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holmenveien 2

Har kommunen  
gitt blaffen i 
regulerings- 
planen?
For noen uker skrev jeg i TB om at den 
vakre villaen i Holmenveien 2 var gitt 
rivnings- tillatelse. Avgjørelsen var iføl-
ge en kommunal saksbehandler nå en-
delig tatt, og det fantes ikke hjemmel for 
å gi søkeren avslag. Der tok både saksbe-
handleren og undertegnede feil. Det var 
ikke gitt rivningstillatelse, men en ram-
metillatelse for riving. Den må etterføl-
ges av en ny søknad om rivning, som, 
hvis alt stemmer i forhold til 
kommunale lover, planer og   
bestemmelser, vil resultere i en 
rivningstillatelse.

Hvorvidt saken kan sendes 
videre til Hovedutvalget for 
miljøvern og kommunaltek-
nikk til politisk behandling, er 
uklart. Ifølge saksdokumente-
ne er Holmenveien 2 en delega-
sjonssak, med hjemlet jus i re-
guleringsplan nr. 92–2 for Teie 
sentrum (vedtatt 09. 11. 2011). 
Nå er ikke villaen i Holmenvei-
en nevnt i angjeldende regule-
ringsplan, som hovedsakelig 
omhandler ulike delområder i 
Teie sentrum, med separate 
plankrav. I et ledsagende kart 
er Holmenveien 2 bare avmer-
ket som boligområde. For den-
ne tomten er det ikke angitt an-
dre plankrav enn de som gjel-
der i reguleringsplanens gene-
relle bestemmelser.  

Det samme gjelder for et vil-
laområde i Arnfeldts vei, som 
også finnes på nevnte regule-
rings- kart. Ifølge regulerings-
plan 92–2 har heller ikke dette 
området andre plankrav enn de vi finner 
i planens generelle bestemmelser. Det 
betyr at en eventuell utbygging av Hol-
men- veien 2 og området i Arnfeldts vei 
må vurderes i forhold de generelle be-
stemmelsene som angis i Regulerings-

plan 92–2. De er også juridisk bindende, 
og burde sette bom for de rivningspla-
ner som kommunens administrasjon og 
politikere nå har planer om.

Med dette som utgangspunkt er det 
viktig å få avklart hvilken hjemmel kom-
munaldirektør Margrethe Løgavlen på-
beroper seg, når hun, i et møte forleden 
på Teie, fortalte at både Holmenveien 2 
og området i Arnfeldts vei allerede var 
vedtatt revet. 

Etter mitt skjønn er det ingen ting i 
Reguleringsplan 92–2 som tilsier riv-
ning. Tvert imot. Flere av paragrafene i 
generelle bestemmelser markerer det 
motsatte, nemlig bevaring. Vurdert i for-
hold til bestemte punkter i kommune-
planens arealdel utfyllende bestemmel-
ser vil man komme til samme bevarings-
konklusjon.   

Paul GrøTvedT
kunsthistoriker, Tjøme

alkohol

Ikke så 
dagligdags 
som det skapes 
inntrykk av
de FlesTe kjente sannheter om alkoho-
len kommer fram i leserbrevet til Berit 
Langseid og Roar Olsen. Men om deres 
poeng, snakkes og skrives det altfor lite. 

Snikreklame, denne gratisreklamen 
påvirker den oppvoksende slekt til å tro 
at alkohol er en er en av de viktige næ-
ringsmidler. At den hører hjemme i det å 
være voksen, i festen når noe skal feier-
es. Når forfatteren beskriver hyggelige 
ferier, må den inkluderes som en viktig 
element. Den er selvsagt gave til fore-
dragsholdere, og som utlodningsgevinst  
fredag  på lærerom, kontorer og spise-
rom.

 Det er godt med et glass rødvin til 

festmat, men slik utglidning har blitt, 
kan er vurdere å la være.

Det ligner normalisering av våpen-
handel og krig, slik at barn tror at denne 
aktivitet er noe som bare er.

elizabeTh chaPman
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jernbanen

Tid til å se etter 
andre løsninger
nå ser det ut til at prosjektet blir 2 år 
forsinket. I forslaget til nasjonal trans-
portplan ligger det at Vestfoldbanen skal 
kobles til Sørlandsbanen. Dette gir både 
anledning og tid til å se etter nye løsnin-
ger ut fra Tønsberg. 

I Tønsbergs Blad 20. februar har Ei-

vind N. Abrahamsen noen svært inter-
essante synspunkter. Det samme har 
Gert Heiberg den 23. februar. Begge har 
erfaring fra samferdsel. Det synes åpen-
bart at en løsning som beholder stasjo-
nen i det området den ligger nå ikke gir 
andre trasévalg enn de som er foreslått 
av Bane Nor.  Disse nevnes som hen-
holdsvis pest og plage i et leserinnlegg 
og møter liten aksept blant folk flest og 
politikere. 

