall ved Foynland og Teigar skoler.
4. NAV tilføres kr. 8.500.000 for å dekke økning i sosialhjelpsutbetalingene.
5. Det tilføres kr. 9.100.000 til virksomhet Sykehjemmene for å dekke økning i antall plasser og
reduksjon i refusjon for ressurskrevende tjenester.
6. Det tilføres kr. 16.900.000 til virksomhet Hjemmetjenester for å dekke økning i antall brukere.
7. Det tilføres kr. 8.900.000 til virksomhet HOB for å dekke økning i antall brukere og
vedtakstimer.
8. Det tilføres kr. 1.000.000 til virksomhet Tønsberg legevakt og fastlegekontor for å kompensere
for manglende inntekter på fastlegekontoret.
9. Virksomhet Kommunikasjon tilføres kr. 200.000 for å dekke underbudsjettering.
10. For å dekke ovennevnte budsjettendringer økes budsjettet for skatteinntekter med kr.
31.500.000, avsatt reserve på kr. 12.500.000 benyttes, og det budsjetteres med overskudd
Havn med kr. 2.900.000.
11. Det vedtas å bruke kr. 5.700.000 fra Integreringsfond for å dekke merforbruk i Tønsberg
læringssenter.
12. Årsbudsjett for 2019 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet,
spesifisert i tabell 2A.
13. Skjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas som fremstilt i saken.

031/19: Selvkostfond vann, avløp, slam, renovasjon og feiing - en vurdering ved
etablering av nye Tønsberg kommune

Rådmannens innstilling
Selvkostfondene vann, avløp, renovasjon, slam og feiing i Re og Tønsberg kommuner
vurderes å ha en tilfredsstillende balanse pr 1.1.2020, uten ytterligere tiltak.

09.05.2019 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Etter dette fattet UNS følgende vedtak:
UNS- 031/19 Vedtak:

Selvkostfondene vann, avløp, renovasjon, slam og feiing i Re og Tønsberg kommuner
vurderes å ha en tilfredsstillende balanse pr 1.1.2020, uten ytterligere tiltak.

032/19: Årsmelding 2018 for Tønsberg kommune

Rådmannens innstilling
Årsmelding 2018 for Tønsberg Kommune tas til orientering.

06.05.2019 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har eldrerådet fattet følgende vedtak:
ELDR- 015/19 Vedtak:

Årsmelding 2018 for Tønsberg Kommune tas til orientering.
06.05.2019 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:
RMF- 015/19 Vedtak:

Årsmelding 2018 for Tønsberg Kommune tas til orientering.
06.05.2019 Ungdomsrådet:
Møtebehandling:

Ungdomsrådet fått en kort orientering av møteleder på årsmelding for 2018.
Det ble ikke så mye inngående blikk på rapporten.
Ungdomsrådet tar årsmeldingen til orientering.
Etter dette har ungdområdet fattet slikt vedtak:
UNG- 016/19 Vedtak:

Årsmelding 2018 for Tønsberg Kommune tas til orientering.
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07.05.2019 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 019/19 Vedtak:

Årsmelding 2018 for Tønsberg Kommune tas til orientering.

07.05.2019 Utvalg for kultur, idrett og folkehelse:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UKIF fattet følgende vedtak:
UKIF- 031/19 Vedtak:

Årsmelding 2018 for Tønsberg Kommune tas til orientering.
09.05.2019 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette fattet UNS følgende vedtak:
UNS- 032/19 Vedtak:

Årsmelding 2018 for Tønsberg Kommune tas til orientering.

033/19: Kommuneplanens samfunnsdel (Plan ID 99007S), arealdel (Plan ID 0704 99008)
og Byplan (Plan ID 90019) 2018-2030 . Delvis revisjon - 2.gangsbehandling

Rådmannens innstilling
1. Samfunnsdel:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens samfunnsdel
2018-2030 Plan ID 0704 99007S.

