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Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Detaljregulering av Kongsåsen
på Sem, datert den 23.09.20 med følgende endringer i bestemmelser.
1. § 3.4, Vei, VA og overvann, siste ledd tilføyes at kommunalteknisk plan skal godkjennes av
kommunen v. Kommunalteknikk.
2. § 4.6, Uteoppholdsareal (UT1, UT2) tilføyes at eksisterende vegetasjon og dagens terreng skal
bevares.
3. § 9.1. 1. ledd tilføyes at «Midlertidig bygge- og anleggsområder» kun gjelder for KV1 i
Kongsåsveien. I 3. ledd strykes vilkåret om at bestemmelsesområdet oppheves senest 10 år etter
at reguleringsplanen er vedtatt.
4. Opparbeidelseskrav før igangsetting i § 10.3, Offentlige veianlegg skal også gjelde for KV2.
5. Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse § 10.4 om at B1-B3, LEK6 og G være tilbakeført til
Reguleringsplan for Kongsåsen Brendsrød, planID 3803 11001 før veianlegget kan gis midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest.
6. Plantekniske endringer med oppdatering av reguleringsbestemmelser slik at kart og
bestemmelser samsvarer i §§ 2.1 og 2.5.
7. Enkelte mindre presiseringer i §§ 3.6 og 10.1.

Som følge av vedtaket vil arealene innenfor midlertidig bygge- og anleggsbelte i eksisterende
reguleringsplan for Kongsåsen Brendsrød, planID 3803 11001, bli erstattet.
Økonomiske konsekvenser:
Vedtak av planen innebærer økte årlige driftsutgifter på ca. 64 000 kr til drift av offentlig vei med gang- og
sykkelvei.

Vedtak som innstilling fra Utvalg for plan og bygg - 23.10.2020
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Detaljregulering av Kongsåsen
på Sem, datert den 23.09.20 med følgende endringer i bestemmelser.

1. § 3.4, Vei, VA og overvann, siste ledd tilføyes at kommunalteknisk plan skal godkjennes av
kommunen v. Kommunalteknikk.
2. § 4.6, Uteoppholdsareal (UT1, UT2) tilføyes at eksisterende vegetasjon og dagens terreng skal
bevares.
3. § 9.1. 1. ledd tilføyes at «Midlertidig bygge- og anleggsområder» kun gjelder for KV1 i
Kongsåsveien. I 3. ledd strykes vilkåret om at bestemmelsesområdet oppheves senest 10 år etter
at reguleringsplanen er vedtatt.
4. Opparbeidelseskrav før igangsetting i § 10.3, Offentlige veianlegg skal også gjelde for KV2.
5. Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse § 10.4 om at B1-B3, LEK6 og G være tilbakeført til
Reguleringsplan for Kongsåsen Brendsrød, planID 3803 11001 før veianlegget kan gis midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest.
6. Plantekniske endringer med oppdatering av reguleringsbestemmelser slik at kart og
bestemmelser samsvarer i §§ 2.1 og 2.5.
7. Enkelte mindre presiseringer i §§ 3.6 og 10.1.

Som følge av vedtaket vil arealene innenfor midlertidig bygge- og anleggsbelte i eksisterende
reguleringsplan for Kongsåsen Brendsrød, planID 3803 11001, bli erstattet.
Økonomiske konsekvenser:
Vedtak av planen innebærer økte årlige driftsutgifter på ca. 64 000 kr til drift av offentlig vei med gang- og
sykkelvei.

23.10.2020 Utvalg for plan og bygg:
Møtebehandling:
Votering:
Rådmannes innstilling ble enstemmig vedtatt.
UPB- 195/20 Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Detaljregulering av Kongsåsen
på Sem, datert den 23.09.20 med følgende endringer i bestemmelser.
1. § 3.4, Vei, VA og overvann, siste ledd tilføyes at kommunalteknisk plan skal godkjennes av
kommunen v. Kommunalteknikk.
2. § 4.6, Uteoppholdsareal (UT1, UT2) tilføyes at eksisterende vegetasjon og dagens terreng skal
bevares.
3. § 9.1. 1. ledd tilføyes at «Midlertidig bygge- og anleggsområder» kun gjelder for KV1 i
Kongsåsveien. I 3. ledd strykes vilkåret om at bestemmelsesområdet oppheves senest 10 år etter
at reguleringsplanen er vedtatt.
4. Opparbeidelseskrav før igangsetting i § 10.3, Offentlige veianlegg skal også gjelde for KV2.
5. Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse § 10.4 om at B1-B3, LEK6 og G være tilbakeført til
Reguleringsplan for Kongsåsen Brendsrød, planID 3803 11001 før veianlegget kan gis midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest.
6. Plantekniske endringer med oppdatering av reguleringsbestemmelser slik at kart og
bestemmelser samsvarer i §§ 2.1 og 2.5.
7. Enkelte mindre presiseringer i §§ 3.6 og 10.1.

Som følge av vedtaket vil arealene innenfor midlertidig bygge- og anleggsbelte i eksisterende
reguleringsplan for Kongsåsen Brendsrød, planID 3803 11001, bli erstattet.

Økonomiske konsekvenser:
Vedtak av planen innebærer økte årlige driftsutgifter på ca. 64 000 kr til drift av offentlig vei med gang- og
sykkelvei.

