
 
 

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEDELPLAN FOR STENSARMEN. 
PLAN NR. 90011 
 
 
§ 1 Arealbrukskategorier 
 
Byggeområde: 
- Friområde; Park/turvei 
- Annet byggeområde; 

Bolig/Forretning – B/F, Bolig/Forretning/Kontor – B/F/K, Bolig/Industri/Kontor – B/I/K, 
Bolig/Allmennyttig/Friområde – B/A/Fr, Forretning/Kontor – F/K, 
Forretning/Kontor/Industri – F/K/I, Forretning/Kontor/Lager – F/K/L, 
Forretning/Kontor/Allmennyttig/Lager – F/K/A/L 
Kontor/Offentlig formål/Allmennyttig - KOA 

 
Viktige ledd i kommunikasjonssystemet:  
- Offentlig trafikkareal (veiareal) 
- Viktige gang-/sykkelforbindelser 
- Havn 
 
Områder for særskilt bruk av sjø 
- Småbåthavn 
 
§ 2 Fellesbestemmelser 
 
Kjøpesenter, ihht fylkesdelplanen for kjøpesenter og senterstruktur, over 3000 m² BRA er 
ikke tillatt. Med kjøpesenter forstås handel i bygningsmessige enheter eller 
bygningskomplekser som etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som 
krever kunde- og eller medlemskort for å få adgang. Dagligvareforretninger er å oppfatte som 
kjøpesenter i denne sammenheng. Det samme er varehus som omsetter en eller flere 
varegrupper. Som kjøpesenter regnes også handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter 
innenfor et område som for eksempel en handelspark. 
 
Ny utbygging skal følge prinsippene for universell utforming. 
 
T-1442 eller til enhver tid gjeldende støyregler skal legges til grunn. 
 
Renovasjonsløsningene skal være i henhold til kommunens til enhver tids gjeldende 
renovasjonsreglement. 
 
Det skal i utgangspunktet tilrettelegges for tilkobling til fremtidig fjernvarme ved alle 
søknadspliktige tiltak. Alternativt må en energiutredning dokumentere en mer bærekraftig og 
ressursvennlig energiløsning. 
 
§ 3 Byggeområder  
 
3.1 Annet byggeområde - AB 
Det tillates ikke næringsvirksomhet som er til sjenanse for omgivelsene med hensyn til støy, 
støv, lukt og lignende og som genererer tungtrafikk som er uforenlig med bolig- og 
sentrumsfunksjoner. 
 
Ubebygd areal skal holdes i ryddig og ordentlig stand, og det tillates ikke utendørs lagring. 
På område AB 8 tillates utendørs lagring.  
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Byggegrense mot Ringvei syd 
Langs sydsiden av Ringvei syd tillates ikke påbygg, tilbygg eller nybygg nærmere senterlinje 
vei enn 25 meter.  
 
Langs nordsiden av Ringvei syd tillates ikke påbygg, tilbygg eller nybygg nærmere veien enn 
eksisterende veggliv. Mellom bygningene er byggegrensen 25 meter fra senterlinje vei med 
unntak av AB4 der grensen følger midtre fasade (Træleborgveien 7). 
 
3.2 Nåværende Annet byggeområde 1- 8 og 16: F/K, F/K/I, F/K/L og F/K/A/L 
Områdene skal nyttes til næringsformål i kombinasjoner som fins der p.t. innenfor kontor-, 
forretnings-, industri-, lager- og allmennyttige virksomheter. Eksisterende forretningsareal i 
Træleborgveien 9 på ca. 1200 m2 kan benytte til forretning. Nåværende adkomst til 
Måkeveien fra denne eiendommen skal stenges. [s1] 
  
Innenfor områder avsatt til nåværende næringsbebyggelse tillates ikke etablert ny eller 
utvidet trafikkskapende forretningsvirksomhet på grunn av manglende kapasitet på Ringvei 
syd.  
 
