SAKSBEHANDLER
Bjarne Gaut
VÅRREF.
18/03228 - 3
ARK.

INNVALGSTELEFON
DERESREF.
201704525- 20

P - Plansaker

83- 84 Tønsberg kom. - Ve

DERESDATO

TELEFAKS
+47 22 94 04 04
postmottak@ra.no
www.riksantikvaren.no

VÅRDATO
28.11.2018

Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Forslag til detalj regulering for Firingen (planID 0704 20150128), Aker gnr. 46 bnr. 27,
Tønsberg kommune. Innsigelse
I nngrep i i d 230348,230350,230353: Gravhaug, bosetnings -/aktivitetsområde, kullgrop og 3 veifar
Utilbørlig skjemming av id 12366,76817og 51800: 2 gr avfelt og bygde borg

Riksantikvaren viser til Vestfold fylkeskommunes brev av 1. oktober 2018, der vi blir bedt om å
uttale oss til forslag til detaljregul ering for Firingen, planID 070420150128,på Aker , gnr. 46 bnr.
27, i Tønsberg kommune . Riksantikvaren v iser også til brev fra Kulturhistorisk museum ved
Universitetet i Oslo 17. oktober 2018.
Innenfor reguleringsområdet er det registrert en bygdeborg, to gravfelt og en enkeltliggende
gravhaug, en kullgrop , en steinalderlokalitet, et dyrkningslag og tre veifar som alle er
automatisk fredet i medhold av lov 9. juni 1978nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 4
første ledd. I henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med
behandlingen av reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatels e til inngrep i automatisk
fredete kulturminner som blir berørt av planen. I saker der regional kulturminneforvaltning
tilrår dispensasjon og Riksantikvaren som dispensasjonsmyndighet ikke støtter en slik tilråding,
overtar direktoratet plansaken som kultu rminnemyndighet, jf. rundskriv T-4/92
Kulturminnevern og planleggingetter plan- og bygningsloven, forskrifter til kulturminneloven av 29.
mai 2000og Riksantikvarens veileder Plan- og bygningsloven,Kulturminner, kulturmiljøer og
landskap. I denne saken f ølger ikke Riksantikvaren fylkeskommunens anbefaling om
dispensasjon, og overtar derfor saken som kulturminnemyndighet.
Forslag til reguleringsplan for Firingen ble lagt ut til offentlig ettersyn 7. september 2018.For å
forsøke å unngå innsigelsesbehandling har Riksantikva ren fått utsatt svarfrist til 28. november.
Riksantikvaren deltok på befaring i området med Vestfold fylkeskommune 2. november 2018.
Kulturminnene innenfor planområdet på Firingen utgjør et kulturmiljø av nasjonal verdi.
Bygdeborgen id 51800,gravfeltene id 12366, 76817og gravhaug id 230348har særlig
formidlingsverdi. Gravfeltene ligger innenfor et avgrenset landskapsrom med ulike
kulturminner med stor variasjon og tidsdybde. Kulturminnene ligger i et relativt urørt
skogsområde med presumptivt gode bevaringsforhold og potensial for ytterligere funn.
Planforslaget tar ikke tilstrekkelig hensyn til kulturminneverdiene i området. Planen
bidrar til å splitte opp kulturmiljøet og svekke r den lesbare sammenhengen mellom
kulturminnene og landskapet. Viktig vitenskapelig kildemateriale vil gå tapt.
Riksantikvaren gir ikke dispensasjon for inngrep i gravhaug id 230348, veifar og kullgrop
id 230350og veifar og steinalderlokaltet id 230353.Vi vurderer tiltakene i planen som
utilbørlig skjemmende for gravfelt id 12366og 76817og bygdeborg 51800. Riksantikvaren
reiser derfor innsigelse til planforslaget.
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Nærmere om planforslaget
Planområdet omfatter totalt 150 d ekar, derav 18 daa dyrket mark og 132 d aa skog. Formålet er å
legge til rette for etablering av ca. 200 bolig enheter i form av k onsentrert småhusbebyggelse.
Planen skal sikre god bokvalitet og gode og trygge uteoppholds - og lekearealer. Videre omfatter
planforslaget gang- og sykkelveiforbindelse mot Vear skole.
Planforslaget er i samsvar med gjeldende arealdel i Tønsbergs kommuneplan 2014-2026,siste
vedtak 12.01.2016.Vestfold fylkeskommune reiste opprinnelig innsigelse til D10 Firingen ved
behandling av kommuneplanen, med begrunnelse i jordvern, viktige kulturminner og
verdifulle landskap og frilufts områder . Utbyggingsområdet bygger heller ikke opp under by –
og tettstedsutvikling i tråd med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA).
