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Utvalg for bygge- og arealsaker
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtas endring av reguleringsplan for
Semsbyen - planid 0704 14009, vedtatt 6.2.2000, med følgende endringer i plankartet:
1. Formål friområde og formål parkering på eiendommen gnr 42/23 bytter plass slik at
friområdet blir liggende ut mot krysset Ysteriveien/Jahnsens vei, og parkering blir liggende
inn mot bebyggelse i sør. Arealene til friområde og parkering vil bli hhv 450 og 250 m2 imot
dagens 510 og 190m2.
2. For gnr 43/32, Jahnsens vei 1, endres byggegrensen mot Jahnsens vei fra 5 m til 2 m.
Det delegeres rådmannen å gjøre de nødvendige endringer og justeringer i plankartet
innbefattet tilpasning av grensene til tilgrensende planer.

Sammendrag:
Tønsberg kommune ved Eiendomsutvikling søker om endring av reguleringsplan for
Semsbyen, planid 0704 14009.
Saken berører gnr 42/23, Ysteritorget, på Sem. Eiendommen er eid av kommunen og er
regulert til parkering og park/lekeplass. Det regulerte parkeringsarealet ligger ut mot krysset
Jahnsens vei og Ysteriveien. Jahnsens vei er regulert til gatetun. I dag fremstår eiendommen
som en grå flate som er benyttet til parkering og med uklare overganger til tilgrensende
formål.
Bakgrunn for saken er at kommunen planlegger å opparbeide friområdet til en allment
tilgjengelig park. Den omsøkte endringen og består i å bytte om på plassering av formål
parkering og friområde innenfor eiendommen slik at det arealet som skal være tilgjengelig for
allmenheten blir liggende ut mot Jahnsens vei og Ysteriveien, og parkeringsarealet blir
liggende inn mot naboeiendommen i sør.
Begrunnelsen for endringen er at en beliggenhet ut mot gateløpene vil gi plassen et mer
torgaktig preg og bedre tilgjengelighet for innbyggerne. Endring av byggegrensen for
naboeiendommen vil gi ny bebyggelse samme avstand til gateløpet som eksisterende
bebyggelse på eiendommen noe som vil gi et strammere og mer estetisk inntrykk og gi
området et mer urbant preg.
Tiltaket er forankret i overordnet planverk gjennom VPOR for Sem, vedtatt i Bystyret
24.4.2019. Parken er planlagt opparbeidet i løpet av høsten.
Endringen er varslet naboer og berørte. Det er kommet merknader fra to naboer. Merknaden
gjelder adkomst til naboeiendommen og muligheter for alternative løsninger med
plasseringen av park og parkering.
Rådmannen vurderer at endringene i planen kan gjennomføres med forenklet prosess. I
vurderingen er det lagt vekt på at tiltaket er del av en overordnet plan for Sem og at tiltaket
også i seg selv kan anses som positivt for Sem sentrum.
Rådmannen anbefaler etter en samlet vurdering at endringen vedtas som framkommer av
innstillingen.
Vedlegg
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Ysteritorget - 0042/0023 - søknad oppgradering og reguleringsendring
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Dokumenter i saksmappen:
09.08.2019 Ysteritorget - 0042/0023 - søknad oppgradering og reguleringsendring
Innledning – hva saken gjelder:
Tønsberg kommune ved Eiendomsutvikling planlegger å opparbeide Ysteritorget til park og
parkeringsplass. Tiltaket forutsetter endring av gjeldende reguleringsplan
Rettslig grunnlag:
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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. Vedtak om endring av
reguleringsplan fattes med hjemmel i Pbl. § 12-12.
Forholdet til overordnede planer:
Gjeldende reguleringsplan for Semsbyen, planid 14009 ble vedtatt i 2000. Planen regulerer
eiendommen 42/23 til friområde og parkering. Friområdet skal i følge bestemmelsenes §
11.1 opparbeides til parkmessig og tilrettelegge for lek og arrangementer.
Tilliggende eiendommer er regulert til veiareal og bolig. I kommuneplanens arealdel er
eiendommen avsatt til parkering og grønnstruktur som i reguleringsplanen. En endring må
derfor innarbeides i kommuneplanens arealdel ved neste rullering.
Bakgrunn for saken:
I 2016 ble det utarbeidet en mulighetsstudie for Sem sentrum. Utfordringer og ønsker for
videre utvikling av Sem ble kartlagt gjennom stedsobservasjoner og flere
medvirkningsarrangementer med privatpersoner, grunneiere, lag og foreninger.
Mulighetsstudien ble utarbeidet på bakgrunn av dette ble, med analyser og strategier som
skal bidra til å heve kvaliteten på det fysiske miljøet i Sem.
Med utgangspunkt i mulighetsstudiet for Sem har kommunen utarbeidet Planprogram for
Sem og Veiledende plan for offentlige rom (VPOR Sem), vedtatt i Bystyret 24.4.2019.
Oppgradering av Ysteritorget er et tiltak som er beskrevet i VPOR som en del av strategien
med å opparbeide nye og eksisterende uterom på Sem.
Ny struktur for parker, plasser og torg på Sem består av både eksisterende og nye uterom.
Disse skal ha ulike størrelse og program. Parker og plasser er i hovedsak lokalisert i
tilknytning til nord-sørgående gang- og sykkelakser, mens torgene ligger langs sentrale
tverrforbindelser. De offentlige uterommene er spredd innenfor planområdet slik at alle
boliger skal ha tilgang på en offentlig plass innen 200 meter (s.19).
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Illustrasjon fra VPOR (VPOR s. 19). Offentlige rom på Sem.
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Illustrasjon av opparbeidelse av Ysteritorget hentet fra VPOR. Skissen er utarbeidet før bygget på
naboeiendommen brant (VPOR s. 23).