2. Arealdel:
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Plan ID 0704 99007 vedtas med hjemmel i Planog bygningsloven § 11-15) med følgende endringer etter offentlig ettersyn:
2.1.
Innsigelse fra Fylkesmannen i Vestfold knyttet til planlagt rigg- og
anleggsområde tas til følge og følgende rigg- og anleggsområder tas ut: Eik v/
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Peer Gynts vei vei (gbnr 86/46), Ulvikaveien v/ Tolvsrød barnehage (gbnr 141/188)
og Sandeveien på Olsrød (gbnr 149/174).
2.2
Innsigelse fra Vestfold fylkeskommune om å ta inn Hensynssone
kulturmiljø Slagendalen og Oseberg (H570_48) og Jarlsberg (H570_47) tas ikke til
følge. Kommuneplanens arealdel vedtas derfor uten rettsvirkning for områdene
som omfattes av hensynssone.
2.3
Det er foretatt en ny vurdering av Presterødåsen med tanke på å sette av
området til helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø. Det er utarbeidet en
områdebeskrivelse (vedlegg 7) og området vurderes her ikke å være ensartet nok
til å bli tatt inn som et helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø i kommuneplanens
arealdel.
2.4
Båndlegging fastlandsforbindelse justeres i tråd med ny
2.gangsbehandling av kommundelplan for ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy og
Tjøme ved at båndleggingssone på Korten tas ut og båndleggingssone på
Smørberg utvides.
2.5

Følgende planer vedtas opphevet:

a) Kommunedelplan for Husøy, og erstattes med kommuneplan
b) Kommunedelplan på Kilen oppheves, og erstattes av områdeplan og kommuneplan
2.6

Endringer i arealdelens bestemmelser (vedlegg 3) og som beskrevet i saken.
2.7
Mindre endringer og justeringer i arealdelens plankart som vist i plankart
(vedlegg 2) og som beskrevet i saken.

3. Byplan:
Kommundelplan for sentrum (Byplan) 2018-2030 Plan ID 0704 90019 vedtas med
hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15) med følgende endringer etter offentlig
ettersyn:
3.1

Endringer i Byplanens bestemmelser (vedlegg 5) og som beskrevet i saken.
3.2
Mindre endringer og justeringer i Byplanens plankart som vist i plankart
(vedlegg 4) og som beskrevet i saken.

4. Byplan og arealdel:
4.1
Tomtealternativene som ikke lenger er aktuelle til ny svømmehall iht
vedtak i BY-sak 020/19, tas ut av Byplan og Arealdel. Formål med tilhørende
bestemmelser tilbakeføres som i Byplan og Arealdel 2014-2026.
Det stilles krav om felles reguleringsplan for gbnr 1002/11 og 1002/371 og at
følgende skal innpasses i denne planen:
·

Ny svømmehall

·

Trafikkløsning for gående, syklende, buss og personbil, samt trafikksikker atkomst til
ny svømmehall
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·

Erstatningsareal for tapt grønnstruktur der ny svømmehall skal bygges

·

Parkeringsareal

4.2
Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» (vedlegg 6)
med tilhørende områdebeskriivelser og byggeskikkveileder vedtas og legges til
grunn for plan- og byggesaker i Tønsberg kommunes boligområder.

06.05.2019 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har eldrerådet fattet følgende vedtak:
ELDR- 016/19 Vedtak:

1. Samfunnsdel:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens samfunnsdel
2018-2030 Plan ID 0704 99007S.

2. Arealdel:
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Plan ID 0704 99007 vedtas med hjemmel i Planog bygningsloven § 11-15) med følgende endringer etter offentlig ettersyn:
2.1.
Innsigelse fra Fylkesmannen i Vestfold knyttet til planlagt rigg- og
anleggsområde tas til følge og følgende rigg- og anleggsområder tas ut: Eik v/ Peer
Gynts vei vei (gbnr 86/46), Ulvikaveien v/ Tolvsrød barnehage (gbnr 141/188) og
Sandeveien på Olsrød (gbnr 149/174).
2.2
Innsigelse fra Vestfold fylkeskommune om å ta inn Hensynssone kulturmiljø
Slagendalen og Oseberg (H570_48) og Jarlsberg (H570_47) tas ikke til følge.
Kommuneplanens arealdel vedtas derfor uten rettsvirkning for områdene som omfattes
av hensynssone.
2.3
Det er foretatt en ny vurdering av Presterødåsen med tanke på å sette av
området til helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø. Det er utarbeidet en
områdebeskrivelse (vedlegg 7) og området vurderes her ikke å være ensartet nok til å
bli tatt inn som et helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø i kommuneplanens arealdel.
2.4
Båndlegging fastlandsforbindelse justeres i tråd med ny 2.gangsbehandling av
kommundelplan for ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy og Tjøme ved at
båndleggingssone på Korten tas ut og båndleggingssone på Smørberg utvides.
2.5

Følgende planer vedtas opphevet:

a) Kommunedelplan for Husøy, og erstattes med kommuneplan
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b) Kommunedelplan på Kilen oppheves, og erstattes av områdeplan og kommuneplan
2.6

Endringer i arealdelens bestemmelser (vedlegg 3) og som beskrevet i saken.

2.7
Mindre endringer og justeringer i arealdelens plankart som vist i plankart
(vedlegg 2) og som beskrevet i saken.

3. Byplan:
Kommundelplan for sentrum (Byplan) 2018-2030 Plan ID 0704 90019 vedtas med
hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15) med følgende endringer etter offentlig
ettersyn:
3.1

Endringer i Byplanens bestemmelser (vedlegg 5) og som beskrevet i saken.

3.2
Mindre endringer og justeringer i Byplanens plankart som vist i plankart
(vedlegg 4) og som beskrevet i saken.

4. Byplan og arealdel:
4.1
Tomtealternativene som ikke lenger er aktuelle til ny svømmehall iht vedtak i
BY-sak 020/19, tas ut av Byplan og Arealdel. Formål med tilhørende bestemmelser
tilbakeføres som i Byplan og Arealdel 2014-2026.
Det stilles krav om felles reguleringsplan for gbnr 1002/11 og 1002/371 og at følgende
skal innpasses i denne planen:
·

Ny svømmehall

·

Trafikkløsning for gående, syklende, buss og personbil, samt trafikksikker
atkomst til ny svømmehall

·

Erstatningsareal for tapt grønnstruktur der ny svømmehall skal bygges

·

Parkeringsareal

4.2
Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» (vedlegg 6) med
tilhørende områdebeskriivelser og byggeskikkveileder vedtas og legges til grunn for
plan- og byggesaker i Tønsberg kommunes boligområder.
06.05.2019 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:
RMF- 016/19 Vedtak:

1. Samfunnsdel:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens samfunnsdel
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2018-2030 Plan ID 0704 99007S.

2. Arealdel:
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Plan ID 0704 99007 vedtas med hjemmel i Planog bygningsloven § 11-15) med følgende endringer etter offentlig ettersyn:
2.1.
Innsigelse fra Fylkesmannen i Vestfold knyttet til planlagt rigg- og
anleggsområde tas til følge og følgende rigg- og anleggsområder tas ut: Eik v/
Peer Gynts vei vei (gbnr 86/46), Ulvikaveien v/ Tolvsrød barnehage (gbnr 141/188)
og Sandeveien på Olsrød (gbnr 149/174).
2.2
Innsigelse fra Vestfold fylkeskommune om å ta inn Hensynssone
kulturmiljø Slagendalen og Oseberg (H570_48) og Jarlsberg (H570_47) tas ikke til
følge. Kommuneplanens arealdel vedtas derfor uten rettsvirkning for områdene
som omfattes av hensynssone.
2.3
Det er foretatt en ny vurdering av Presterødåsen med tanke på å sette av
området til helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø. Det er utarbeidet en
områdebeskrivelse (vedlegg 7) og området vurderes her ikke å være ensartet nok
til å bli tatt inn som et helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø i kommuneplanens
arealdel.
2.4
Båndlegging fastlandsforbindelse justeres i tråd med ny
2.gangsbehandling av kommundelplan for ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy og
Tjøme ved at båndleggingssone på Korten tas ut og båndleggingssone på
Smørberg utvides.
2.5