Planområdet ligger utenfor Langsiktig utviklingsgrense i det regionale planverket.
Innsigelsen ble trukket, fordi omfanget av beslaglagt dyrket mark ble redusert og
fylkeskommunen mente det var mulig å ta hensyn til kulturminneverdiene og
friluftsinteressene på detaljreguleringsnivå. Vestfold fylkeskommune , K ulturarv gjorde
imidlertid ved behandling av kommuneplanen oppmerksom på konflikt en med kulturminne ne
i området og potensialet for nye funn. Kulturarv understreket at man k an reise innsigelse på
detaljreguleringsnivå dersom funn av automatisk fredete kulturminner ikke lar seg forene med
foreslått arealbruk samt at vilkårene for tillatelse fra Riksantikvaren til inngrep ikke er til stede.
Vestfold f ylkeskommunen har valgt å oversende plan forslaget til Riksantikvaren med søknad
om dispensasjon for direkte inngrep i tre kulturminnelokalitete r : gravhaug, id 230348;
aktivitetsområde og veifar, id 230350;og kullgrop og veifar, id 230353. Riksantikvarenvurderer
imidlertid at planenkommeri direkteeller indirekte konflikt medsamtlige kulturminner somer kjent i
planområdet.
Beskrivelse av kulturminnene
Det ble gjennomført arkeologiske registreringer i planområdet i 2017.I dyrket mark ble det søkt
med georadar og gravet seks små prøvesjakter med gravemaskin. I skogsområdene ble det
prøvestukket med spade på noen få utvalgte flater. Det ble påvist en gravhaug (id 230348),et
bosetning-/aktivitetsområde fra steinalder (id 230350-1), et dyrkningslag fra førromersk
jernalderen (id 230350-3), en kullgrop (id 230353-1) og flere veifar (id 230350-2, 230353-2 og -3).
Fra tidligere var det kjent to gravfelt (id 12366og 76817)og en bygdeborg (id 51800)i
planområdet . Alle kulturminnelokalitetene er vurdert som automatisk fredet.
Aker bygd eborg, id 51800, på toppen av en markert åsrygg midt i planområdet. Øst -, sør- og
vestkanten av fjellsidene er nærmest loddrette, opp mot 9 meter høye. På tvers av den slakere
nordhellingen avgrenser en 33 meter lang steinmur av bruddstein borgplatået. I vest fortsetter
steingjerdet sørover i 20 meters lengde.
Gravfelt, id 12366, består av minst én langhaug, åtte rundhauger og to ovale hauger, med
diameter 5-9 meter og høyde 0,5-1,5 m. De fleste av haugene ligger på en markert rekke, på
brinken i overkant av de oppdyrkede områdene i øst. Enkelte er tydelig plassert på bergskjær
Den største haugen har diameter 9 m og høyde 1,5 m. Bortsett fra gravhaugen lengst sørvest i
feltet, som er lav og flat, er alle klart markerte, steinblandede hauger.
Gravfelt, id 76817, består av to rundhauger . Haugene er bygget av jord og stein og har en
diameter på 8-11 meter og høyde 0,5 meter. Den gamle veien mellom Råstad og Sem passerer
noen meter sør for lokaliteten.
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Gravhaug, id 230348,er en k lart markert rundhaug, 6 meter i diameter og 0,6 meter høy, og
med en tydelig plyndringsgrop fra nord. Haugen l igger på en flate, sør for den gamle
skogsveien mellom Råstad og Sem og omtrent midt mellom de to gravfeltene id 13766og 76817.
Aktivitetsområde fra steinalder og førromer sk jernalder, veifar, id 230350, en sørvendt flate på
om lag 900 m 2, mellom to bergskjær +59-62 meter over havet. Det ble funnet t otalt 10
fragmenter og avslag av flint i prøvestikk på flaten – uten spesielle konsentrasjoner eller
diagnostiske funn. Ett avslag var brent. Flinten ble funnet på 5-45 cm dyp. Lokaliteten er
avgrenset av negative prøvestikk i nord og sør og topografi i øst og vest.
Lengst sør på lokaliteten ble det avdekket et 30 cm tykt, mørkt organisk lag i deler av en
prøverute. Lagets utstrekning er ikke kjent , og det r epresentere enten et kulturlag / dyrkningslag
eller en struktur. Trekull fra laget er datert til perioden 204-46 f.Kr. Fylkeskommunen antar at
steinalderlokaliteten er forstyrret av dyrking i førromersk jernalder.