Faktagrunnlag:
(fra plankonsulentens søknad/planinitiativ)
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Bakgrunn/begrunnelse for endringen:
Ysteritorget, gnr 42/23 er kommunal eiendom på ca 800 m2. I dag framstår det som et
utflytende asfaltert areal mot krysset Jahnsens vei og Ysteriveien.

Ysteritorget, gnr 42/23 er kommunal eiendom på ca 800 m2.

Eiendommen er hovedsakelig regulert til offentlig friområde og parkering med ca 700 m2,
hhv 510 m2 og 190 m2. Friområdet og parkeringsplassen inngår i opparbeidelsen. Selve
gatetunet og krysset (regulert til gatetun) er ikke en del av det planlagte tiltaket i denne
omgang.

Skisse over planlagt opparbeidelse av Ysteritorget jf. søknad.

Friområdet skal opparbeides med trebeplantning i randsonen mot vei (Jahnsens vei og
Ysteriveien) og blomster/busker i kar. Dekket opparbeides med belegningsstein. Det
etableres et lekeareal med elementer for balanse og klatring.
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Det opparbeides 8 parkeringsplasser omrammet av en grønn sone.
Omsøkt endring – Endringer i plankartet:
1. Endring av formål:

Utsnitt av gjeldende reguleringsplan.

Forslag til endret plankart.

Konsekvenser av endingen:
Arealfordelingen mellom friområdet og parkeringsarealet forskyves noe uten at dette
undergraver formålet eller planintensjonen. Arealene blir hhv ca 450 og 250 m2 (mot dagens
510 og 190 m2). Det vil dessuten bli opparbeidet en grønn bufferavgrensning mellom
parkeringsplassen og Ysteriveien samt mot de tilgrensende eiendommene i øst og sør.
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2. Endret byggegrense:
Videre foreslås endret byggegrense for eiendommen gbnr. 43/32 mot Jahnsens vei fra 5 til 2
m. Bakgrunnen for dette er ønske om en tydelig ramme rundt torget når nytt bygg skal
oppføres etter brannen. Ny byggegrense tilsvarer avstanden til gjenværende bygg på
eiendommen.

Gjeldende plankart t.v., forslag til endret plankart t.h.