04.11.2020 Kommunestyret:
Møtebehandling:
Votering:
Innstilling fra utvalg for plan og bygg ble enstemmig vedtatt.
KST- 143/20 Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Detaljregulering av Kongsåsen
på Sem, datert den 23.09.20 med følgende endringer i bestemmelser.
1. § 3.4, Vei, VA og overvann, siste ledd tilføyes at kommunalteknisk plan skal godkjennes av
kommunen v. Kommunalteknikk.
2. § 4.6, Uteoppholdsareal (UT1, UT2) tilføyes at eksisterende vegetasjon og dagens terreng skal
bevares.
3. § 9.1. 1. ledd tilføyes at «Midlertidig bygge- og anleggsområder» kun gjelder for KV1 i
Kongsåsveien. I 3. ledd strykes vilkåret om at bestemmelsesområdet oppheves senest 10 år etter
at reguleringsplanen er vedtatt.
4. Opparbeidelseskrav før igangsetting i § 10.3, Offentlige veianlegg skal også gjelde for KV2.
5. Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse § 10.4 om at B1-B3, LEK6 og G være tilbakeført til
Reguleringsplan for Kongsåsen Brendsrød, planID 3803 11001 før veianlegget kan gis midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest.
6. Plantekniske endringer med oppdatering av reguleringsbestemmelser slik at kart og
bestemmelser samsvarer i §§ 2.1 og 2.5.
7. Enkelte mindre presiseringer i §§ 3.6 og 10.1.

Som følge av vedtaket vil arealene innenfor midlertidig bygge- og anleggsbelte i eksisterende
reguleringsplan for Kongsåsen Brendsrød, planID 3803 11001, bli erstattet.
Økonomiske konsekvenser:
Vedtak av planen innebærer økte årlige driftsutgifter på ca. 64 000 kr til drift av offentlig vei med gang- og
sykkelvei.

Sammendrag:
Rambøll AS fremmer på vegne av Sem Utvikling AS forslag til detaljregulering av Kongsåsen.
Hensikten med planen er å legge til rette for et boligområde med inntil 65 boliger, for det meste som
konsentrert småhusbebyggelse med gode kvaliteter på uteområder, tilpasning til lokal topografi og
videreføring av grønne områder. Det legges til rette for etablering av fortau langs Kongsåsveien og inn til
planområdet, samt videreføring av turstiforløp som går gjennom området.
Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av UPB i møte den 08.05.20 med følgende vedtak:
Forslag til detaljregulering av Kongsåsen datert 18.03.20, PlanID 3803 20170162 , legges iht. plan- og
bygningsloven § 12-11 ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:
Bestemmelser
1.1. I §§ 4.2 – 4.5 endres makshøyde gesims fra 9 til 8 meter og møne fra 10 til 9 meter over ferdig planert
terreng.
Planbeskrivelse oppdateres i henhold til vedtak før den legges ut til offentlig ettersyn.
Som følge av planforslaget vil deler av reguleringsplan for Kongsåsen Brendsrød, PlanID 3803 11001 bli
opphevet.
Planforslaget slik det foreligger vil påføre Tønsberg kommune årlige driftsutgifter på ca. kr 64 000,-, for drift
av offentlig vei med gang- og sykkelvei.
Planbeskrivelsen ble oppdatert og lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til vedtaket.
.
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.06.20 – 21.08.20. Det kom inn 6 uttalelser, 3 fra
offentlige myndigheter, 2 fra naboer og 1 fra Sem velforening.
Regionale myndigheter hadde ingen vesentlige merknader til planforslaget.
Fra naboene dreide uttalelsene seg i hovedsak om vei, trafikk og støy, både anleggsstøy og trafikkstøy som
følge av økt trafikk.
Rådmannen anser forholdene som det pekes på i merknadene om vei, trafikk og støy er vurdert og avklart i
forbindelse med 1.gangsbehandlingen og at de ikke gir grunnlag for å gjøre endringer i planen. Rådmannen
foreslår å gjøre enkelte endringer, både for å tydeliggjøre/presisere innholdet i bestemmelsene og ut fra
plantekniske grep.
·

Bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon er ikke sikret godt nok i planbestemmelsene og
rådmannen foreslår derfor at det tas inn en bestemmelse i § 4.6 om at eksisterende vegetasjon
og terreng innenfor UT1 og UT2 skal bevares.

·

Bestemmelsesområde Midlertidig bygge- anleggsområde» (MBA) skal brukes i forbindelse med
utbygging av Kongsveien med fortau og rådmannen foreslår derfor å presisere i § 9.1, 1. ledd at
bestemmelsesområdet Midlertidig bygge- og anleggsområder (MBA) gjelder kun for veianlegget
(KV1) i Kongsåsveien.

·

Planforslaget foreslår videre i 3. ledd i § 9.1 at bestemmelsesområdet oppheves når anlegget er
ferdigstilt, eller senest 10 år etter reguleringsplanen er vedtatt. Å åpne for muligheten til å
utsette tilbakeføring til reguleringsplan for Kongsåsen inntil 10 år etter at reguleringsplanen er
vedtatt vil falle uheldig ut for eiendommene som blir berørt av dette anleggsbeltet. Planforslaget
innebærer at grunneier i en lang periode får begrenset råderett over egen tomt. Rådmannen
foreslå derfor å stryke setningen «eller senest 10 år etter reguleringsplanen er vedtatt». i 3. ledd

i § 9.1.

