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Endring av Detaljregulering for Kirkeåsen, Vivestad - planid 3803 R30_0004
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Kommunedirektørens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtas endring av reguleringsplan for Kirkeåsen, Vivestad planid 3803 R30_0004, vedtatt 29.1.1997, med følgende endringer i plankartet:
1. Regulert vei justeres etter eksisterende vei.
2. For boligtomtene gbnr. 605/19 og 605/22 justeres formålsgrenser etter eiendomsgrenser mot
veiareal.

Det delegeres kommunedirektøren å gjøre de nødvendige endringer og justeringer i plankart og
bestemmelser, innbefattet tilpasning mot tilgrensende planer.

22.10.2021 Utvalg for plan og bygg:
Møtebehandling:
Votering:
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
UPB- 214/21 Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtas endring av reguleringsplan for Kirkeåsen, Vivestad planid 3803 R30_0004, vedtatt 29.1.1997, med følgende endringer i plankartet:
1. Regulert vei justeres etter eksisterende vei.
2. For boligtomtene gbnr. 605/19 og 605/22 justeres formålsgrenser etter eiendomsgrenser mot
veiareal.

Det delegeres kommunedirektøren å gjøre de nødvendige endringer og justeringer i plankart og
bestemmelser, innbefattet tilpasning mot tilgrensende planer.

Sammendrag:
Tønsberg kommune ved Eiendomsutvikling (EUT) søker om endring av reguleringsplan for Kirkeåsen,
Vivestad planid R30_0004. Endringen gjelder adkomstvei til tre ubebygde tomter som eies av Tønsberg
kommune. Endringen berører eiendommene gbnr. 604/5, 604/19 og 604/22.
Bakgrunn for søknaden er at eiendomsavdelingen skal fradele tre ubebygde boligtomter som ligger helt sør
i planområdet. Det er imidlertid et avvik mellom gjeldende plankart og den realiserte adkomstveien som
går gjennom planområdet og frem til disse tomtene. Det søkes derfor om å justere plankartet slik at
plankartet og regulert vei blir i tråd med den eksisterende veien slik den er anlagt i terrenget. Tomtene i
området ser ut til å være målt opp ut ifra den eksisterende veien. Dette har ført til at enkelte
tomtearronderinger i området også er i strid med arealformålet i planen. Dvs at tomtene ikke ligger helt i
tråd med boligformålet i plankartet. Disse uoverensstemmelsene foreslås rettet opp slik at boligformålet
blir liggende innenfor tomtegrensene. Det presiseres at eksisterende eiendomsgrenser ikke blir berørt av
endringene. Det er kun formålsgrenser for bolig/friområde og vei, som justeres plankartet innenfor små
arealer.
Kommunedirektøren vurderer at endringen faller innenfor rammene av det som kan behandles med
forenklet planprosess. Kommunedirektøren kan ikke se at endringen kan ha noen negative konsekvenser.
Det er ikke kommet merknader til nabovarselet og saken berører ikke viktige natur- og friluftsområder og
er ikke konfliktfylt.
Rådmannen vurderer at endringen er kan gjennomføres med forenklet prosess, og anbefaler etter en
samlet vurdering at endringen vedtas.

Vedlegg:
Reguleringsendring R30 004 Kirkeåsen, Vivestad
skisser reguleringsendring
3.2 følgeskriv fradeling

Innledning – hva saken gjelder:
Tønsberg kommune ved Eiendomsutvikling (EUT) søker om endring av reguleringsplan for
Kirkeåsen, Vivestad planid R30_0004. Endringen gjelder adkomstvei til tre ubebygde tomter som
eies av Tønsberg kommune.
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.
Forholdet til kommuneplanen:
Området er avsatt til boligformål, eksisterende.
Gjeldende Reguleringsplan:
Kirkeåsen, Vivestad planid R30_0004 ble vedtatt i 1997. Planområdet er regulert til bolig, veiareal
og friområder/lek. Helt sør i planområdet er det tre boligtomter som ikke er fradelt og bebygget,
ellers er planområdet fullt utbygget. De tre ubebygde tomtene eies av Tønsberg kommune.
Veiareal og friområder eies også av kommunen som del av gbnr. 604/5.