Et svakt veifar krysser den sørøstre deler av steinalderlokaliteten. Hulveien er ikke datert, men
fylkeskommunen antar at den kan ha sammenheng med den førromerske dyrkningsfasen.
Kullgrop og veifar , id 230353, på en sørvendt flate vest for gravfelt id 12366. Kullgropa er
sirkulær, om lag 7 m i diameter, med en 2,5 m bred voll i den østre halvdelen. Indre diameter er
ca. 2 meter og dybde 0,5 meter. Trekull fra vollen er 14C-datert til høymiddelalderen, 1276-1393
e.Kr.
Rett vest for kullgropa er det registrer t to korte, nesten parallelle hulveiløp i flatens fallretning
Hulveiene kan indirekte kanskje settes i forbindelse med kullbrenning i området eller
gravminnene som omgir lokaliteten. Fylkeskommunen antar at ferdselen i området har høy
alder og kan strekke seg tilbake til jernalder eller middelalder.
I tillegg til de automatisk fredete kulturminnene kartfestet fylkeskommunen tre steingjerder (id
237572,237573og 737580)og en rydningsrøys (id 238498)fra nyere tid. Disse er ikke fredet.
Vestfold fylkeskommune bemerker
Vestfold fylkeskommune vektlegger at boligområde t er i tråd med kommuneplanens arealdel
for Tønsberg 2014-2026. De mener de viktigste kulturminneområdene i planen er sikret et godt
og varig vern gjennom hensynssoner, og anbefaler Rik santikvaren å gi tillatelse til å fjerne en
del mindre kulturminnelokaliteter i konflikt med planlagte vei - og boligformål.
K ulturminnene det søkesdispensasjon for har ulik kilde -, opplevelses- og bruk sverdi.
Kullgropen (233053-1) og de korte stykkene med hulveier (id 233050-2 og 233053-2 og -3) har
alle en viss opplevelsesverdi, men trolig begrenset vitenskapelig kildeverdi utover det som
allerede er hentet ut ved registrering en. K ulturlag et fra jernalder en og et aktivitetsområde f ra
steinalder en (233050-1 og -3) har primært vitenskapelig verdi.
Gravhaugen med id 230348har høy verneverdien. Den er tydelig i landskapet, og har potensielt
høy vitenskapelig kildeverdi , selv om den er skadet av en gammel plyndringsgrop .
Fylkeskommunen har forsøkt å finne løsninger for å kunne bevare grav haugen innenfor planen.
Det har imidlertid vist seg vanskelig å kombinere en tilstrekkelig hensynssonemed en
veiløsning som muliggjør utbygging av den sørvestre delen av planområdet. Det har også vært
vurdert å ta den sørvestre delen av planområdet ut av planen. Dette ville derimot ikke innfri
kommunens behov for å ut nytte området rundt Vear skole. Fylkeskommunen anbefaler derfor
at Riksantikvaren gir tilla telse til inngrep i gravhaugen.
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Det omsøkte kulturminnet id 230348,med kullgrop og hulveier, blir liggende til dels innenfor
planlagt hensynssonefor gravfelt id 12366.Fylkeskommunen anser likevel at kulturminnet ikke
vil kunne sikres reelt og varig vern . Fylkeskommunen anbefaler derfor at Riksantikvaren tillate r
inngrep i hele id 230348.
Vestfold fylkeskommune anbefaler at det gis dispensasjon etter kulturminneloven § 8 fjerde
ledd for id 230348,230350og 230353,med vilkår om arkeologisk gransking.
Kulturhistorisk museum bemerker
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har ikke hatt anledning til å delta på befaring. De
uttalt seg til reguleringsplanforslaget i brev av 17. oktober 2018.
Museet fokuserer i all vesentlighet på kunnskaps potensialet ved de omsøkte kul t urminnen e
ved en eventuell utgraving , og på budsjettering av nødvendige arkeologiske undersøkelser ved
en slik dispensasjon. De f okuserer i mindre grad på kulturminnenes opplevelses- og
bevaringsverdi , og museet har ikke eksplisitt vurdert forholdet til utilbørlig skjemming for de
kulturminnene fylkeskommunen søker bevart i planen.
Museet konkluderer med at en arkeologisk undersøkelse av steinalderlokaliteten id 230350-1,
gravhaugen id 230348og kullgropen id 230353-1 vil kunne ha stor vitenskapelig verdi og kan
bidra til å belyse viktige spørsmål om forhistorisk bosetning og aktivitet i området.