3.3 Framtidig Annet byggeområde 9: F/K 
Området skal nyttes til kombinert formål forretning/kontor. Det tillates maksimalt 3000 m² 
BRA forretningsareal av virksomheter som ikke er trafikkskapende utover dagens 
virksomhet. 
I forbindelse med påkrevd regulering skal det innarbeides tiltak og fastsettes rekkefølgekrav 
som ivaretar gående og syklende langs Træleborgveien. 
 
3.4 Framtidig Annet byggeområde 10: B/I/K 
Området skal nyttes til boligformål, industri, og kontor.  
 
3.5 Framtidig Annet Byggeområde 11-12: B/F/K 
Områdene skal nyttes til boligformål, forretning og kontor.  
I AB11 tillates max. 600 m2. BRA nåværende forretningsareal. 
I AB12 tillates max. 1100 m2. BRA nåværende forretningsareal i Træleborgodden 2 og  
2750 m2. BRA nåværende forretningsareal i Stensarmen 16 (Træleborgodden 4).  
Det vises for øvrig til fellesbestemmelsenes forbud mot kjøpesenter >3000 m2 BRA.  
Maksimal byggehøyde på gbnr. 1005/93 er kote C+14,5.  
 
3.6 Framtidig Annet Byggeområde 13: K/O/A 
Området skal hovedsakelig nyttes til bebyggelse for kulturbasert virksomhet.  
 
3.7 Framtidig Annet Byggeområde 14: B/F 
Området skal nyttes til boligformål og næringsformål - forretning. Det er kun tillatt med 
begrenset forretningsvirksomhet som primært retter seg mot beboere og arbeidende på 
Stensarmen etter at boliger er etablert i området. 
 
3.8 Framtidig Annet byggeområde 15: B/A/Fr 
Området skal nyttes til bolig- og allmennyttige formål samt friområde. 
Maksimal byggehøyde er kote C+14,0 (3 etasjer). Det tillates ikke fasader med speilvirkning 
mot Presterødkilen naturreservat. Området må utvikles samtidig med park og småbåthavn. 
 
§ 4 Leke- og uteoppholdsareal 
I områder som er avsatt til byggeområde for boliger, eksisterende og planlagte, gjelder areal- 
og funksjonskravene nedenfor angående leke- og uteoppholdsarealer ved regulering og  
byggesak ,jfr. pbl § 20-4, 2.ledd, d. Med leke- og uteoppholdsarealer forstås i denne  
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sammenheng lekeplasser, nærmiljøanlegg og andre arealer som er egnet for slik bruk.  
Arealene kan omfatte en kombinasjon av private områder tilknyttet den enkelte boenhet 
(hage, balkong, terrasse), fellesarealer for flere boenheter (gangveier, fellesplasser) og/eller 
friområder. Det forutsettes at en stor andel av leke- og uteoppholdsarealene plasseres på 
bakkenivå. 
 
4.1 Arealkrav 
I avsatte kombinerte bolig-/næringsområder skal det for hver nye boenhet avsettes minimum 
30 m² til uteopphold. For andre boligområder skal det avsettes minimum 75 m² for hver nye 
boenhet til uteopphold.  
 
4.2 Funksjonskrav 
Innenfor det avsatte leke- og uteoppholdsarealet, jmf arealkrav i § 4.1, stilles det krav om: 
 
1. Felles lekeplass 
Ved utbygging av mer enn 4 boenheter utløses krav om felles lekeplass. Inntil 20 boenheter 
skal ha et lekeareal på min. 100 m², med min. bredde 7 meter. Lekeplassene kan samles for 
å øke kvaliteten og  må ha god tilgjengelighet. Lekeplassen skal tilrettelegges for barn i alder 
1-12 år, med sandkasse, apparater, benk, noe fast dekke og være beregnet for ulik lek hele 
året. Arealet skal reguleres til fellesareal-lek for angitte eiendommer/boliger. Alternativt må 
kravet inn i bestemmelsene. 
 
2. Fellesareal/friområde 
For hver 50. boenhet skal det reguleres inn areal på min. 2 daa til fellesareal eller friområde. 
Arealet skal være beregnet for barn og unge i alder 6-15 år og for ulik lek hele året. Deler av 
arealet kan tilrettelegges for ballek med annet utstyr og benker.  
 