Plankart for Kirkeåsen, Vivestad. De tre tomtene saken gjelder ligger sør i planområdet. Det er de
siste tomtene som fradeles og bebygges. Nederst mot disse ligger gbnr. 605/19 og 605/22,
Bårnesveien 15 og 28.
Bakgrunn for saken:
EUT skal søke om fradeling av de gjenstående tre boligtomtene i Bårnesfeltet, Vivestad. Både vei
og
utparsellerte boligtomter fraviker gjeldende plan. For at tomtene skal kunne fradeles slik de ligger
i planen, må den eksisterende veiføringen «kanaliseres» inn på den gjenstående regulerte
veiføringen. Det foreslås samtidig å rette opp avvikene som omfatter boligtomtene slik at «kart
stemmer med terreng». Både vei og friområde inngår i gbnr. 605/4, som er kommunal eiendom.

Plankart med eiendomsgrenser lagt oppå flyfoto. Det vises tydelig at tomtene nordover langs veien
er fradelt feil i forhold til plankartet.

Faktagrunnlag:
(fra plankonsulentens søknad/planinitiativ):
Eksisterende veitrassè er lagt noe i strid med gjeldende reguleringsplan.
Videreføring av veitrassèen vil skje i tråd med reguleringsplanen, men vil kreve en endring av
planen hvor ny veitrassè møter eksisterende. Enkelte tomtearronderinger er også i strid med
arealformålet i planen. Dette foreslås også rettet opp her slik at boligtomtene får arealformål iht.
planen. Reguleringsendringen er kun en oppretting av kart slik at dette stemmer med de faktiske
omgivelsene (terrenget).

Gjeldende plankart med eiendomsgrenser. Både boligtomter og adkomstvei avviker fra det som
ligger i plankartet.
Omsøkt endring - Endringer i plankartet:
Det søkes om å justere den regulerte veien etter etablert vei. For boligtomtene gbnr. 605/19 og
605/22 justeres formålsgrenser etter eiendomsgrenser mot veiareal.

Forslag til nytt plankart:

Forslag til endret plankart. De blå linjene markerer linjer som justeres.
Vurdering av konsekvenser:
Både vei og friområde inngår i gbnr. 605/4 som er kommunal eiendom og justeringen av
formålsgrensene vil derfor ikke få negative konsekvenser for grunneiere i området. Eier av gbnr.
605/22 vil få endret formål for deler av eiendommen fra Friområde til boligformål, slik at hele
tomten blir boligformål.
Varsling og Merknader:
Endringen er varslet naboer. Det er ikke kommet merknader.
Vurderinger:
Kommunedirektøren 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. Kommunedirektøren mener planforslaget som det her foreligger i liten grad vil
påvirke gjennomføringen av planen forøvrig og ikke berøre hovedrammene i planen. Planen
berører ikke viktige natur- og friluftsområder, og er ikke konfliktfylt.

Kommunedirektøren mener at det nå det vil være positivt å få rettet opp i situasjonen slik at de
nye tomtene kan fradeles i tråd med planen. Det er også positivt av kartet rettes opp for de
bebygde tomtene i området, slik at de som bor får eiendommer som fullt ut er boligformål. Det er
usikkert hva som er bakgrunnen for at tomtene er fradelt i strid med plankartet. Det er
nærliggende å tenke seg at veien stukket ut feil i utgangspunktet og så er tomtene lagt ut i forhold
til veien, og som konsekvens av dette er det blitt uoverensstemmelser mellom plankartet og
hvordan bebyggelsen er anlagt. Hva bakgrunnen er vurderes å ikke være av stor betydning nå.
Kommunedirektøren kan ikke se at endringen kan ha noen negative konsekvenser.
Med bakgrunn i ovenstående anbefaler kommunedirektøren at omsøkte planendring vedtas med
de vilkår som fremkommer av innstillingen.
Konklusjon:
Endringen vedtas.
Klima- og miljøkonsekvenser:
Ingen konsekvens.
Konsekvenser for folkehelse:
Ingen konsekvens.
Konsekvenser for barn og unge:
Ingen konsekvens.
Videre behandling:
Endring av detaljregulering vedtas endelig av UPB.
Gebyr:
For endring av reguleringsplan som behandles politisk skal det etter punkt 3 annet ledd betales et
gebyr på
kr. 35 020,-.
I hht gebyrregulativet pkt. 7 kan kommunen etter søknad, eller på eget initiativ, ettergi
gebyret helt eller delvis dersom gebyret anses som åpenbart urimelig i forhold til arbeid og
kostnader kommunen har med saken. Det vurderes at endringen er av en begrenset karakter og at
det er rimelig å redusere gebyret til samme sum som for endringer delegert til administrasjonen,
kr. 8 755.
Sum gebyr kr 8 755,Faktura sendes
Tønsberg kommune Eiendomsutvikling.
Tønsberg, 1.10.2021
Jan R. Eide
kommunalsjef

Anne B. Hekland
virksomhetsleder