Med hensyn til de ulike hulveisegmentene har disse størst verdi i en landskapsmessig
sammenheng, hvor de kan binde ulike kul turminner sammen. Funksjon- og dateringsmessig
har de trolig sammenheng med andre påviste kulturminner i området og kan bidra til å belyse
disse gjennom en utgravning.
Gravminne id 230348bidrar til å gi tidsdybde, opplevelse og forståelse av landskapets
historiske dimensjon. Gravhauger er strategisk valgte markører i landskapet, og forståelsen av
denne typen kulturminner avhenger av at de seesi sammenheng med sitt omkringliggende
miljø. Ut fra et faglig synspunkt er det ønskelig med et åpent terreng omkring gravhauger, slik
at den kulturhi storiske landskapskonteksten de er en del av også blir bevart. Dette har også
pedagogisk verdi i en formidlingssammenheng, og det bidrar til å høyne kulturminnets
opplevelsesverdi. Museet påpeker at fylkeskommunen må ha en tett dialog med tiltakshaver og
k ommunen om de to gravfeltene (id 12366og id 76817)som er foreslått regulert til bevaring,
slik at de sikres et reelt og varig vern gjennom en utomhusplan.
Museet anbefaler Riksantikvaren å gi tillatelse til inngrep i id 230348,230350og 230353,i
henhold til planforslaget. Museet har lagt ved en prosjektplan for arkeologisk undersøkelse
med et budsjett på kr 3 180 000,- (2018kroner - og satser).
Riksantikvarens merknader og vurdering av saken
Siden forholdet til kulturminnene i planområdet ikke ble avk lart på kommuneplannivå er det
ikke gitt dispensasjon til inngrep i eller utilbørlig skjemming av kulturminnene som er påvist.
Riksantikvaren kan ikke gi tillatelse til planforslaget slik det foreligger. Det foreligger spesielt
følgende konfliktpunkter:
Nærhet til Aker bygdeborg (id 51800)og høyden på bebyggelsen på østsiden:
Bygdeborgen ble etablert på grunn av stedets topografisk fordelaktige beliggenhet;
frittliggende, på en kolle med bratte kanter og utsyn over det tilgrensende jordbrukslandskapet.
D et var bare den slakere nordhellingen og enkelte kløfter som måtte befestesfor å hindre
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adkomst. Bygdeborgen og kollen har, slik de framstår i dag, klar pedagogisk verdi.
Sammenhengen mellom funksjon og topografi er lesbar og tydelig og gjør det mulig å f orstå
kulturminnet som et bevisst plassert forsvarsanlegg.
I planforslaget er arealet omkring bygdeborgen korrekt angitt med hensynssonec (H570) for
bevaring av kulturmiljøet. Øst for bygdeborgen er hensynssonen begrenset til en 5-10 meter
bred sone mellom kulturminnet og vei f_KV5 og boligområde B2 og B5. Nærheten til veibanen
og h øyden på bebyggelsen bidrar til å bygge inn kulturminnet og å skjule de topografiske
forholdene som er vesentlig for å forstå bygdeborgens plassering, funksjon og avgrensing. Den
bratte skrenten som utgjør forsvarsverket ligger mellom +50 og +59 meter over havet. Til
sammenligning er høyest tillat te byggehøyde for B2 i planforslaget +58 m eter (+55,5m ved flatt
tak). For B5a og B5b er foreslått byggehøyde henholdsvis +55,5 m eter og +53,5 meter (+ 53,5m
og + 51,5m ved flatt tak). Utnyttelsesgraden i B2 og B5 er angitt til BYA 45%. Med hensyn til B2
skiller forslaget til bestemmelser heller ikke mellom garasjeanleggog øvrig bebyggelse.
Kommunen må angi byggehøyder og utnyttels esgrad for begge sonene, slik at
reguleringsplanen blir utvetydig .
Riksantikvaren mener den foreslåtte H570-hensynssonen i for dårlig grad sikrer vern av
l andskapet omkring bygdeborgen id 51800. Reguleringsplanforslaget legger opp til å etablere
bebyggelse tett på bygdeborgen, med høyder som for en stor del utligner og skjuler
forsvarsverkets fordelaktige topografi. Utbyggingen vil bidra til å hindre innsyn til og lesbarhet
av landskapet. Riksantikvaren oppfatter deler av vei f_KV5 og bebyggelsen i feltene B2 og B5
som utilbørlig skjemmende etter kulturminneloven § 3.
Bygdeborger vurderes generelt som viktige kulturminner , med høy opplevelsesverdi .
Riksantikvaren viser til tidligere praksis for å bevare betraktelig større LNF -område r om kring
denne typen kulturminner.