3. Nærmiljøanlegg 
Ved en samlet utbygging over 150 boenheter skal det etableres eller tilrettelegges et 
nærmiljøanlegg på totalt min. 7 daa, men kan deles opp i mindre felt på min. 3 daa. 
Nærmiljøanlegget skal være tilrettelagt for barn og unge på 10-18 år, med plass til ballspill og 
andre arealkrevende aktiviteter til alle årstider. Arealet reguleres til offentlig friområde. 
 
Områdene 1.-3. skal opparbeides for felles uteaktiviteter og lek før byggetillatelse for 
boligene gis, jfr. pbl § 67 a.  
 
4.3 Kvalitetskrav til uteoppholdsarealer 
Uteoppholdsarealene skal ha solrik beliggenhet og skal være skjermet mot sterk vind, 
forurensing fra luft, trafikkfarer, støy og andre helsefarlige forhold i miljøet på og rundt 
oppholdsarealet. T-1442 legges til grunn angående støy. Areal og lekeapparater skal 
utformes i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrift. Fellesareal, friområder og 
nærmiljøanlegg bør legges i tilknytning til andre ubebygde og vegetasjonsbærende arealer. 
Det skal legges vekt på å sikre korridorer ut til større friluftsområder både for ny og 
eksisterende bebyggelse. 
 
§ 5 Krav til utforming 
 
5.1 Krav til utforming av bebyggelse 
Ved nybygging mot hovedgater, parker og offentlige plasser bør det legges særlig vekt på 
estetikk i bygningens form, fasade og materialvalg, slik at gate- eller plassrommet blir  
understreket og forsterket. Når flere tomter bygges ut samtidig skal det legges vekt på 
variasjon i høyder og arkitektonisk uttrykk i bebyggelsen.  
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Gjennom kommunedelplanen legges det til rette for en kvartalsstruktur innenfor området som 
skal sikre et tett nett av forbindelser gjennom hele område og en høy grad av offentlig 
tilgjengelighet.  Ved utarbeidelse av reguleringsplan for området skal dette følges opp ved å 
fastsette offentlig trafikkområder og plassering av bebyggelsen i forhold til gatestrukturen.  
 
Innenfor byggeområder for forretning/kontor skal nye bygninger og anlegg gis et bymessig 
utrykk med fasader orientert mot gaten. Det skal stilles like strenge krav til estetikk og 
arkitektur for næringsbygg som for boligbygg. Høye lukkede sokkeletasjer tillates ikke.  
 
På gateplan langs hovedgater i senterområdene skal det legges til rette for publikumsrettet 
virksomhet av typen handel, service, håndverk m.m. som stimulerer gatelivet. 
 
5.2 Krav til utforming av veier og gater 
Alle nye veianlegg skal gis en bytilpasset utforming, der estetiske hensyn skal vektlegges. 
Det skal legges til rette for gode sykkelløsninger. Bilparkering og varelevering skal ikke være 
til hinder for gående og syklende. 
 
Reguleringsplan og utbygging må ivareta hensynet til en praktisk og trafikksikker 
varelevering. 
Veibredde til offentlig vei vil variere mellom 11 og 15 meter avhengig av enkel eller tosidig 
fortau, inkludert grøft/snøopplag. Reguleringsplanen må vise detaljer. Ved enden av alle 
offentlig veier må det være snumuligheter for lastebiler. 
 
5.3 Siktakser 
Det er avmerket siktakser på plankartet som ikke tillates gjenbygget. 
 
§ 6 Parkering 
 
For boligområdene skal utendørs parkering ikke utgjøre mer enn 10 % av arealet, og for 
næringsområdene (annet byggeområde) ikke mer enn 30 % av tomtearealet. 
Parkeringsarealer på bakkeplan skal deles opp i mindre områder med hjelp av beplanting. 
Det skal legges vekt på en bytilpasset utforming og et stort innslag av beplantning.  
Minimum 5 % av p-plassene skal være tilrettelagt som HC-plasser. 
Åpen parkering på tak er ikke tillatt. 
Mer detaljerte parkeringskrav fastsettes i reguleringsplanene. 
 
