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Endring av Reguleringsplan for Næringsområde Barkåker Syd - B4
Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Utvalg for bygge- og arealsaker
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtas endring av reguleringsplan for
Næringsområde Barkåker Syd - planid 0704 25003, vedtatt 12.2.1997 med følgende
endringer i kart og bestemmelser:
Endringer i plankartet:
1. Avgrensningen av felt industriområde felt N4 i sør justeres sørover.
2. Et areal på ca 150 m2 endres fra formål Parkbelte til Industri.
Det delegeres rådmannen å gjøre de nødvendige endringer og justeringer i plankartet,
innbefattet tilpasning av grensene til tilgrensende planer.

Sammendrag:
Vårdal Arkitekter AS søker på vegne av I Bygg AS, om endring av reguleringsplan for
Næringsområde Barkåker Syd - planid 0704 25003.
Endringen berører felt N4, Korniveien 3, gnr 8/42. Eiendommen er regulert til formål Industri
og Parkbelte. Eiendommen er og delvis bebygget, og eier ønsker nå å utvikle resten av
eiendommen.
Den omsøke endringen består i å justere den buede avgrensningen av felt N4 mot parkbelte
i sør. Begrunnelsen for søknaden er at en buet formålsgrense gjør det vanskeligere å utnytte
eiendommen på en god måte. Søker ønsker å sette opp et firkantet bygg plassert parallelt
med formålsgrensen. Bakgrunnen for at eiendomsgrensen ble utformet på denne måten er et
veitiltak som lå inne i en tilgrensende plan og som virket styrende på utformingen av
tilgrensende arealer. Dette tiltaket er ikke lenger er aktuelt. Det søkes derfor om å rette ut
den buede formålsgrensen og justere parkbeltet tilsvarende. Endringen medfører at et areal
på ca 150m2 endres fra formål Parkbelte til Industri. Bredden på byggegrensen mot
parkbeltet endres ikke, men parkbeltet blir smalere og får omtrent samme bredde som på
naboeiendommene.
Endringen er varslet naboer og berørte. Det er kun kommet innspill fra Bane Nor, som ikke
har merknader til endringen.
Rådmannen vurderer at endringen kan gjennomføres med forenklet prosess, og anbefaler
etter en samlet vurdering at endringen vedtas med de vilkår som framkommer av
innstillingen.
Vedlegg
25003_R 20140620 Bestemmelser revidert 14-04-2015_Korrektur 29-01-2019
25003_Plankart revidert 08-04-2015
25003_G 20060328
Korniveien 3 - 0008/0042 - søknad om mindre reguleringsendring
Nabovarsel - endring av reguleringsplan
Svar på nabovarsel fra BaneNOR
Kvittering for nabovarsel
Opplysninger gitt i nabovarsel
Dokumenter i saksmappen:
20.06.2019 Korniveien 3 - 0008/0042 - søknad om mindre reguleringsendring
22.05.2019 SV: Gbnr 8/42 - Korniveien 3 - nabovarseltekst til gjennomsyn vedr. endring av
Næringsområde Barkåker Syd, planid 0704 25003
22.05.2019 Gbnr 8/42 - Korniveien 3 - nabovarseltekst til gjennomsyn vedr. endring av
Næringsområde Barkåker Syd, planid 0704 25003
08.03.2019 VS: 21729 - Korniveien 3 gbnr 8/42
Innledning – hva saken gjelder:
Vårdal Arkitekter AS søker på vegne av I Bygg AS, om endring av reguleringsplan for
Næringsområde Barkåker Syd - planid 0704 25003.
Den omsøke endringen består i å justere avgrensningen av felt N4 mot parkbelte i sør.
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Begrunnelsen for søknaden er at den buede eiendomsgrensen i sør gjør det vanskeligere å
utnytte denne delen av eiendommen på en god måte. Nordre del av eiendommen er
bebygget, og eier planlegger nå å utvikle den resterende del av eiendommen.

Dagens situasjon og gjeldende reguleringsplan, med eiendomsgrenser.

Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-14 beskriver endring og oppheving av reguleringsplan.
Endring av reguleringsplan gjennom forenklet prosess, kan gjøres «når endringen i liten grad
vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går ut over hovedrammene i planen, og
heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder». Hva som ligger innenfor
disse rammene vurderes av kommunen i hvert enkelt tilfelle. Vedtak om endring av
reguleringsplan fattes med hjemmel i Pbl. § 12-12.
Kommuneplanen:
Reguleringsplanen legger til rette for utnyttelse av området til industri. Planen er i tråd med
kommuneplanens arealdel.
Gjeldende Reguleringsplaner i området – Bakgrunn for saken:
Gjeldende reguleringplan ble vedtatt 12.2.1997. Planen legger til rette for industri, lager med
tilhørende kontorer innenfor feltene N1-N4 og N6. Planområdet deles i to av Barkåkerveien.
Barkåkerveien er regulert i Reguleringsplan for Vestfoldbanen parsell 7.1 Barkåker –
Tønsberg, vedtatt 15.10.1997. Barkåkerveien ble innlemmet i Reguleringsplan for
Vestfoldbanen parsell 7.1 Barkåker – Tønsberg for å sikre en brokryssning med
dobbeltsporet.
Tidligere inngikk Barkåkerveien i reguleringsplan for Barkåker Næringsområde Syd. I den
eldre planen ligger Barkåkerveien inne med en snumulighet mot jernbanearealet. Arealet N4
som grenser til snuplassen fikk derfor en buet avgrensening mot denne. Denne
avgrensningen har arealet i dag, selv om snumuligheten nå er endret til bro, og veiarealet
har fått en annen rettere utforming.
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Reguleringsplan for næringsområde Barkåker syd, plaid 25003, vedtatt 12.2.1997, utsnitt av
opprinnelig vedtatt plan der Barkåkerveien ender i snuplass mot jernbanen. Snuplassen ligger inn imot
Næringsarealet N4 og gjør dette får en buet søndre avgrensning.
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Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Barkåker næringsområde etter endring i forbindelse med
vedtak av reguleringsplan for Vestfoldbanen parsell 7.1 Barkåker – Tønsberg. Barkåkerveien og
næringsareal N5 er nå tatt ut av planen og innlemmet i reguleringsplan for Vestfoldbanen parsell 7.1
Barkåker – Tønsberg.
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Utsnitt av Reguleringsplan for Vestfoldbanen parsell 7.1 Barkåker – Tønsberg. Snuplassen mot
jenrbanesporet er endret til broløsning.