·

Det er ikke satt rekkefølgekrav om opparbeiding av KV2 før igangsettingstillatelse innenfor
planområdet. Dette var en glipp fra forslagsstillers side. Rådmannen foreslår derfor å tilføye at
også KV2 skal være ferdig opparbeidet eller sikret ferdig opparbeidet før det kan gis
igangsettingstillatelse innenfor planområdet i § 10.3.

·

Arealformålene B1 – B3, f_LEK6 og f_G fra tilgrensende reguleringsplan for Kongsåsen
Brendsrød, PlanID 3803 11001 er tatt inn i dette planforslaget for å sikre tilstrekkelig areal til
gjennomføring av veianlegg og etablering av støttemur. Kartteknisk er det uheldig at samme
eiendom har arealer i to forskjellige planer. Derfor foreslår rådmannen de tilgrensende arealer,
B1-B3, LEK 6 og G må være tilbakeført til eksisterende plan for Kongsåsen Brendsrød, PlanID 3803
11001 før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest til veianlegget i Kongsåsveien. Dette må
ivaretas gjennom en planendring.

Planen anbefales vedtatt i samsvar med rådmannens innstilling.

Vedlegg:
20170162_G 20200318 EIERFORM-forslag
20170162_I 20200110 Illustrasjonsplan
20170162_I 20200305 Visualiseringer
20170162_S 20200529 Saksfremlegg 1.g
20170162_B 20200918_oppdatert planbeskrivelse
20170162_G 20201001 forslag
20170162_R 20201023 bestemmelser

1. Innledning – hva saken gjelder:
Saksfremlegg fra 1.gangsbehandling med planstatus, faktagrunnlag og planbeskrivelse (samt
konsekvensutredning) ligger som vedlegg til dette saksfremlegget. Rådmannen henviser til dette
for beskrivelser av planforslaget, utfyllende vurderinger og konsekvenser.
Saksfremlegget til 2.gangsbehandling omhandler offentlig ettersyn, innkomne
merknader/innsigelser, forslag til løsninger og videre behandling.
2. Kortversjon fra 1.gangsbehandling
Rambøll AS fremmer på vegne av Sem Utvikling AS forslag til detaljregulering av Kongsåsen.
Hensikten med planen er å legge til rette for et boligområde med for det meste konsentrert
småhusbebyggelse med gode kvaliteter på uteområder, tilpasning til lokal topografi og
videreføring av grønne områder. Det legges til rette for etablering av fortau langs Kongsåsveien og
inn til planområdet, samt videreføring av turstiforløp som går gjennom området.
Planforslaget åpner for utbygging av inntil 65 boenheter, med relativt tett utnyttelsesgrad,
sammensatt av ulik boligtypologi. Det legges til rette for utbygging av eneboliger i kjede,
tomannsboliger og firemannsboliger. Planområdet er delt inn i totalt 10 ulike delfelt, der boligtype
og tetthet er søkt tilpasset eksisterende terreng og landskapsformer. Det legges opp til gangveier
gjennom planområdet som skal fungere som forbindelse til lek- og uteoppholdsarealer internt og
til friområdene i nærheten. Lekeplasser og felles uteopphold tilrettelegges rundt to eksisterende

koller, som skal bevare områdets topografi og samtidig sikre at bebyggelsen brytes opp. Det er
innarbeidet buffersone med vegetasjonsskjerm mot tilgrensende skogsareal i LNF-formål, vest og
nord i planområdet.
Adkomsten til boligfeltet anlegges som en videreføring av Kongsåsveien, med tilhørende regulert
gang- og sykkelvei. Fortau og etablering av gangforbindelser på tvers og langs av området skal
sikre fortsatt tilgjengelighet til friluftsområdene nord og vest for planområdet.
Planområdet ligger om lag 2,5 km sør for Sem sentrum og er på ca. 50 daa. Deler av planområdet
er i dag noe brukt som tur- og friluftsområde, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til
boligformål, område D2.
Det kom inn 14 innspill til varsel om planoppstart. Fra offentlige instanser er det kommet 2
uttalelser som i hovedsak går på hensynet til barn og unges interesser, samt bevaring av stisystem
for allmennheten i skog og naturområdene. Det vises også til regional plan for bærekraftig
arealpolitikk (RPBA), og peker på at det er viktig å legge til rette for høy utnytting for å sikre at
andre verdifulle arealer ikke bygges ned. Fra private har det kommet inn 11 uttalelser fra naboer
og velforening. Merknadene går i hovedsak ut på at nye boliger får tilkomst via eksisterende vei og
at dette vil skape en forverret situasjon med tanke på trafikk, sikkerhet og støy. I tillegg er det
uttrykt bekymring for setningsskader ved sprengningsarbeider i forbindelse med opparbeiding av
feltet.
Alle merknader er referert og kommentert av plankonsulent i planbeskrivelsen. Rådmannen
vurderer at planforslaget i hovedtrekk hensyntar de fleste innspill og merknader. Mange av
naboene har i sin uttalelse imidlertid pekt på at tilkomstveien bør legges utenom Kongsåsveien.
Tilkomstveien vil da legge beslag på større skog- og jordbruksområder, i tillegg til at slik framføring
vil gå gjennom Sandefjord kommune. Etter rådmannen sin vurdering vil det være mest naturlig å
videreføre eksisterende Kongsåsveien som tilkomst til nytt boligfelt.
Hovedutfordringene i planen har vært å sikre en god tilpasning til eksisterende landskap og
topografi, i samspill med areal til bolig og øvrig infrastruktur. Viktige tema har vært å bevare
kvaliteter som eksisterende landskapselementer og sikre stiforbindelser gjennom området,
samtidig som lek- og uteoppholdsarealer skal inneha gode kvaliteter, og være tilgjengelig for de
fleste grupper.
Rekkefølgekrav i kommuneplanens arealdel § 2.2.3 viser til at det for Kongsåsen skal tas hensyn til
landskap, rekreasjon og bevaring partier med edelløvskog i reguleringsplan.
I tillegg skal det avsettes et område for privat/offentlig tjenesteyting for etablering av barnehage.
Avsetting av barnehage i dette området er ikke lenger aktuelt, og kommunen viser ellers til god
barnehagedekning på Sem.
Planen er vurdert å ikke utløse krav til KU da den er i samsvar med kommuneplanen.
Rådmannen mener at planforslaget samlet sett er godt bearbeidet og tilpasset krav og
retningslinjer i kommuneplanens arealdel. Planforslaget har vært gjennom flere runder med
bearbeiding og justeringer, og legger nå opp til en akseptabel utnytting i samspill med
uteoppholdsarealer og tilgrensende natur- og friluftsområder. Planforslaget er også bearbeidet ut
fra en stedsanalyse, som er vedlagt denne saken. Rådmannen vurderer at planen i stor grad
bygger videre på konklusjonene i denne analysen.