Følgende planer vedtas opphevet:

a) Kommunedelplan for Husøy, og erstattes med kommuneplan
b) Kommunedelplan på Kilen oppheves, og erstattes av områdeplan og kommuneplan
2.6

Endringer i arealdelens bestemmelser (vedlegg 3) og som beskrevet i saken.
2.7
Mindre endringer og justeringer i arealdelens plankart som vist i plankart
(vedlegg 2) og som beskrevet i saken.

3. Byplan:
Kommundelplan for sentrum (Byplan) 2018-2030 Plan ID 0704 90019 vedtas med
hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15) med følgende endringer etter offentlig
ettersyn:
3.1

Endringer i Byplanens bestemmelser (vedlegg 5) og som beskrevet i saken.
3.2
Mindre endringer og justeringer i Byplanens plankart som vist i plankart
(vedlegg 4) og som beskrevet i saken.

4. Byplan og arealdel:
4.1
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Tomtealternativene som ikke lenger er aktuelle til ny svømmehall iht

vedtak i BY-sak 020/19, tas ut av Byplan og Arealdel. Formål med tilhørende
bestemmelser tilbakeføres som i Byplan og Arealdel 2014-2026.
Det stilles krav om felles reguleringsplan for gbnr 1002/11 og 1002/371 og at
følgende skal innpasses i denne planen:
·

Ny svømmehall

·

Trafikkløsning for gående, syklende, buss og personbil, samt trafikksikker
atkomst til ny svømmehall

·

Erstatningsareal for tapt grønnstruktur der ny svømmehall skal bygges

·

Parkeringsareal

4.2
Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» (vedlegg 6)
med tilhørende områdebeskriivelser og byggeskikkveileder vedtas og legges til
grunn for plan- og byggesaker i Tønsberg kommunes boligområder.

06.05.2019 Ungdomsrådet:
Møtebehandling:

Ungdområdet har ingen innsigelser på rådmannen instilling, og støtter derfor
innstillingene jf punktene:
1 Samfunnsdel
2 Arealdel
3 Byplan
4 Byplan og arealdel
Etter dette har ungdomsrådet fattet slikt vedtak:
UNG- 012/19 Vedtak:

1. Samfunnsdel:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens samfunnsdel
2018-2030 Plan ID 0704 99007S.

2. Arealdel:
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Plan ID 0704 99007 vedtas med hjemmel i Planog bygningsloven § 11-15) med følgende endringer etter offentlig ettersyn:
2.1.
Innsigelse fra Fylkesmannen i Vestfold knyttet til planlagt rigg- og
anleggsområde tas til følge og følgende rigg- og anleggsområder tas ut: Eik v/
Peer Gynts vei vei (gbnr 86/46), Ulvikaveien v/ Tolvsrød barnehage (gbnr 141/188)
og Sandeveien på Olsrød (gbnr 149/174).
2.2
Innsigelse fra Vestfold fylkeskommune om å ta inn Hensynssone
kulturmiljø Slagendalen og Oseberg (H570_48) og Jarlsberg (H570_47) tas ikke til
følge. Kommuneplanens arealdel vedtas derfor uten rettsvirkning for områdene
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som omfattes av hensynssone.
2.3
Det er foretatt en ny vurdering av Presterødåsen med tanke på å sette av
området til helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø. Det er utarbeidet en
områdebeskrivelse (vedlegg 7) og området vurderes her ikke å være ensartet nok
til å bli tatt inn som et helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø i kommuneplanens
arealdel.
2.4
Båndlegging fastlandsforbindelse justeres i tråd med ny
2.gangsbehandling av kommundelplan for ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy og
Tjøme ved at båndleggingssone på Korten tas ut og båndleggingssone på
Smørberg utvides.
2.5

Følgende planer vedtas opphevet:

a) Kommunedelplan for Husøy, og erstattes med kommuneplan
b) Kommunedelplan på Kilen oppheves, og erstattes av områdeplan og kommuneplan
2.6

Endringer i arealdelens bestemmelser (vedlegg 3) og som beskrevet i saken.
2.7
Mindre endringer og justeringer i arealdelens plankart som vist i plankart
(vedlegg 2) og som beskrevet i saken.