§ 7 Områder med forurenset grunn, usikre grunnforhold og flomfare 
 
Deler av planområdene har grunn som er betydelig forurenset. I forbindelse med 
reguleringsplan forutsettes det gjennomført undersøkelser i samråd med 
forurensningsmyndighet, som viser hvor det er forurenset grunn. 
Tiltaksplan inkludert avbøtende tiltak må utarbeides. 
 
I forbindelse med reguleringsplan eller byggesøknad må det foreligge en ROS-analyse. 
Denne skal redegjøre for kvikkleire og skredfarerisiko, og som evt kan kreves dokumentert  
 
ved geoteknisk utredning. ROS-analysen skal også redegjøre for risiko vedrørende flom og  
springflo/stormflo, og vurdere laveste byggehøyde for byggeområder under kote C+ 3,0 
langs sjøen. Det må også sikres og dokumenteres at farer angående stabilitet, forurensning 
og flom/stormflo fra områder utenfor planområdet ivaretas. 
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§ 8 Plankrav 
 
Kommunedelplanen for Stensarmen skal følges opp gjennom reguleringsplaner for de 
enkelte delområder/felt, som naturlig må ses i sammenheng. Formålsgrenser kan justeres i 
en felles reguleringsplan dersom det ikke strider mot kommunedelplanens hovedformål og 
intensjon. 
 
Reguleringsplanene skal følge opp anbefalingene i utredningen i forhold til naturreservatene, 
datert 23.04.08. 
 
I byggeområder skal det foreligge vedtatt reguleringsplan før det kan iverksettes arbeid eller 
tiltak som nevnt i §§ 86a og 93 eller fradeling til slike formål. 
 
Krav til dokumentasjon ved planbehandling er illustrasjoner, perspektivtegninger og/eller 
modell. ”Vestfolds lille grønne” skal legges til grunn sammen med kommunens øvrige 
plantekniske krav. 
 
§ 9 Rekkefølgebestemmelser 
 
Før utbygging/omdisponering kan skje, skal følgende være oppfylt: 
 
9.1 Bygging av gangveier i eller inntil hvert delområde. 
9.2 Bygging av nye bussholdeplasser i nærheten av Mammutkrysset i samarbeid med VKT. 
9.3 Gjennomført alle tiltak i reguleringsplan 64210.  
 
9.4 Følgende krav skal være oppfylt før feltene med boligformål kan utbygges:                                         
Tilstrekkelig skole- og barnehagedekning. 
Bygging av planfri kryssing av Ringvei Syd for gang- og sykkelvei. 
Havnevirksomheten må være flyttet ut fra Stensarmen. 
Hele feltet må bygges ut samlet. 
 
9.5 Før regulering kan igangsettes innenfor planområdet skal det utarbeides: 
En prinsippskisse med kostnadsoverslag for gatebruk, herunder kollektivbetjening, gang-og 
sykkelveinett med planfri kryssing av Ringvei syd, fortau og kjøreveier samt siktlinjer, for hele 
planområdet med tilknytning mot Kanalbroa og Kilen. Skissen skal også inneholde en 
vurdering av utnyttingsgrad og byggehøyder i forhold til gjeldende regulering. 
Prinsippskissen skal legges til grunn for reguleringsarbeidet og følges opp med 
rekkefølgebestemmelser i den enkelts plan. 
 
Arbeidet med kollektivbetjening og gang- og sykkelveinett skal utføres i samråd med Statens 
Vegvesen, Vest-viken kollektivtrafikk (VKT) og berørte grunn-eiere/festere. Prinsippskissen 
skal legges til grunn for søknad om tillatelse til anlegg av bussholdeplass, evt detaljregulering 
dersom det viser seg påkrevd. 
 
Holdeplassene skal være etablert senest 6 måneder etter at ansvarlig amferdselsmyndighet/ 
VKT har besluttet å sette i gang bussrute i Ringvei syd for betjening av Stensarmen. 
  
 

Vedtatt i Tønsberg bystyre 
den 16.09.09, sak: 098/09 

 
Per Engeseth 

byggesaks-og arealplansjef 
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