Varsling og Merknader:
Endringen er varslet naboer og berørte er varslet om endringen. Det er kommet to
merknader:
1. Sverre Aspli, på vegne av American Car drivers Club, eier av Jahnsens vei 1, gnr 43/32,
seksjon 2.
Begge seksjonene har adkomst fra Jahnsens vei i dag. Bygning på seksjon 2 (Semsgrillen)
ble totalskadet i brann i desember 2018. Bygningen skal rives og det skal bygges nytt. Det er
ønske om adkomst fra Ysteriveien for seksjon 2, via gnr 42/23. De foreslås at de opparbeider
parkeringsplassen mot at de kan benytte deler av opparbeidet park til uteservering.
Forslagstillers kommentar: Det er avholdt møte 9.8.2019 med Aspli. EUT mener nytt bygg
må tilpasses eksisterende avkjørsel til Jahnsens vei og ønsker ikke privat avkjørsel over det
kommunale arealet. En avkjørsel over det kommunale arealet vil legge en heftelse på
eiendommen. Opparbeidelse og ev utleie av areal til uteservering er byggesaken
uvedkommende og må ev være gjenstand for en egen avtale.
2. Bjørn Langjordet, Gamle Kongevei 30, 3170 Sem. Eier av gnr 43/32, seksjon nr1.
Har utarbeidet et forslag til disponering av eiendommene og ny grense mellom dem
(innspillet er vedlagt i sin helhet):
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Mener det vil være flere fordeler ved en slik løsning, blant annet større parkområde, direkte
adkomst til parken fra Semsbyveien, bedre tilgang til næringseiendommen:
Forslagstillers kommentar:
En slik arrondering forutsetter en omregulering av begge eiendommene- EUT mener arealet
slik det ligger i dag ut mot krysset Ysteriveien – Jahnsens vei er mer hensiktsmessig og gir
bedre tilgjengelighet for allmenheten en den foreslåtte arronderingen. Opparbeidet park mot
gatekrysset gir et klart skille mot trafikkarealet, kfr. dagens utflytende areal. Dersom
kommunen ikke anse at parkeringsformålet skal være kommunalt, kan den selv ta initiativ til
å regulere hele eiendommen til friområde/park. Privat parkering (kfr. Semsgrillen) er uansett
ikke kommunens ansvar. Det må også tas i betraktning at bygningers bruk endres over tid
(bruksendring). Forslaget kan ikke imøtekommes.
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.
Opprustningen av Ysteritorget er et tiltak som er forankret politisk gjennomarbeidet med
veiledende plan for offentlige rom – VPOR Sem. Målet med de tiltakene som er foreslått
gjennom planarbeidet er at Sem skal bli et attraktivt lokalsenter med en god og helhetlig
utforming av stedets offentlige rom. Planen legger opp til at det skal etableres og rustes opp
flere offentlige plasser og torg i tilknytning til gatenettet. Målet at rommene skal tas i bruk av
flere og at Sem skal bli et attraktivt og godt sted å bo.
Ysteritorget er definert som et av tettstedets to torg, med Sem torg ved handlesenteret som
tettstedets hjerte. Ysteritorget ligger også svært sentralt på Sem i tilknytning til en av de
viktige tverraksene. Torget er i dag regulert til både parkering og grønnstruktur/park, men er i
kun i bruk som parkeringsareal. Eiendommen fremstår som en grå flate som er benyttet til
parkering og med uklare overganger til tilgrensende formål.
Endring av formål

-9-

Rådmannen ser at løsningen med det offentlige arealet liggende ut mot gateløpene vil bidra
til å gi arealet et mer torgaktig og åpent preg som vil innby til allmenn bruk på en bedre måte
enn i dag. Med dagens plassering ligger parken/torget plassert adskilt fra Jahnsens gate
med parkeringsarealet liggende som en barriere imellom. Å bytte om på plasseringen av de
to formålene vurderes som en god løsning. Det vurderes som et minus at parkarealet blir noe
mindre, men parkeringsarealet blir større med den foreslåtte løsningen. I følge forslagstiller
er dette nødvendig på grunn av adkomstløsning og snumuligheter, og det vurderes derfor at
dette kan aksepteres. Det vurderes også som positivt at den planlagte opparbeidelsen vil gi
parkeringsarealet en grønn innramming som bryter den grå flaten og skjermer mot
torgområdet.
Endret byggegrense
Bakgrunnen for ønsket om endring av byggegrensen for gnr 43/32 et at når det skal bygges
på eiendommen etter brannen bør ny bebyggelse på eiendommen få samme avstand til
gateløpet som eksisterende bebyggelse har. En slik plassering vil gi et strammere estetisk
inntrykk og bidra til å gi området et tettere og mer bymessig preg. Rådmannen er enig i
denne vurderingen og ser at foreslått byggegrense vil gi en tydeligere ramme rundt torget og
et mer urbant preg til området.
Med bakgrunn i ovenstående anbefaler rådmannen at omsøkte planendring vedtas.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ingen konsekvens.
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.
For endring av reguleringsplan som behandles politisk skal det etter punkt 3 annet ledd
betales et gebyr på
kr. 33 075,-.
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 41 650,-

Faktura sendes
Tønsberg kommune v/Eiendomsutvikling
Tønsberg, 15.8.2019
Jan Ronald Eide
kommunaldirektør
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder
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