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– Hvordan har politi-
kerne og administra-
sjonen i Nøtterøy 
kommune kommet 
fram til antallet boli-
ger de vil bygge, lurer 
Finn Ove Haugstulen.
Anne ChArlotte SChjøll 
anne.charlotte.schjoll@tb.no

– Har kommunen regnet feil?
Finn Ove Haugstulen sitter 

sammen med ektefelle Gerd 
Hazel Henriksen ved spisebor-
det hjemme i Thorvald Bergs 
vei på Nøtterøy.

– Det ser nesten ut som de har 
glemt å dele antall nye innbyg-
gere på antall nye boenheter 
når de har flyttet tallet fra kom-
muneplanens samfunnsdel til 
kommuneplanens arealplan. 
De forventer vekst som nesten 
er likt antall nye boliger, sier 
Haugstulen.

For tiden bor det 2,23 perso-
ner per husstand i kommunen.

Fristen er mandag
– På toppen av det hele er vi 
egentlig en kommune med li-
ten vekst. Det er jo ganske 
sprøtt, sier Haugstulen.

I 12 år har de bodd i huset, 
som nærmeste naboer til Hazel 
Henriksens barndomshjem.

Fra eiendommen ser de rett 
over på villaene i Arenfeldts 
vei, der det er planlagt å rive vil-
laer for å sette opp leilighets-
bygg.

– Jeg kan ikke skjønne at de 
fine, flotte husene må rives for 
å bygge flere boliger enn det 
kanskje er bruk for, sier Gerd 
Hazel Henriksen.

Bygningene er skravert til be-
varing i kommuneplanen.

Fristen for å komme med inn-
spill på det endelige vedtaket til 
offentlig ettersyn for regule-
ringsplanforslaget for Arenfeldts 
vei er mandag 27. mars.

Nøtterøy kommune har et ut-
talt mål om å bygge 150 nye bo-
liger i året.

I perioden fra 2015 til 2027 
har Nøtterøy kommune gjort et 
anslag på at det skal bygges 
1948 nye boenheter, 100 av 
dem i Teie sentrum. Se egen ta-
bell for hele oversikten.

" 
Jeg kan ikke 
skjønne at de 
fine, flotte  

husene må rives for  
å bygge flere boliger enn 
det kanskje er bruk for
gerd hazel henriksen
Teie-beboer

– Når du tenker på hvor man-
ge det bor i hver husstand, vir-
ker det nesten som de har glemt 
å dele boligtallet på to, sier Ha-
zel Henriksen.

Vil øke boligbyggingen
– Hvorfor  er anslaget for nye bo-
liger  i arealdelen så høyt sam-
menlignet med forventet vekst i 
samfunnsdelen?

– Erfaringstall viser at kom-
munens mål om 1 prosent be-
folkningsvekst i året, altså over 
200 personer, ikke nås ved å 
bygge hundre nye boenheter år-
lig, sier Magnus Campbell, kom-
muneplanrådgiver i Nøtterøy 
kommune. Han fortsetter:

– Nøtterøy kommune har 

derfor lagt opp kommunepla-
nens boligreserve for nybyg-
ging av 150 boenheter i året. Be-
folkningsutviklingen henger 
imidlertid sammen med langt 
mer enn nybyggingen av boli-
ger, ikke minst inn- og utflyt-
ting i eksisterende boliger. Over 
lengre tid har husholdnings-
størrelsene gått ned, spesielt 
fordi antall husholdninger med 
én person øker, sier Magnus 
Campbell.

– Hva betyr det at dere i kom-
muneplanen anslår 100 nye bo-
enheter i Teie sentrum for perio-
den fram til og med 2027?

– Boligtabellene i kommune-
planene er retningsgivende og 
et nyttig verktøy når kommu-
nen ser på hvor nye innbyggere 
kommer til å flytte. Dette er vik-
tig for planlegging av tjeneste-
tilbudet. I befolkningsprogno-
sene som blant annet elevtalls-
fremskrivningene for skolene 
baseres på, er det disse tallene 
som legges til grunn.

– Hvordan har dere kommet 
fram til tallet?

– Det er ulikt fra område til 
område i kommuneplanen 
hvor detaljert anslaget av frem-
tidige boenheter settes. Enkelte 
områder er allerede detaljregu-
lert, mens Teie sentrum var 
ikke det da kommuneplanen 
ble vedtatt. For Teie sentrum er 
altså anslaget grovt beregnet ut 
fra tilgjengelig areal og forven-
tet tetthet i et sentrumsområ-
de, sier Campbell.

Det er for tiden flere områder 
på Teie under regulering.

Vil bygge 150 i året
– Hvis vi ser hele Teie sentrum 
som utbyggingsområde måler 
dette rundt 70 dekar og ansla-
get på 150 boenheter omtrent 2 
boenheter per dekar. I Regional 
plan for bærekraftig arealpoli-
tikk er dette kategorisert som 
lav til middels tetthet. Når vi 
har satt tettheten så lavt i et 
sentrumsområde, er det i viss-
het om at det innenfor området 
ligger begrensninger, spesielt 
for tilpasning til eksisterende 
bebyggelse, sier Campbell.

Med Teie sentrum regnes 
området som er markert med 
brunt i kartet over kommune-
planens arealdel.

Området strekker seg fra Teie 
veidele i nord til Teglverksvei-
en vest. Inkludert Teie torv.

Begge sider av Smidsrødvei-
en samt Arenfeldts vei og par-
keringstomta i Ørsnesalléen 29 
er medregnet i området.

Holmenveien 2 A er utenfor 
det brune området.

– Politikerne sier de ønsker 
seg flere småbarnsfamilier, 
men bygger blokker, sier 
Haugstulen.

Nøtterøy kommune har hatt 
mindre prosentvis økning enn 
Vestfold fylke som helhet, men 
har et håp om å øke befolknin-
gen med 1 prosent i året.

I 2016 ble det bygget 81 boli-
ger på Nøtterøy, året før ble det 
oppført 113. De siste 17 årene er 
det, i snitt, bygget i underkant 
av nitti boliger i året.

se tabelloversikter  
på tb.no

Mener Nøtterøy kommune bommer på fremtidig boligbehov

– har de regnet feil?

ProTesTerer: – Det er vanskelig å forstå hvorfor Nøtterøy kommune mener vi trenger 150 nye boliger i året når befolkningsveksten de 
regner med er på omtrent det samme. Det bor 2,23 personer i hver bolig på øya, sier Finn Ove Haugstulen og Gerd Hazel Henriksen. Begge 
husene på bildet blir revet dersom planene for Arenfeldts vei går gjennom. Fristen for innspill til det endelige vedtaket er mandag 27. mars.
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