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med de endringer som
fremgår av rådmannens innstilling.
3. Rettslig grunnlag
Plan- og bygningsloven §§ 12–10, 12-11 og 12-12, behandling og vedtak av reguleringsplan.
4. Politisk behandling
Detaljregulering av Kongsåsen datert 18.03.20, PlanID 3803 20170162, ble 1.gangsbehandlet i
UPB 08.05.2020, saksnr. 085/20.
Følgende vedtak ble fattet:
Forslag til detaljregulering av Kongsåsen datert 18.03.20, PlanID 3803 20170162 , legges iht. planog bygningsloven § 12-11 ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:
Bestemmelser
1.1. I §§ 4.2 – 4.5 endres makshøyde gesims fra 9 til 8 meter og møne fra 10 til 9 meter over ferdig
planert terreng.
Planbeskrivelse oppdateres i henhold til vedtak før den legges ut til offentlig ettersyn.
Som følge av planforslaget vil deler av reguleringsplan for Kongsåsen Brendsrød, PlanID 3803
11001 bli opphevet.
Planforslaget slik det foreligger vil påføre Tønsberg kommune årlige driftsutgifter på ca. kr 64 000,, for drift av offentlig vei med gang- og sykkelvei.
5. Uttalelser til offentlig ettersyn med rådmannens kommentarer
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.06.20 til 21.08.20. Det kom inn 6 uttalelser
hvorav 2 fra regionale myndigheter.
•
•
•
•
•
•

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, 20.08.2020
Vestfold og Telemark fylkeskommune, 24.08.2020
Vestfold Avfall og Ressurs AS, 11.08.2020
Ellen Damgaard & Nils Henning Gundersen, 20.08.2020
Ivar M. Gjein, 30.07.2020
Sem Velforening, udatert

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har ingen merknader til reguleringsplanforslaget.
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Områdets eksisterende stier og planlagte stiforbindelser og snarveier bør sikres ytterligere ved at
de legges inn i plankart med tilhørende bestemmelser Det er også viktig å sørge for at
stinettverket blir sammenhengende. Slike stier blir et verdifullt innslag i området og er med på å
koble området sammen med områdene rundt, samt sikrer mulighetene for hverdagsfriluftsliv.
Kommentar og vurdering:
Dagens nord-sørlige stiforbindelser i området erstattes med kommunal vei og allmennheten sikres
dermed fortsatt adkomst til friluftsområdene. Tverrgående forbindelser sikres via
bestemmelsesområde #2 som angitt i plankartet.

Plankart

Denne sikrer opprettholdelse av dagens sti fra lekeområdet sør-øst for planområdet, og
forbindelse fra denne til den kommunale adkomstveien og tvers gjennom planområdet. Slik sikres
god gangadkomst både til fellesfunksjoner internt i planområdet og til friluftsområdene vest og
nord for planområdet.
Stiforbindelsens plassering og funksjon sikres via bestemmelsenes § 9.2, Bestemmelsesområde –
Stiforbindelse (#2 : Innenfor bestemmelsesområdene som angitt i plankartet skal det sikres
stiforbindelse gjennom det enkelte byggeområdet. Forbindelsene skal sikre tilgjengelighet for
områdets beboere til fellesanlegg, kort vei mellom de ulike fellesarealene samt sikre allmenhetens
tilgang til friluftsområder og turdrag utenfor planområdet.
Opparbeidelse av stiforbindelsen sikres via rekkefølgebestemmelse § 10.2, som bla. medfører at:
Før det kan gis igangsettingstillatelse innenfor planområdet må stiforbindelse iht. § 9.2 være ferdig
opparbeidet eller sikret ferdig opparbeidet.
Rådmannen mener med dette at fylkeskommunens ønsker er godt ivaretatt i planen som den
foreligger.
Vestfold Avfall og Ressurs AS, 11.08.2020
Vesar AS har ingen innvendinger til planforslaget så lenge renovasjonsforskriftens § 9 omkring
plassering av oppsamlingsenheter og veistandarder blir fulgt.
Kommentar:

Renovasjonsløsning og plassering av snuhammere er avklart med Vesar i løpet av planprosessen
og skal være fulgt i tråd med gjeldende forskrift og praksis. Det er også etter anbefaling fra Vesar
foreslått individuell renovasjonsløsning for kjedebebyggelse fram for større nedgravd
fellesløsning. Unntaket er felt BK8, hvor enkelte boenheter ikke vil kunne betjenes i tråd med
forskriften og det er derfor i stedet avsatt areal til fellesløsning ifm. snuhammer.
Ellen Damgaard & Nils Henning Gundersen (Kongsåsveien 21), 20.08.2020
1)
Stiller spørsmål ved behovet for etablering av fortau langs Kongsåsveien som vil medføre
innskrenking av deres tomt. Ellen Damgaard & Nils Henning Gundersen er også bekymret over
virkningene for egen eiendom som følge av anleggsarbeid for veiutvidelsen, f. eks.
setningsskader/sprekker i grunnmur.
Kommentar og vurdering:
Løsning for utvidelse av Kongsåsveien med fortau er avklart i løpet av planprosessen ifm.
veiprosjektering. For å utvide Kongsåsveien og etablere et fortau langs denne veien, er det
nødvending å erverve noe areal fra eksisterende eiendommer som ligger på nordsiden av bl.a.
denne eiendommen. Det er gjort avtale om grunnerverv med eierne av de berørte eiendommene.
For Kongsåsveien 21 vil dette innebære etablering av støttemur ca. 1.8 m inne på dagens tomt
(skissert løsning gjengitt under). Avhengig av behovet for midlertidig anleggsareal må dagens hekk
eventuelt re-etableres/erstattes og kan ta et par sesonger for å nå tilbake til dagens form og fylle.
Alle slike praktiske forhold må avklares med den enkelte berørte grunneier og anleggsplanen
utformes ut fra dette.

Kongsåsveien er formell skolevei for både ny og eksisterende bebyggelse langs Kongsåsveien, og en økning i trafikk både for bil og
myke trafikanter utløser derfor behov for oppgradering av veien for å ivareta sikkerheten for alle trafikanter. Fortauet fungerer
samtidig som en videreføring av dagens stifunksjoner og bidrar til god og trygg gangadkomst til friluftsarealene rundt.
Dimensjonering og utforming av veien er gjort i dialog med kommunen som både er veimyndighet og som skal overta driftsansvaret
når veien er ferdigstilt.
Ift. skader på eksisterende bebyggelse er forholdet sikret i bestemmelsenes § 3.11 som slår fast at tiltak skal utføres slik at de ikke
medfører «rystelser, setningsskader eller andre vesentlige skader for omkringliggende bebyggelse» og at det skal utarbeides en
anleggs- og trafikkplan som sikrer dette.

2)
Ellen Damgaard & Nils Henning Gundersen er opptatt av at grønnstruktur/friluftsinteresser og
eksisterende stier ivaretas i ny reguleringsplan.
Kommentar:

Planforslaget sikrer bevaring av grønnstruktur og friluftsinteresser innenfor reguleringsområdet i
§§ 4.6, 6, 7 og 9.2. De største kollene opprettholdes med bevaring av naturlig terreng og
vegetasjon til bruk som uteareal for de nye boligene og det er avsatt et stort friluftsområde (F1) i
øst. Etablering av kommunal vei med fortau og tverrgående stiforbindelser sikrer allmenhetens
tilgang til tur- og friluftsområdene vest og nord for planområdet.
3)
Trafikksikkerheten, særlig for skolebarn, i en bygge- og anleggsfase som kan strekke seg over flere
år, hvordan sikres dette i planen?
Kommentar:
§ 3.11 om anleggsperioden forutsetter at det utarbeides en anleggsplan:
Det må utarbeides plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og
anleggsfasen. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider og
trafikksikkerhet for syklende og gående.
En slik plan skal foreligge ved byggesøknad og er sikret via rekkefølgebestemmelse § 10.1.
4)
Undrer seg over at ny utbygging kan kople seg på Kongsåsveien når utvikling på «Kongstunet» ikke
kunne kople seg på Olav Digres vei, men måtte etablere ny adkomst til Semsbyveien. Mener det
hadde vært bedre på samme måte å etablere ny adkomst sør om eksisterende bebyggelse, over
dyrka mark. Slik prioriteres sikkerheten for barn/myke trafikanter og samme forbindelse kan
samtidig bedre betjene anleggstrafikk uten sjenanse for dagens boliger og slitasje på dagens vei.
Kommentar:
Adkomst til det nye boligfeltet er avklart i overordnet plan, kommuneplanens arealdel 2014 –
2026, vedtatt i 2015. Andre alternativer som foreslått i merknadene forutsetter enten vesentlige
grunnavståelser for å få til fullverdig vei og fortau eller vil beslaglegge vesentlige arealer med
dyrka eller dyrkbar mark.
Ivar M. Gjein (Kongsåsveien 36)
65 nye boliger vil i følge trafikkutredning generere 337 bilturer daglig i Kongsåsveien. Trafikkstøyen
vil øke vesentlig for eksisterende boliger. Det er uheldig at både en slik støyutredning og en plan
for anleggsperioden med eventuelle avbøtende tiltak mangler i forslaget til
reguleringsbestemmelser. Beboerne har dermed ikke fått anledning til innsyn og uttalelser.
Opparbeiding vil forutsette betydelig sprengningsarbeid, flytting og behandling av steinmasser.
Med anleggsområdet så nært inntil eksisterende boliger og i tillegg anleggstrafikk på Kongsåsveien
bør det settes strengere støykrav ved at anleggsarbeid etter kl. 19 ikke tillates.
Kommentar og vurdering:

Støysonekart 2019

Støysonekart for 2019 viser at eksisterende boliger langs Kongsåsveien nærmest nytt boligfelt ikke
er utsatt for støy.