3. Byplan:
Kommundelplan for sentrum (Byplan) 2018-2030 Plan ID 0704 90019 vedtas med
hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15) med følgende endringer etter offentlig
ettersyn:
3.1

Endringer i Byplanens bestemmelser (vedlegg 5) og som beskrevet i saken.
3.2
Mindre endringer og justeringer i Byplanens plankart som vist i plankart
(vedlegg 4) og som beskrevet i saken.

4. Byplan og arealdel:
4.1
Tomtealternativene som ikke lenger er aktuelle til ny svømmehall iht
vedtak i BY-sak 020/19, tas ut av Byplan og Arealdel. Formål med tilhørende
bestemmelser tilbakeføres som i Byplan og Arealdel 2014-2026.
Det stilles krav om felles reguleringsplan for gbnr 1002/11 og 1002/371 og at
følgende skal innpasses i denne planen:
·

Ny svømmehall

·

Trafikkløsning for gående, syklende, buss og personbil, samt trafikksikker
atkomst til ny svømmehall

·

Erstatningsareal for tapt grønnstruktur der ny svømmehall skal bygges

·

Parkeringsareal

4.2
Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» (vedlegg 6)
med tilhørende områdebeskriivelser og byggeskikkveileder vedtas og legges til
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grunn for plan- og byggesaker i Tønsberg kommunes boligområder.

07.05.2019 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

MDG v/Hernes Rød ønsker endring i punkt 2.2: "Innsigelse fra Vestfold fylkeskommune om å ta inn Hensynssone kulturmiljø
Slagendalen og Oseberg (H570_48) og Jarlsberg (H570_47) tas til følge.
Kommuneplanens arealdel vedtas derfor uten rettsvirkning for områdene som omfattes
av hensynssone"
MDGs forslag fikk 3 mot 8 stemmer - fallt.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 020/19 Vedtak:

1. Samfunnsdel:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens samfunnsdel
2018-2030 Plan ID 0704 99007S.

2. Arealdel:
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Plan ID 0704 99007 vedtas med hjemmel i Planog bygningsloven § 11-15) med følgende endringer etter offentlig ettersyn:
2.1.
Innsigelse fra Fylkesmannen i Vestfold knyttet til planlagt rigg- og
anleggsområde tas til følge og følgende rigg- og anleggsområder tas ut: Eik v/
Peer Gynts vei vei (gbnr 86/46), Ulvikaveien v/ Tolvsrød barnehage (gbnr 141/188)
og Sandeveien på Olsrød (gbnr 149/174).
2.2
Innsigelse fra Vestfold fylkeskommune om å ta inn Hensynssone
kulturmiljø Slagendalen og Oseberg (H570_48) og Jarlsberg (H570_47) tas ikke til
følge. Kommuneplanens arealdel vedtas derfor uten rettsvirkning for områdene
som omfattes av hensynssone.
2.3
Det er foretatt en ny vurdering av Presterødåsen med tanke på å sette av
området til helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø. Det er utarbeidet en
områdebeskrivelse (vedlegg 7) og området vurderes her ikke å være ensartet nok
til å bli tatt inn som et helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø i kommuneplanens
arealdel.
2.4
Båndlegging fastlandsforbindelse justeres i tråd med ny
2.gangsbehandling av kommundelplan for ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy og
Tjøme ved at båndleggingssone på Korten tas ut og båndleggingssone på
Smørberg utvides.
2.5
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Følgende planer vedtas opphevet:

a) Kommunedelplan for Husøy, og erstattes med kommuneplan
b) Kommunedelplan på Kilen oppheves, og erstattes av områdeplan og kommuneplan
2.6

Endringer i arealdelens bestemmelser (vedlegg 3) og som beskrevet i saken.
2.7
Mindre endringer og justeringer i arealdelens plankart som vist i plankart
(vedlegg 2) og som beskrevet i saken.

