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GBNR. 8/42 – Korniveien 3 – søknad om endring av reguleringsplan
Viser til tidligere korrespondanse i saken og søker med dette om endring av reguleringsplan
for Næringsområde Barkåker Syd, plan-id 0704 25003, angående avgrensningen av
grøntareal.
Opprinnelig situasjon:

Bakgrunnen for formen på grøntarealet mot næringsarealet på eiendommen gnr 8/42 er
ifølge tilbakemelding fra planavdelingen utformingen av trafikkareal i opprinnelig vedtatt plan
25003. Denne planen ble endret da tilgrensende plan for vestfoldbanen parsell 7, plan-id
25002, ble vedtatt. Da ble trafikkarealet og deler av parkbeltet tatt ut av planområdet for
25003. I samme prosess ble avgrensningen av trafikkarealet endret, men avgrensningen av
næringsområdet i 25003 ble ikke endret tilsvarende. Derfor henger denne formen igjen i
plankartet for 25003.
i-Bygg AS ønsker nå å sette opp et næringsbygg på eiendommen, med plassering over
regulert grøntareal, for best mulig utnyttelse av eiendommen, som vist på skisse på neste
side:
Vårdal Arkitekter AS
Åslyveien 19 3170 SEM
Tlf: 33 06 10 80 | Fax: 33 06 10 81
Mob: 928 64 923 | E-post: post@vaardal.as
Bank giro: 2470.24.58486 | Org.nr: 983 047 572 www.vaardal.as

Ønsket plassering utløser krav om endring av reguleringsplan, pga. regulert grøntareal.
Ansvarligsøker har allerede vært i kontakt med planavdelingen i Tønsberg kommune, som har
utarbeidet et nytt forslag til plankart, som vist under, der grøntarealet følger veien:

Endringen medfører ingen endring av reguleringsbestemmelsene – kun endring på plankart,
og det er ingen kjente konsekvenser knyttet til endringen.
Søknad om endring av reguleringsplan ble nabovarslet via Alltinnden 22.05.19. Det er ikke
mottatt merknader på reguleringsendringen. Vihar mottatt svar på nabovarsel fra BaneNOR,
med retningslinjer dersom det skal benyttes kran/lift e.l. innen 30 meters avstand fra midten
av nærmeste jernbanespor. Se vedlegg C-3.
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