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Virkemiddel for attraktiv byutvikling i Vestfold

med høyere kvalitet

Tettere byer

Lekeplass i Tønsberg
bygget ut for å betjene
boligene i området

Kommunal strategi for
kvalitet og gjennomføring
av byrom

Fire
elementer
må til:

PLAN

Nye planbestemmelser
for lek i bysentrum

BYROM

En byromsplan som viser hvordan
fellesarealene skal utvikles trinnvis

Bidrag til finansiering
satt i system

-Kan forenkling av krav
fremme ønsket
fortetting av Vestfoldbyene?
Alle ønsker seg attraktive og levende bysentrum,
men fortetting viser seg å være krevende i praksis.
Hvordan kan det offentlige legge bedre til rette for
bygging i by, samtidig oppgradere byens rom til
glede for alle?
Gjennom prosjektet «Tettere byer med høyere kvalitet»
har det offentlige sammen med private sett på hvordan
vi mer effektiv kan realisere bygge prosjekter i
Vestfoldbyene. Krav til lekeareal viser seg kan være
utfordrende å oppfylle ved boligbygging i bykjernene i
Vestfold. I flere tilfeller fører dagens krav til at ønskede
fortettingsprosjekter ikke lar seg gjennomføre eller
forsinkes av tidkrevende dispensasjonssøknader.

Prosjektet foreslår følgende endring:
I bysentrum kan lekearealer i boligprosjekter løses
utenfor egen tomt, på offentlige arealer.
Dette vil gi fortettingsprosjekter i by bedre
rammebetingelser og økonomi, og samtidig bidra til
finansiering av byrom og parker.
Kommunen kan sikre kvalitet og lovverket ved å lage
en forutsigbar strategi for utvikling av byrommene.
Rapporten gir en trinnvis beskrivelse av sammen
hengen mellom kommuneplan, bestemmelser,
lovverk og gjennomføring.

Pilot
Fylkeskommunen starter våren 2017 pilotprosjekter
i Horten og Sande. Hensikten er å teste ut strategien i
praksis. Det er opp til kommunene i Vestfold å imple
mentere denne strategien i sin kommuneplan og by.
Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannen
i Vestfold, bykommunene og næringslivet og springer
ut fra Arealkonferansen 2015. Prosjektet er ledet av
fylkeskommunen i Vestfold ved planseksjonen.
Prosjektrapporten ligger på hjemmesiden til Vestfold
fylkeskommune: www.vfk.no
Kontaktperson : hildehan@vfk.no