3. Byplan:
Kommundelplan for sentrum (Byplan) 2018-2030 Plan ID 0704 90019 vedtas med
hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15) med følgende endringer etter offentlig
ettersyn:
3.1

Endringer i Byplanens bestemmelser (vedlegg 5) og som beskrevet i saken.
3.2
Mindre endringer og justeringer i Byplanens plankart som vist i plankart
(vedlegg 4) og som beskrevet i saken.

4. Byplan og arealdel:
4.1
Tomtealternativene som ikke lenger er aktuelle til ny svømmehall iht
vedtak i BY-sak 020/19, tas ut av Byplan og Arealdel. Formål med tilhørende
bestemmelser tilbakeføres som i Byplan og Arealdel 2014-2026.
Det stilles krav om felles reguleringsplan for gbnr 1002/11 og 1002/371 og at
følgende skal innpasses i denne planen:
·

Ny svømmehall

·

Trafikkløsning for gående, syklende, buss og personbil, samt trafikksikker
atkomst til ny svømmehall

·

Erstatningsareal for tapt grønnstruktur der ny svømmehall skal bygges

·

Parkeringsareal

4.2
Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» (vedlegg 6)
med tilhørende områdebeskriivelser og byggeskikkveileder vedtas og legges til
grunn for plan- og byggesaker i Tønsberg kommunes boligområder.

07.05.2019 Utvalg for kultur, idrett og folkehelse:
Møtebehandling:

UKIF tar saken til orientering.
Etter dette har utvalget fattet slikt vedtak:
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UKIF- 030/19 Vedtak:

UKIF tar saken til orientering.
09.05.2019 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:

Nina Brodahl MDG foreslo følgende endring til rådmannens innstilling pkt 2.2:
Innsigelse fra Vestfold fylkeskommune om å ta inn Hensynssone kulturmiljø
Slagendalen og Oseberg (H570_48) og Jarlsberg (H570_47) tas til følge.
Forslaget fikk 2 stemmer MDG og V og fallt.
Raymond Henriksen V foreslo følgende tillegg til pkt. 4.2:
En kvalitetsstandard/norm for varierte felles leke- og uteoppholdsarealer for
boligbygging utvikles og sees i sammenhang med "Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg
kommune".
Forslaget fikk 1 stemme V og fallt.
Raymond Henriksen V foreslo følgende endring i dokumentet "Slik skal vi bygge og bo i
Tønsberg kommune":
Under kommunens målsetninger om fortetting og bærekraftig arealpolitikk endres
"80 % av all boligutvikling
skal skje innenfor langsiktig utviklingsgrense" til
"Hovedvekten av all boligutvikling skal skje i gangavstand (1-2 km) fra definerte
nærsentre/lokalsentre".
Forslaget fikk 2 stemmer V og MDG og fallt.
Etter dette fattet UNS følgende vedtak:

UNS- 033/19 Vedtak:

1. Samfunnsdel:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens samfunnsdel
2018-2030 Plan ID 0704 99007S.

2. Arealdel:
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Plan ID 0704 99007 vedtas med hjemmel i Planog bygningsloven § 11-15) med følgende endringer etter offentlig ettersyn:
2.1.
Innsigelse fra Fylkesmannen i Vestfold knyttet til planlagt rigg- og
anleggsområde tas til følge og følgende rigg- og anleggsområder tas ut: Eik v/
Peer Gynts vei vei (gbnr 86/46), Ulvikaveien v/ Tolvsrød barnehage (gbnr 141/188)
og Sandeveien på Olsrød (gbnr 149/174).
2.2
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Innsigelse fra Vestfold fylkeskommune om å ta inn Hensynssone