Støysonekart 2037

Det er ifm. planarbeidet utarbeidet notat om trafikkøkningen som følge av utbyggingen. Denne
konkluderer med en økning på 7 % (fra 4300 til 4600 ÅDT) for Kongsåsveien som helhet. Dette skal
i hovedsak ikke påvirke støysituasjonen langs veien vesentlig, men beregninger viser at enkelte av
eksisterende boliger kommer i gul sone..
Etablering av fortau med tilhørende støttemur vil i seg selv fungere som støyreduserende tiltak.
Det kan ifm. individuelle avtaler med berørte grunneiere dessuten opparbeides enkel støymur
eller lignende som del av re-etablering av utearealene.
§§ 3.6 og 10.3 i utfyllende bestemmelser sikrer at støyforhold for alle eksisterende boliger langs
Kongsåsveien skal dokumenteres (§ 3.6) og nødvendige avbøtende tiltak etableres som del av
utbyggingen (§ 10.3).

Anleggsstøy
Anleggsperioden vil ha sine egne støykilder og tilhørende hensyn. Særlig sprengningsarbeid og
anleggstrafikk vil medføre støy/belastning som ikke kan begrenses til selve planområdet.
Tabell 4 og 5 i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)
er tatt inn i bestemmelsens § 3.6 og er bestemmende for bygg- anleggsvirksomheten.
Tabell 4 sier at Bygg- og anleggsvirksomhet ikke skal gi støy som overskrider støygrensene i
tabellen. Basisverdiene i tabellen gjelder for anlegg med total driftstid mindre enn 6 uker. For
lengre
driftstid skjerpes grenseverdiene for dag og kveld som vist i tabell 5.
§ 3.6 sier at bygg og anleggsvirksomhet ikke skal gi støy som overskrider støygrensene i tabell 4 og
5. Det innebærer at dersom anleggsstøyen overstiger støygrensene, må det settes inn tiltak. Hvilke
tiltak som må settes inn, avklares etter at det er gjort støyutredninger som må foreligge ved
søknad om rammetillatelse.
Sem Velforening, udatert
Velforeningen tar opp en rekke forhold. Rådmannens kommentarer er i kursiv.
p. Trafikale forhold:

1. Hva er den ny bredden på vei, gangvei og kryss for stikkveier?
2. Hvor stor vil utvidelsen være og er den i tråd med kommunal standard?
3. Hvordan skal myke trafikanter ivaretas, både under og etter utbyggingen? Fartsdempende
tiltak, fotgjengerfelt, ekstra belysning etc.
4. Er det mulig å legge anleggstrafikken en annen vei enn Kongsåsveien?
5. Er det vurdert alternative løsninger for adkomst til det nye feltet?
6. Vil kommunen overta ansvar for brøyting av stikkveiene til Kongsåsveien? Det oppleves at
situasjonen i kryssene blir dårlig når det brøytes i hhv. Kongsåsveien og stikkveien av ulike
aktører og på ulike tidspunkter.
a. Hva er den ny bredden på vei, gangvei og kryss for stikkveier?

Fortau/gangvei er avsatt i 3 meters bredde, vei i en bredde på 5 meter (6 m i større sving) og
annen veigrunn i 1.5 m på begge sider av veien. Kryss med stikkveier berøres stort sett ikke, men
utvidelsen skal gi litt bedre siktforhold for stikkveier på nordsiden.
b. Hvor stor vil utvidelsen være og er den i tråd med kommunal standard?

Både vei, (KV1 og 2) og fortausløsning er i samsvar med kommuneal standard for 4-150 boliger,
jf kommunal veinorm..
c.

Hvordan skal myke trafikanter ivaretas, både under og etter utbyggingen? Fartsdempende tiltak,
fotgjengerfelt, ekstra belysning etc.

For anleggsperioden skal det utarbeides anleggsplan som bla. må beskrive hvordan sikkerheten
for myke trafikanter ivaretas.
d. Er det mulig å legge anleggstrafikken en annen vei enn Kongsåsveien?

Alternative ruter for anleggstrafikk vil gå over landbruksareal og beslaglegge enten skogareal
(eventuelt med ytterligere terrenginngrep/sprenging) eller areal i aktiv jordbruksdrift. Det er i
planarbeidet tatt sikte på en nøytral massebalanse, slik at det skal bli tilnærmet null transport
av spreng- og jordmasser til og fra området, og anleggstrafikk vil i hovedsak bestå av transport

av anleggsmateriell, -maskiner og -utstyr. Denne vurderingen er gjort ut fra både hensyn til
miljø og økonomi i prosjektet. På grunn av usikkerhet om graden av inngrep har det ikke vært
ønske om å bake inn krav om nøytral massebalanse i planforslaget.
e.

Er det vurdert alternative løsninger for adkomst til det nye feltet?

Adkomst til det nye boligfeltet er avklart i kommuneplanens arealdel og alternative løsninger er
ikke vurdert.
f.

