Naboere/gjenboere til gbnr 8/42 – Korniveien 3

Vår ref.
21729

Kontakt
Torunn V. Olsen

Dato
22.05.19

Deres ref.
-

GBNR. 8/42 – Korniveien 3 – nabovarsel – endring av reguleringsplan
Vårdal Arkitekter AS v/Torunn V. Olsen varsler med dette, for i-Bygg AS v/Martin Fuglevik,
endring av reguleringsplan for Næringsområde Barkåker Syd, planid 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, planid
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
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Ønsket plassering utløser krav om endring av reguleringsplan, pga. regulert grøntareal.
Ansvarligsøker har 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.
Frist for uttalelse vedr. endring av reguleringsplan er 4 uker. Eventuelle merknader kan
sendes til Vårdal Arkitekter AS,Korniveien1, 3157 Barkåker eller torunn@vaardal.as . Kopiav
uttalelser sendes Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg eller
postmottak@tonsberg.kommune.no – innen 19. juni 2019

Med vennlig hilsen

…………………………………..
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