N4 ligger langs nordsiden av Barkåkerveien. Selv om snuplassen er ersattet med bro, henger

den buede avgrensningen av N4 igjen i den opprinnelige planen.
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Den blå streken markerer grensen mellom de to planene med parkbelte på begge sider av
plangrensen langs Barkåkerveien. Parkbeltet har her en større bredde enn resten av strekningen
langs Barkåkerveien. Dette er fordi veiareal som ble overflødig dev enring fra snuplass til bro er gjort
omregulert til parkbelte.

Faktagrunnlag:
(fra plankonsulentens søknad/planinitiativ):
Bakgrunn/begrunnelse for endringen
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:
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Ønsket plassering av nybygg på eiendommen 8/42.

Omsøkt endring:
Ønsket plassering utløser krav om endring av reguleringsplan, pga. regulert grøntareal.
Ansvarlig søker 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:

Utsnitt av forslag til endret plankart. Endringen vil medføre at areal på ca 150 m2 som endres fra
formål parkbelte til industri.

Vurdering av konsekvenser:
Endringen medfører ingen endring av reguleringsbestemmelsene – kun endring på plankart,
og det er ingen kjente konsekvenser knyttet til endringen.
Varsling og Merknader:
Endringen er varslet naboer og berørte er varslet om endringen. Det er kommet uttalelse fra
Bane Nor, som ikke har merknader til endringen.
Vurderinger:
Rådmannen har vurdert de foreslåtte endringene, og mener endringene ligger innenfor det
plan- og bygningsloven definerer som endring av reguleringsplan som kan gjennomføres
med forenklet prosess. Rådmannen mener planforslaget som det her foreligger i liten grad vil
påvirke gjennomføringen av planen forøvrig og ikke berøre hovedrammene i planen. Planen
berører heller ikke viktige natur- og friluftsområder, og er ikke konfliktfylt.
Den omsøke endringen består i å justere den buede avgrensningen av felt N4 mot parkbelte
i sør ved å rette den ut.
Det er i vurderingen lagt vekt på at det veitiltaket som den buede eiendomsgrensen er
utformet etter ikke lenger er aktuelt. Veitiltaket fikk en annen og «rettere» utforming enn
opprinnelig tenkt fordi snuplass ble gjort om til bro. At avgrensningen til N4 ikke ble endret
tilsvarende er en konsekvens av at planområdet ble delt og at endringen ikke ble fulgt opp
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fullt ut i de områdene som ble liggende i en annen reguleringsplan. Den omsøkte endringen
er således delvis en planteknisk endring, dvs en oppfølging av endringen som skjedde da
planområdet ble delt i to reguleringsplaner.
En konsekvens av endringen er at et areal på ca 150 m2 endres fra formål parkbelte til
industri. Utbygger vil følgelig kunne disponere noe med areal ved utbygging av eiendommen.
ettersom utnyttelsen regnes i % av tomtearealet (TU = 85%) og få en mulighet til å utnytte
eiendommen på en bedre måte. Det vurderes som positivt at arealet kan utbyttes på en
bedre måte. Det er lagt vekt på at byggegrensen mot parkbeltet vil bli uendret, og tilsvare
byggegrensen til naboeiendommene langs Barkåkerveien.
Endringen vil riktignok medføre at parkbeltet blir smalere. Totalt sett vil parkbeltet likevel ha
samme bredde som de andre eiendommene langs nordsiden av Barkåkerveien. Dette er
både fordi parkbeltet i utgangspunktet var bredere langs N4 på grunn av den buede
formålsgrensen, og fordi det ligger formål parkbelte/grønnstruktur langs begge plangrensene
mellom Barkåkerveien og Industriområdet. Rådmannen vurderer derfor at endringen ikke vil
ha negativ konsekvens for de hensyn interessene parkbeltet skal ivareta.
Med bakgrunn i ovenstående anbefaler rådmannen at omsøkte planendring vedtas med de
vilkår som fremkommer av innstillingen.
Konklusjon:
Endringen vedtas.
Videre behandling:
Endring av detaljregulering vedtas endelig av UBA.
Gebyr:
Endringen ble varslet i 2019 og gebyrregulativet for 2019 legges derfor til grunn.
Det er gjort en vurdering etter pkt 8 i gebyrregulativet. Det betales et gebyr tilsvarende
endring av reguleringsplan delegert til administrasjonen betales jf pkt 3 i gebyrregulativet,
kr. 8 270,For bearbeiding av digitale data som ikke oppfyller kommunens kravspesifikasjon betales
etter punkt 3 tredje ledd et tillegg på
kr 8 575,Sum gebyr

kr 16 845,-

Faktura sendes
I Bygg AS, Neptuns vei 4, 3150 Tolvsrød
Tønsberg,15.08.19
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder
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