Vil kommunen overta ansvar for brøyting av stikkveiene til Kongsåsveien? Det oppleves at situasjonen i
kryssene blir dårlig når det brøytes i hhv. Kongsåsveien og stikkveien av ulike aktører og på ulike
tidspunkter.

Dette spørsmål er ikke relevant for planarbeidet og må tas særskilt opp med kommunalteknikk i
kommunen.
2. Boliger
7.
8.
9.
10.

Hvordan ivaretas risikoen for eventuelle skader på grunnmur/eiendom ifm. sprengning?
Hvordan berøres eksisterende tomter av veiutvidelsen?
Hvordan forholder planen seg til dagens problemer på vinterstid, særlig ift. stikkveiene?
Beboere er bekymret over eventuell forringelse av hus/eiendomsverdi som følge av
trafikkøkning.

For å sikre at tiltak som sprengning o.l ikke skal medføre skader på grunnmur/eiendom,
er det tatt inn en bestemmelse § 3.11 som sier at tiltak etter planen skal utføres på en slik
måte at de ikke medfører rystelser, setningsskader eller andre vesentlige skader for
omkringliggende bebyggelse.
h. Hvordan berøres eksisterende tomter av veiutvidelsen?

Detaljer omkring behov for anleggsareal, etablering av støyskjerm, re-etablering av hekk
og lignende må avklares med den enkelte grunneier i forbindelse med utarbeidelse av
anleggsplan. Forholdet er i øvrig beskrevet i planbeskrivelsens avsnitt 8.15.
i.

Hvordan forholder planen seg til dagens problemer på vinterstid, særlig ift. stikkveiene?

Dette faller utenfor det som reguleringsplanen skal løse.
j.

Beboere er bekymret over eventuell forringelse av hus/eiendomsverdi som følge av trafikkøkning.

Planen medfører en trafikkøkning i Kongsåsveien på ca. 7 %. Samtidig oppgraderes
Kongsåsveien. Etablering av fortau et tiltak som er positivt for et boligområde, da det gir
trygg ferdsel langs en bilvei.
3. Kommentarer fra beboere
k. Savner svar i planbeskrivelsen på hvordan dagens utfordringer for eksisterende private
stikkveier tenkes løst.
l. Mener overvann i krysset Olav Digres vei/Kongsåsveien må utdypes og besvares i planforslaget.
m. Skolevei ivaretas langs Kongsåsveien, men hva med de som bor på sørsiden av Kongsåsveien?
De kommer ikke til og gå opp bakkene for å komme inn på ny sykkelsti ut til Semsbyveien.
n. Ønsker utdyping ift. standard og utstyr i Kongsåsveien etter avsluttet opparbeidelse.
o. I forslagstillers kommentar henvises det til avsnitt 9.15 som ikke fins i planbeskrivelsen.
p. Savner konkret svar på hvordan eventuelle setningsskader etter sprengningsarbeider
ivaretas.
q. Savner svar på tidslengden på anleggsperiode for hhv. det ny boligfeltet og utvidelse av
Kongsåsveien.

Oppfølgende spm. til planbeskrivelsens avsnitt 6.3-5:

k. Savner svar i planbeskrivelsen på hvordan dagens utfordringer for eksisterende private stikkveier tenkes
løst.

Det henvises til kommentarer til punkt 1f og 2c.
l.

Mener overvann i krysset Olav Digres vei/Kongsåsveien må utdypes og besvares i planforslaget.

Planforslaget medfører en reduksjon av den samlede overvannsbelastning i Kongsåsveien.
Forholdet ligger ellers utenfor det som skal løses i denne planen.
m. Skolevei ivaretas langs Kongsåsveien, men hva med de som bor på sørsiden av Kongsåsveien? De kommer
ikke til og gå opp bakkene for å komme inn på ny sykkelsti ut til Semsbyveien.

Dersom det er boliger på sørsiden av Kongsåsveien som i dag benytter en annen vei som
skolevei, vil planen ikke medfører noen endringer for dette forholdet. Forholdet ligger
ellers utenfor det som kan løses i denne planen.
n. Ønsker utdyping ift. standard og utstyr i Kongsåsveien etter avsluttet opparbeidelse.

Veien opparbeides i tråd med kommunal standard.
Oppfølgende spm. til planbeskrivelsens avsnitt 6.1.6:
o. I forslagstillers kommentar henvises det til avsnitt 9.15 som ikke fins i planbeskrivelsen.

Avsnitt 9.15 var feil. I planbeskrivelsen som forelå til offentlig ettersyn var dette rettet til
avsnitt 8.15, som beskriver nødvendige grunnavståelser ifm. nytt fortau.
p. Savner konkret svar på hvordan eventuelle setningsskader etter sprengningsarbeider ivaretas.

Sprengningsarbeider forestås av egne sertifiserte foretak og etter eget lovverk med
utgangspunkt i brann- og eksplosjonsvernloven og eksplosivforskriften. Dette sikrer bla.
hensyn til eksisterende bebyggelse.
Oppfølgende spm. til planbeskrivelsens avsnitt 6.8:
q. Savner svar på tidslengden på anleggsperiode for hhv. det ny boligfeltet og utvidelse av Kongsåsveien.