En løsning som inneholder eksiste-
rende sløyfe gjennom byen er ikke for-
enlig med ekspresstog til Sørlandet i 250 
km/t! Hvis en imidlertid tenker helhetlig 
trafikk, slik Abrahamsen og Heiberg, åp-
ner det seg flere mulige løsninger. Gam-
le Tønsberg stasjon kan beholdes for di-
rekte ekspresstog Tønsberg-Oslo og for 
lokaltog på Vestfoldbanen. For det siste 
kan Frodeåstunellen  benyttes som en-
sporet inn- og utkjøring med endring av 
kjøreretning (som i Kristiansand) Det 
burde være akseptabelt for lokaltog og 
tiden spares vel omtrent inn ved å slippe 
å kjøre sløyfen. Dersom det passer bedre 
med den videre traseen sørover, kan al-
ternativt nåværende spor ut mot Jarls-

berg brukes sørover og tunnelen nord-
over, fortsatt med endring av kjøreret-
ning.

For ekspresstog til Skien og Sørlands-
banen må det bygges en ny enkel stasjon 
på et sted mellom Barkåker og Sem så 
lagelig som mulig. BaneNor sier at det i 
alle fall må bygges ny stasjon. Denne 
kan gjøres enklere når eksisterende 
Tønsberg stasjon tar det meste av pend-
lertrafikken fra området. Det må natur-
ligvis ordnes  med parkering og kollek-
tivløsninger og helst samordning med 
veiplaner, slik Heiberg påpeker.

Tore o. SleThei 

soning

Fengselsplasser 
i utlandet 
ikke 
løsningen
i mars 2015 signerte norske og 
nederlandske myndigheter en 
avtale om å leie fengselsplasser i 
Nederland. Vi ser nå en økende 
bekymring fra de ansatte i norske 
fengsler som mener at sonings-
miljøet er blitt tøffere og at vi ved 
avtalene om soning i Nederland 
rokker ved stabiliteten i norske 
fengsler. 

NRK melder at dette ikke be-
kymrer justisminister Amund-
sen. Arbeiderpartiet er derimot 
bekymret.  Både for soningsfor-
holdene i fengslene og for at vi 
med denne ordningen begrenser 
muligheten for å vende tilbake til 
et liv uten kriminalitet, som en 
god nabo etter endt soning. 

Straff er samfunnets reaksjon 
på at noe galt har funnet sted og 
straff forebygger ny kriminalitet. 
I tillegg skal straff gjennom so-
ning også ha et innhold som styr-

ker og rehabiliterer enkeltmennesket, 
slik at man kan vende tilbake til samfun-
net og nabolaget. Soning i Nederland for 
norske statsborgere bygger ikke opp 
rundt dette målet. Skal straff og soning 
bidra til rehabilitering, utdanning og til-
bakeføring til samfunnet så må dette 
skje i nærheten av det samfunnet du 
skal tilbake til, ikke i et annet land. 

Kriminalomsorgen må styrkes for å 
sikre forsvarlig bemanning, og legge til 
rette for gode og hensiktsmessige so-
ningsforhold. Soningskapasiteten i Nor-
ge må økes og vi må sikre særskilte so-
ningsplasser for kvinner.

Under soning må det tilrettelegges for 
utdanning og arbeidstrening. Etter so-
ning må det sørges for en god oppføl-
ging, og vi må redusere faren for tilbake-
fall og ny kriminalitet. 

Vi må lovfeste prinsippet om at soning 
for norske statsborgere skal skje på 
norsk jord. På denne måten vil vi bidra 
til at folk kommer tilbake til samfunnet 
etter endt soning, og blir en god nabo for 
deg og meg.

maria aaSen-SvenSrud
Stortingskandidat, Vestfold Arbeiderparti

nei: Ingenting i reguleringsplan 92–2 
tilsier riving.  
 FoTo: anne CharloTTe sChjøll

brev
Send ditt innlegg til 

leserbrev@tb.no
Tønsbergs blad trykker kun leserbrev som leveres 
elektronisk.

skriv kort! maksimal lengde er 
1.500 tegn med mellomrom.  
det vil si en halv a4-side/utskrifts-
side med normal linjeavstand og 
skriftstørrelse. de som skriver 
lengre må finne seg i at innleggene 
blir forkortet – eller returnert.
husk å oppgi fullt navn og adresse. 
anonyme innlegg kommer ikke på 
trykk.

morten Wang
redaktør
916 63 748 
morten.wang@tb.no


