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Uttalelse - Varsel om planoppstart for reguleringsendring av Husøy havn Tønsberg kommune
Vestfold fylkeskommune viser til oversendelse datert 09.04.2019 vedrørende varsel om planoppstart
for reguleringsendring av Husøy havn i Tønsberg kommune. Uttalelsesfristen er satt til 07.05.2019.
Varslets bakgrunn
I gjeldende plan er parkering og boder forutsatt lagt i to plan (1. etasje og kjeller), under søndre del
av planområdet og innenfor byggeområde AB1 og AB2. I forslag til endring er deler av dette arealet
foreslått flyttet ut til kjeller under AB3 og BL2 – BL5.
Fylkeskommunens roller og ansvar
Vestfold fylkeskommune har mottatt varsel om reguleringsendring i medhold av plan- og
bygningsloven (pbl.) § 12-14.
Fylkeskommunen skal bidra til og sørge for at nasjonale og regionale føringer blir fulgt opp i alt
planarbeid. Fylkeskommunen har en rolle som regional utviklingsaktør og som planfaglig veileder.
Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for kulturminnevernet i fylket og er myndighet for fredede
kulturminner. Statens vegvesen uttaler seg på vegne av fylkeskommunen om veifaglige temaer og
trafikksikkerhet.
Fylkeskommunens uttalelse gis med grunnlag i mål, prinsipper og anbefalinger, slik de er nedfelt i
overordnede nasjonale og regionale styringsdokumenter. Dokumentene ligger som
referansedokumenter på «Planportal Vestfold» – en nettportal som er utarbeidet for samhandling om
arealforvaltningen mellom regionale myndigheter og kommunene i Vestfold. Planportalen er et nyttig
verktøy for det videre planarbeidet og gir en lett tilgjengelig oversikt over de viktigste nasjonale og
regionale hensynene, se www.planportal.no.
Fylkeskommunens vurdering
Vestfold fylkeskommune har ut i fra regionale og nasjonale interesser, ingen kommentarer til varselet
om oppstart av planarbeid.
Med vennlig hilsen

Gerd- Louise Wessel
plankoordinator

Bettina Evelyn Bertelsen
rådgiver
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