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uTrangerTe båTer

Register og 
vrakpant  
må til
2017 er ganske ungt, men har allikevel 
blitt det året da vi for alvor forsto hva 
miljørasering virkelig betyr. Fisk, hval 
og sjøfugl med magene fulle av plast 
søppel. Plastposer, mikroplast, garn, 
etc. Ingen kan lenger være i tvil om at 
her må noe gjøres.

Samtidig er det klart at det dumpes 
småbåter over en lav sko. Noen båter 
legges henslengt der man finner det for 
godt, andre senkes i «godt egnet far-
vann» og blir en del av det marine søp-
pelproblemet som nå er i ferd med å 
ødelegge det fantastiske «spiskamme-
ret» vi har langs kysten. Selv den fineste 
torsken – skreien – observeres med mi-
kroplast i indre organer.

Det finnes en masse fritidsbåter i Nor-
ge. Sandefjords Blad antydet her om da-
gen at det er et antall rundt en million, 
samt at man antar at det vil være ca. 
15.000 utrangerte båter bare i 2017. Ut-
rangerte båter som for eierne er en ut-
giftspost å bli kvitt. Regjeringen vedtok i 
statsbudsjettet for 2017 å gi tilskudd for 
vraking av fritidsbåter. Dette er på langt 
nær nok til å få bukt på problemet, men 
er dog et stykke på vei.

Kystlinjen er full av forlatte båter hvor 
det er nesten umulig å oppspore eierne. 
Uten en påbudt registrering er det å fin-
ne eierne en både kostbar og vanskelig 
oppgave. Konsekvensen av dette er at 
det ligger båter og forsøpler både havner 
og kyst, og det uten at noe blir gjort. 

Skal det virkelig være slik at noens 
motstand mot registrering av småbåter, 
skal sette oss i en nasjonal tafatthet i 
kampen mot forsøpling av kysten?

Ved å innføre et obligatorisk småbåt-
register, kan man raskt identifisere eier 
av båt, enten den ligger forlatt i en mari-

na, er etterlyst, ligger forlatt på en grun-
ne, eller hvor det nå måtte være. Mange 
marinaer opplever at eiere kvitter seg 
med båtene ved å «parkere» dem i tilfel-
dige båthavner. På denne måte overfø-
rer man både problemet og omkostnin-
ger til en uskyldig tredjepart. Det kan 
umulig være en konsekvens som lar seg 
forsvare. For marinaer over det ganske 
land er dette et stort problem.

Det ligger også et sikkerhetsaspekt 
ved dette. Observerer man en tom regis-
trert båt i drift, så lar det seg fort klarleg-
ge med eieren om status. Observerer 
man derimot en uregistrert båt i drift, 
kan konsekvensen bli en stor og unød-
vendig kostbar leteaksjon.

På Vestfold Høyres årsmøte ble det 
innstilt følgende til stortingsvalgpro-
gram for Høyre 2017-2021: Innføre plik-
tig registrering av småbåter i et nasjo-
nalt register

Dermed kan vi se en lysere fremtid i 
møte. En massiv årsak til maritim for-
søpling kan ha funnet sin løsning, unød-
vendige ressurser som benyttes til å 
oppspore eiere av båter kan benyttes til 
bedre oppgaver, samt at sikkerhetsas-
pektet er tatt med i betraktningen.

Løsningen på et stort maritimt pro-
blem er på vei opp over horisonten

STein GAARe
Sandefjord Høyre

Teie

Skal ikke  
være et sted 
med firkantede 
høyhus 
mandag 27. februar var det i regi av 
bl.a. Fortidsminneforeningen, et åpent 
møte angående Teies utvikling. Det ut-
viklet seg til det rene hallelujamøtet, der 
så vel ordfører som vara-sådan fikk høre 

fra en stappfull sal i Teie kirke, at nå skal 
det være slutt på «firkantede kasser» 
som folk får på netthinnen, selv om de 
passerer disse på «lang» avstand; 20 me-
ters høye «bygg» er ikke noe annet enn 
20 meters høye bygg, herr Ordfører – de 
et totalt malplassert  her.

 Undertegnede har i nærmere 30 år 
strevet for at kommune og arkitekt før 
eller senere tar innover seg at vi alle 
skjønner – at gamle hus nå og da må er-
stattes med nye. Men det de fleste av oss 
trolig også forventer/faktisk krever, er at 
det vi får som erstatning for de gamle, 
forseggjorte bygninger, er tilpasset har-
moni til det bestående (og ikke til det be-
stående som mer nylig ad tvilsomme 
veier er kommet opp). De gamle husene 
var som regel i utgangspunktet både 
håndverksmessig og med hensyn til ma-
terialene av prima kvalitet. Vi må nå 
kreve at stedets opprinnelig generelt 
harmoniske standard opprettholdes – 
helst forbedres; det går ikke lenger at ar-
kitekter her i strøket, «forbanner seg på» 
at hans eller hennes form («tale») skal 
komme til syne – fordi de mener at sine 
egne «verk» er så riktige i samtiden. Vi 
har i de siste 10 årene hatt en skrem-
mende utvikling henimot enda verre 
«funkishus» enn ny-funkisen på 
50-70-tallet. 