kulturmiljø Slagendalen og Oseberg (H570_48) og Jarlsberg (H570_47) tas ikke til
følge. Kommuneplanens arealdel vedtas derfor uten rettsvirkning for områdene
som omfattes av hensynssone.
2.3
Det er foretatt en ny vurdering av Presterødåsen med tanke på å sette av
området til helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø. Det er utarbeidet en
områdebeskrivelse (vedlegg 7) og området vurderes her ikke å være ensartet nok
til å bli tatt inn som et helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø i kommuneplanens
arealdel.
2.4
Båndlegging fastlandsforbindelse justeres i tråd med ny
2.gangsbehandling av kommundelplan for ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy og
Tjøme ved at båndleggingssone på Korten tas ut og båndleggingssone på
Smørberg utvides.
2.5

Følgende planer vedtas opphevet:

a) Kommunedelplan for Husøy, og erstattes med kommuneplan
b) Kommunedelplan på Kilen oppheves, og erstattes av områdeplan og kommuneplan
2.6

Endringer i arealdelens bestemmelser (vedlegg 3) og som beskrevet i saken.
2.7
Mindre endringer og justeringer i arealdelens plankart som vist i plankart
(vedlegg 2) og som beskrevet i saken.

3. Byplan:
Kommundelplan for sentrum (Byplan) 2018-2030 Plan ID 0704 90019 vedtas med
hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15) med følgende endringer etter offentlig
ettersyn:
3.1

Endringer i Byplanens bestemmelser (vedlegg 5) og som beskrevet i saken.
3.2
Mindre endringer og justeringer i Byplanens plankart som vist i plankart
(vedlegg 4) og som beskrevet i saken.

4. Byplan og arealdel:
4.1
Tomtealternativene som ikke lenger er aktuelle til ny svømmehall iht
vedtak i BY-sak 020/19, tas ut av Byplan og Arealdel. Formål med tilhørende
bestemmelser tilbakeføres som i Byplan og Arealdel 2014-2026.
Det stilles krav om felles reguleringsplan for gbnr 1002/11 og 1002/371 og at
følgende skal innpasses i denne planen:
·

Ny svømmehall

·

Trafikkløsning for gående, syklende, buss og personbil, samt trafikksikker
atkomst til ny svømmehall

·

Erstatningsareal for tapt grønnstruktur der ny svømmehall skal bygges

·

Parkeringsareal
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4.2
Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» (vedlegg 6)
med tilhørende områdebeskriivelser og byggeskikkveileder vedtas og legges til
grunn for plan- og byggesaker i Tønsberg kommunes boligområder.

034/19: Søknad om studio og skjermer på Brygga.

09.05.2019 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:

Harald H Andersen AP fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling:
"som et prøveprosjekt" settes inn på slutten av første setning.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Raymond Henriksen V fremmet følgende forslag på vegne av V, KRF, MDG: UNS vil
ikke tillate storskjerm på Lindahlplan.
Dette ble ansett som mest ytterligående og ble stemt over først.
Forslaget fikk 6 stemmer, 2 stemmer AP Lisbeth Johansen og Ketil Teigen, V, KRF,
MDG og 1 stemme FRP Harald Madsen, og ble vedtatt.
Frank Pedersen H fremmet følgende tillegg til rådmannes innstilling:
Det bes om at det i forkant av igangsettelse foretas en vurdering av lysforurensning av
10 kvm storskjerm.
Forslaget ble ikke votert over, pga vedtaket i forrige forslag.
Etter dette fattet UNS følgende vedtak:

UNS- 034/19 Vedtak:

Tønsberg kommune er positive til et sommerstudio på Brygga som et prøveprosjekt.
Det må søkes om leie av arealet og eventuelt andre tillatelser på vanlig måte.
UNS vil ikke tillate storskjerm på Lindahlplan.
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