
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet for 
“Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune”
Vestfold og Telemark fylkeskommune varsler iht. plan- og bygningslovens § 12-8 om oppstart av reguleringsplan- 
arbeidet for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune» for den delen som berører Færder kommune. Plan-
varsel for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune» i Tønsberg kommune varsles når løsning for fv. 303 i 
Hogsnesbakken er avklart politisk. 

Oppstart av planarbeidet ble vedtatt av hovedutvalget for kommunalteknikk i Færder kommune 15.05.19.                 
Planområdet som nå varsles er noe utvidet i forhold til det som ble vedtatt av hovedutvalget. Planarbeidet baseres 
på kommunedelplanen som ble vedtatt av Færder og Tønsberg kommuner i mars 2019. 

Tirsdag 10. mars 2020 på Teigar ungdomsskole kl. 18:00-20:00 arrangeres det informasjonsmøte. Her vil det gis 
en orientering om planarbeidet, samt være anledning til å stille spørsmål. Informasjonen som gis 10. mars vil i stor 
grad være den samme som ble gitt på de åpne kontordagene i november 2019. Innspill fra de åpne kontordagene 
er ivaretatt og trenger ikke å sendes inn på nytt.

Til hjelp i planarbeidet ønskes informasjon om eksisterende vann- og energibrønner som fra tidligere er etablert i 
det båndlagte området. Det vises også til § 3-2 i bestemmelsene fra vedtatt kommunedelplan: «Nye energibrønner 
og andre brønner tillates ikke etablert innenfor det båndlagte området».

Varslet plangrense til planområde. Endelig reguleringsplan ut-
arbeides innenfor denne grensen og vil omfatte et betydelig 
mindre areal.

Frist for tilbakemeldinger er 24. mars 2020

Synspunkter og merknader til planarbeidet sendes til 
post@vtfk.no eller per post til Vestfold og Telemark   
fylkeskommune, pb. 2844, 3702 Skien, senest 24. 
mars 2020.  Merk innspill «Ny fastlandsforbindelse 
fra Færder kommune»

Eventuelle uttalelser til planarbeidet vil bli vurdert 
og kommentert i saksfremstillingen til neste behan-
dling av planen i hovedutvalg for kommunalteknikk. 
Vi gjør oppmerksom på at det derfor ikke vil bli 
gitt individuelle tilbakemeldinger underveis til den 
enkelte som avgir uttalelse i saken.

Ved spørsmål kontakt: 
Arild Vestbø, tlf: 918 28 740 
Epost: arild.olav.vestbo@vtfk.no

Saksdokumentene kan ses på Bypakke Tønsberg- 
regionen eller Færder kommunes hjemmeside: 
www.bypakketonsbergregionen.no
www.faerder.kommune.no


