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Fortidsminne- 
foreningen ber om  
ny behandling av 
rive- og byggeplanene 
for Øvre Smidsrød- 
vei 18.
Anne ChArlotte SChjøll 
anne.charlotte.schjoll@tb.no

I et brev til Nøtterøy kommune 
skriver generalsekretær Ola H. 
Fjeldheim i Fortidsminnefore-
ningen at de ber om at planene 
for Øvre Smidsrødvei 18 be-
handles om igjen.

Fjeldheim skriver at det er 
saksbehandlingsfeil at de ikke 
har fått saken tilsendt på lik lin-
je med de 49 andre som har 
partsstatus i saken, og at det er 
gjort vedtak før alle parter har 
kunnet uttale seg.

Førstegangsbehandling av 
detaljregulering for eiendom-
men var oppe til behandling i 
hovedutvalg for miljøvern og 
kommunalteknikk (HMK) på 
Nøtterøy i begynnelsen av 
april. Da vedtok utvalget med 
seks mot fem stemmer at for-
slaget til detaljregulering kun-
ne legges ut til offentlig etter-
syn.

historiske elementer
Fortidsminneforeningen klager 
på at informasjonsplikten ikke 
følges, at kommuneplanen ikke 
følges, vedtaket i hovedutval-
get ikke følges, at administra-
sjon og utbygger ikke utreder 
og innstiller i samsvar med 
vedtak, og at Fylkeskommu-
nens faglige ekspertråd ikke 
følges.

I brevet fra Fortidsminnefo-
reningen skriver Fjeldheim at 
foreningen ber om at saken be-
handles på nytt etter at alle par-
ter har fått saken tilsendt.

Tidligere i år førte Fortids-
minneforeningen Teie opp på 
sin rødliste som et sted over 
verneverdige kulturminner, 
som er i ferd med å forsvinne.

Etter å ha vært på befaring på 
tomten og sett skisser av de fire 
eneboligene, vedtok utvalget i 
august at det skal «tas opp his-
toriske elementer av omkring-
liggende bebyggelse i utfor-
ming av nye bygg».

Følger ikke eget vedtak
Da saken var oppe til første-
gangsbehandling denne måne-
den, var det ikke tegnet nye 
skisser, likevel fikk utbygger 
fortsette planene.

– Vi var et samlet utvalg som 
ville at husene skulle ha et utse-
ende som var mer tilpasset om-
givelsene. Det ble avvist fra ut-
bygger, det er faktum. Dette 
bryter totalt med omgivelsene, 
sa Steinar Gullvåg (Ap).

Fortidsminneforeningen 
skriver at HMK ikke følger eget 
vedtak fra august og at utvalget 
og administrasjonen ser bort 
fra kommuneplanen om histo-

"
Det er merkelig 
form for utvel-
gelse at Fortids-

minneforeningen ikke får 
papirer tilsendt i en slik 
sak, når de sender oss do-
kumenter om Vestskogen 
som er av nyere dato.
Connie didriksen
ekspert på Nøtterø haveby

riske miljøer og tilpasning om 
at bygninger skal harmonere 
med og ta hensyn til eksiste-
rende miljø. Her velger admi-
nistrasjonen å overprøve HMHs 
vedtak, og likeens Fylkeskom-
munens», står det i brevet, som 
ble sendt 18. april.

– Fortetting resulterer gjerne 
med den type bygninger. Det 
skal brukes tre, det er en stor 
tilpasning, sa nestleder i utval-

get Bjørnar Godt Daae (H) om 
tegningene av eneboligene.

Leder Bjørn Kåre Sevik (Frp) 
omtalte blant annet boligene 
som «tidens design».

– Jeg tror dette er «den nyere 
tid» og velger å gå for innstillin-
gen fra administrasjonen, sa 
Sevik.

Nå ber Fortidsminneforenin-
gen om at de også blir hørt.

– ikke feil
Kommunaldirektør Margrethe 
Løgavlen i Nøtterøy kommune 
skriver i en epost til Tønsbergs 
Blad at det først er ved utsen-
delse av saken til offentlig et-
tersyn/høring at Fortidsminne-
foreningen etter plan- og byg-
ningsloven kan ha rett til å få 
planforslaget oversendt. Ikke 
ved det prosessledende vedta-
ket  om  planforslaget skal sen-

des ut på høring/offentlig etter-
syn. Dermed er det i følge Løg-
avlen ikke begått saksbehand-
lingsfeil.

I den enkelte sak må den 
nærmere avgrensing av hvem 
som skal få forslaget sendt på 
høring, foretas ut fra hva som 
fremstår som rimelig og natur-
lig ut fra ressurshensyn og sa-
kens betydning, skriver hun.

– I foreliggende sak anså ikke 
administrasjonen Fortidsmin-
neforeningen i utgangspunktet 
som part, men ut fra deres viste 
interesse, vil foreningen etter 
dette være å anse som part, i 
følge Løgavlen.

– Merkelig utvelgelse
– Øvre Smidsrødvei er en av in-
dre Nøtterøys eldste veier, et 
historisk område. Det er mer-
kelig form for utvelgelse at For-

tidsminneforeningen ikke får 
papirer tilsendt i en slik sak, når 
de sender oss dokumenter om 
Vestskogen som er av nyere 
dato. Vi har sendt inn uttalelser 
til byggeplaner på Teie, i hvert 
fall siden 2008, kanskje lenger. 
Som part har Fortidsminnefo-
reningen rett til å få tilsendt en-
hver sak som kan ha interesse, 
utvelgelsen gjør vi selv,   sier 
Connie Didriksen, ekspert på 
Nøtterø haveby og medlem av 
Fortidsminneforeningen.

hentet papirene selv
Fortidsminneforeningen ble, i 
følge Didriksen, heller ikke in-
formert om at det var søkt om å 
rive Holmenveien 2, men hen-
tet selv papirene og sendte kla-
ge like etter de fikk vite at ad-
ministrasjonen  på delegasjon 
hadde gitt rivetillatelse. 

Omstridt byggeprosjekt i Øvre Smidsrødvei

krever omkamp

Vil bli hørT:  – Som part har Fortidsminneforeningen rett til å få tilsendt enhver sak som kan ha interesse, utvelgelsen gjør vi selv, sier 
Connie Didriksen.  FoTo: anne CharloTTe sChjøll

slik kan deT bli:  – Saken har stor interesse for 
Fortidsminneforeningen. Øvre Smidsrødvei er en av de eldste veiene 
på indre Nøtterøy, og det historiske miljøet og husene er preget av 
dette, står det i brevet Fortidsminneforeningen sendte Nøtterøy 
kommune 18. april.  illusTrasjon: spir

beVare: – Det er viktig å bevare dette historiske miljøet  
og det flotte huset i Smidsrødvei 18, skriver generalsekretær  
Ola H. Fjeldheim i Fortidsminneforeningen i brevet der han ber om  
at rive- og byggeplanene behandles på nytt.  
 FoTo: anne CharloTTe sChjøll