Reguleringsplanen har ikke tatt stilling til tidslengden på anleggsperioden. Boligfeltene vil
sannsynligvis bli utbygd etappevis over en årrekke. I disse etappene vil det være mindre
konsentrert anleggstrafikk og mindre støyintensiv aktivitet inne i området. Det er også i
utbyggers interesse å få overstått de voldsomste og mest støyende tiltakene først, slik at
når boligene bygges kan disse løpende blir klar til innflytting mens det fortsatt bygges
andre steder i feltet.
6. Rådmannens vurdering
Her vurderes kun endringer gjort etter offentlig ettersyn. Øvrige relevante temaer er vurdert
i saksfremlegg til 1.gangs behandling (se vedlegg).
Uteoppholdsareal
Planbeskrivelsen skriver at de to koller, som ble pekt ut i stedsanalysen, er avsatt til felles
uteopphold (UT1 og UT2) og tjener således både til å bevare områdets topografi og til å gi
utearealer med kvalitet.
Rådmannen ser at dette ikke er sikret godt nok i planbestemmelsene og foreslår derfor at det tas
inn en bestemmelse i § 4.6 om at eksisterende vegetasjon og terreng innenfor UT1 og UT2 skal

bevares.
Offentlige veianlegg, KV1 og KV2
KV1 omfatter en del av Kongsåsveien fra krysset Magnus Barfots vei x Kongsåsveien. Denne delen
av veien er i planen utvidet noe for å ta opp den fremtidige trafikken som planområdet vil
generere.
KV2 med fortau FT3 omfatter den nye veien inn til planområdet.
Det er ikke satt rekkefølgekrav om opparbeiding av KV2 før igangsettingstillatelse innenfor
planområdet, kun for KV1 og FT1- FT3. Spørsmålet om hva som var grunnen til dette ble forelagt
plankonsulenten som uttaler at det rett og slett er en glipp, da KV2 og FT3 hører o sammen.
Rådmannen anbefaler derfor å tilføye at også KV2 skal være ferdig opparbeidet eller sikret ferdig
opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse innenfor planområdet.
Bestemmelsesområde midlertidig bygge- anleggsområde» (MBA)
Det er avsatt et belte nord for Kongsåsveien til «Bestemmelsesområde midlertidig byggeanleggsområde» (MBA). Bestemmelsesområder for midlertidig bygge- og anleggsområder brukes
for å sikre arealer for plassering av f.eks. rigg og midlertidig massedeponering ved gjennomføring
av ulike utbyggingsområder. Bestemmelsesområdet er mest brukt i forbindelse med utbygging av
samferdselsprosjekter.
Bestemmelsesområdet i denne planen er ment brukt i forbindelse med utbygging av Kongsveien
med fortau og rådmannen foreslår derfor å presisere i § 9.1, 1. ledd at bestemmelsesområdet
Midlertidig bygge- og anleggsområder (MBA) gjelder for veianlegget i Kongsåsveien.
Planforslaget foreslår videre i 3. ledd i § 9.1 at bestemmelsesområdet oppheves når anlegget er
ferdigstilt, eller senest 10 år etter reguleringsplanen er vedtatt. Å åpne for muligheten til å utsette
tilbakeføring til reguleringsplan for Kongsåsen inntil 10 år etter at reguleringsplanen er vedtatt vil
etter rådmannens vurdering falle uheldig ut for eiendommene som blir berørt av dette
anleggsbeltet. Planforslaget innebærer at grunneier i en lang periode får begrenset råderett over
egen tomt.
Rådmannen foreslå derfor å stryke setningen «eller senest 10 år etter reguleringsplanen er
vedtatt». i 3. ledd i § 9.1.
Tilbakeføring av arealer til gjeldende reguleringsplan for Kongsåsen Brendsrød, PlanID 3803 11001
Arealformålene B1 – B3, f_LEK6 og f_G overlapper gjeldende tilgrensende reguleringsplan for
Kongsåsen Brendsrød, PlanID 3803 11001. Disse tilgrensende arealene på private eiendommer er
tatt inn i dette planforslaget for å sikre tilstrekkelig areal i anleggsfasen og til etablering av
støttemur.
Kartteknisk er det uheldig at samme eiendom har arealer i to forskjellige planer. Derfor foreslår
rådmannen å tilføye en ny rekkefølgebestemmelse, § 10.4 som sier at de tilgrensende arealer, B1B3, LEK 6 og G må være tilbakeført til eksisterende plan for Kongsåsen Brendsrød, PlanID 3803
11001 før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest til veianlegget i Kongsåsveien. Dette skal
skje gjennom endring av plan.
I tillegg til foreslåtte endringer under rådmannens vurderinger er det gjort enkelte presiseringer og
endringer ut fra plantekniske grep (oppdatere reguleringsbestemmelser i samsvar med

tegnforklaringer i kart) etter 1.gangsbehandling og offentlig ettersyn.
Endringene er tatt inn i rådmannens innstilling.
Konklusjon:
Planen anbefales vedtatt i samsvar med rådmannens innstilling.
7. Økonomiske konsekvenser
Vedtak av planen vil gi økte årlige kostnader på ca. kr 64 000-, for drift av offentlig vei med gangog sykkelvei.
12. Videre behandling
Etter 2.gangsbehandling i UPB går planen til kommunestyret for endelig vedtak.
13. Reguleringsbestemmelser
Rådmannens forslag til endringer/tilføyelser fremkommer i kursiv (endringer/tilføyelser) og
overstrykninger (fjernet) i vedlagte reguleringsbestemmelser. Endringene er gulet ut for
lesbarhetens skyld.

Tønsberg, 08.10.20
Egil Johansen
rådmann
Jan R. Eide
kommunalsjef