 På Teie har vi to prektige, lange  tre-
bygninger som alltid har vært, og i frem-
tiden også kommer til å være, «Teie 
torvs bebyggelse» – noe det er en plikt å 
skjele til for arkitektene. Begge hus er i 
moderat, harmonisk høyde, og har sa-
deltak. Dette siste er noe som i fremti-
den, med dens vær og uvær, trolig vil 
være enda mer nødvendig enn før i ver-
den. De er begge kledd med trepanel, og 
selv om det i dag er helt rimelig å bygge 
større hus i jern og betong (ikke minst 
mht. brannfaren), er det intet i veien for 
å kle alle de nye husene i strøket her 
med panel. På Revetal gir de seg ikke 
med det; en ny skole (?) der er også 
fremført slik. 

 Og til antall etasjer: Tønsberg by har 
siden midten av 80-tallet stått der med 
haugevis av «parkeringsplasser», fordi 
eierne ikke fikk lov til å bygge så høyt og 
så firkantet de ville. Men det er jo ingen 
grense for hvor høyt man selv ønsker – 
jo flere etasjer desto flere millioner å tje-
ne. Men fellesskapet (nok rundt 99 %) 
må få lov til å si at så, så høyt er rimelig å 
bygge på den og den tomten, og at her på 
Teie skal det være sadeltak på husene. 
Så får heller «eiendomsutviklerne» tje-
ne noen færre millioner – det er alle vi 
andre som skades hver gang får disse 
fjollete kassene midt i fleisen.

 KAARe nicoLAy BeRGLøff
    styremedlem i 

Fortidsminneforeningen Vestfold

regionreformen

Utsett hele 
prosjektet
regionreformen oppfaTTes i dis-
se dager av mange som både arrogant, 
unødvendig og provoserende.

Dere som kjenner undertegnede vet 
at jeg som Senterparti-politiker ikke er 

mot enhver reform av prinsipp, jeg er 
konstruktiv til gode prosesser som tje-
ner folk i bygd og by. 

Prosessen må være til det beste for 
innbyggere og de som arbeider, bor og 
virker i et samfunn som hele tiden er i 
utvikling.

Som ordfører i Andebu kommune fikk 
jeg føle hvordan denne regionreformen 
ble lagt opp, og må med respekt og mel-
de si at prosessen har stått helt på hodet 
siden starten. Jeg har til tider hatt pro-
blemer med å ta den alvorlig, Etter å ha 
arbeidet meget hardt med kommunere-
formen i over to år har vi lært oss at in-
volvering og forståelse for endringer er 
avgjørende for å lykkes med så store 
prosesser.

Kommunene ble involvert i regionre-
formen for godt under et år siden. Pro-
sessen startet nærmest på trass fordi det 
ikke var flertall på Stortinget om å gå 
ned til to forvaltningsnivåer, og det har 
dessverre preget dette hele veien. Fyl-
kene ble henstilt om å forhandle fram 
intensjonsavtaler, noe de lydig gjorde 
selv om de i noen tilfeller kunne ønsket 
seg helt andre forhandlingspartnere. De 
var helt klare på at de hadde et utmerket 
samarbeid på tvers av fylkesgrenser 
som fungerer, og er de nærmeste å slå 
seg sammen med. 

Kommunene har vært helt tydelige på 
sine ønsker om en region med Vestfold, 
Buskerud og Telemark. Det samme har 
flere fylker vært på Østlandet, men er ig-
norert.

Mange kommuner arbeidet under 
sterkt press med kommunereformen, 
gjennom forhandlinger og utredninger 
over hele landet, men nok en reform 
skal presses gjennom på rekordtid. Re-
gionens tildelte ansvarsområder skal 
komme etter hvert, men antall regioner 
skal reduseres fra 19 til 10–11  til og med 
uten at vi ser den ferdige kommune-
strukturen som er lagt tidligst i 2020. 

Nå har samarbeidspartiene blitt enige 
om hvordan regionene bør se ut. I Vest-
fold er det lagt mye arbeid i fremtidig 
kommunestruktur. Forslaget til regio-
ner endrer mange av forutsetningene 
for flere kommuner i Vestfold. Noen må 
kanskje tenke nytt, og vår region kan bli 
splittet grunnet en prosess som er tvun-
get gjennom samtidig. Dette er i mitt 
hode en planlegging og arbeidsprosess 
som kan best sammenlignes med tre-
bein fra kneet og opp!

Jeg kunne tenke meg og komme med 
et råd. Utsett regionreformen til vi er 
ferdig med kommunereformen, det leg-
ges svært mye arbeid i å danne ny kom-
munestruktur om dagen. En prosess 
som vi politikere gjør for å danne dyna-
miske, fremtidsrettede og gode kom-
muner å bo, leve og arbeide i.   Jeg føler 
at regionreformen er mer et politisk pre-
stisje prosjekt en et prosjekt for alle våre 
innbyggere.  

Hvis ikke, er jeg redd dette ender i et 
stort politisk mageplask, som senterpar-
tipolitiker ligger jeg vel ikke akkurat vå-
ken om natta av den grunn. Men konse-
kvensene av det vi nå ser for kan komme 
til å skje, holder meg våken.

BjARne SoMMeRSTAD
Sandefjord Senterparti  

glemT eller gjemT: Marinaer opplever at båteiere kvitter seg med farkostene 
sine ved å etterlate dem.  foTo: anne CharloTTe sChjøll