Miljøverndepartementet avgjorde 16. april 2013en innsigelse mot et nytt boligfelt i Skotbu i Ski
kommune til fordel for kulturminnet. I det tilfellet forsøkte kommune n å etablere et nytt
boligfelt sør og øst for bygdeborgen på Kirkeåsen. Bygdebor gen ligger også her på en markant
fjellkolle med relativt bratte sider. Også i dette tilfellet er det topografien som har vært
avgjørende for plasseringen. Selve murverket er lavt og usammenhengende.
Miljøverndepartementet ga Riksantikvaren medhold i at opplevelsen av kulturminnet vil le bli
kraftig forringet ved en utbygging , og at sammenhengen mellom kulturminnet og landskapet
det var en del av vil le bli svekket. Minste avstand mellom kulturminnets sikringssone og
foreslåtte bebyggelse var i dette tilfellet 30 meter og høydefor skjellene mellom borgen og
utbyggingen noe større enn tilfellet er ved id 51800. Det meste av bebyggelsen ville ligge 10
meter lavere enn underkant av befestningsskrenten.
Inngrep i gravhaug id 230348,utilbørlig skjemming av gravfelt id 76817og 12336:
Planforslaget åpner for utbygging av B9a, B10 og B11, i området mellom gravfeltene id 76817og
12336.Utbyggingen vil komme i direkte konflikt med gravhaug id 230348og hulve ier, kullgrop
og steinalderlokalitet id 230350og 230353, mens fylkeskommunen mener det vil være mulig å
bevare gravfeltene id 76817og 12336gjennom hensynssoner for båndlegging etter
kulturminneloven (H730) og, i mer begrenset grad, bevaring av det omkri ngliggende
kulturmiljøet (H570).
Kulturhistorisk museum påpeker den store spennvidden og tidsdybden i kulturminnene som er
påvist i denne delen av planområdet. U nnta tt id 230353er kulturminnene konsentrert på én
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f late, +55-57 meter over havet, avgrenset av bergrabber og mindre koller i nord og øst og
Fløyåsen i vest.
Riksantikvaren støtter museets vurd ering. Vi ser opplevelsesverdien og den v itenskapelige
verdien på kulturminnene i området som høy . Særlig t ettheten, og sammenhengen mellom
ulike typer kulturminner fra ulike perioder, gjør dette til et kulturmiljø med særlig stor
bevaringsinteresse.
Det vil etter vår mening være svært uheldig å splitte opp kulturmi ljøet. Flaten mellom de to
gravfeltene id 76817og 12336er i planforslaget regulert til kjørevei (KV2) og konsentrert
småhusbebyggelse(B10 og B11). Stedet hvor gravhaugen ID230348ligger er regulert til et
renovasjonsanlegg (R7). A realets utnyttelsesgrad er angitt til BYA 35-45%. Største tillatte
byggehøyde inne n for B9a er +64 meter over havet. For B10 og B11 er byggehøyde ikke angitt ,
da den skal fastsettesved utarbeidelse av utomhusplan.
Byggeområdene ligger så tett på kulturminnene at bebyggelsen – uansett ferdig regulert høyde
– vil få stor visuell innvirkning på gravhaugene planen bevarer . Kulturhistorisk museum peker
i sin uttalelse på at bebyggelsen og veianlegget vil skape en barrikad e som hindrer innsyn og
opplevelse av gravfeltene . Riksantikvaren stiller seg bak dette standpunktet og vurderer at B10,
B11 og deler av B9a vil v irke utilbørlig skjemmende på de synlige gravhaugene, jf.
kulturminneloven § 3.
Etablering av boligområdene B10 og B11 forutsetter dessuten at gravhaugen id 230348fjernes
slik at det kan føres fram vei til utbyggingsområdene. Riksantikvaren gir bare sjelden
dispensasjon til å fjerne synlige gravminner – og da først etter en nøye avveining av
kulturminnenes verdi mot interessen storsamfunnet har av tiltaket .
Vi kan ikke se at det foreligger argumenter for å gi dispensasjon i denne saken. Firinge n området er ikke utpekt til fremtidig vekstområde i den regionale planen for bærekraftig
arealutvikling (RPBA). B10 og B11 utgjør med 35 boligenheter også en begrenset del av
utbyggingsområdet.
Gravfelt og enkeltliggende gravminner er en type kulturminner som er sterkt redusert i antall
gjennom omfattende ødeleggelser og fjerning i løpet av de siste hundreårene. I dette tilfellet
ligger den omsøkte gravhaug en id 230348i nær tilknytning til to gravfelt som skal bevares bare ca. 40 meter sørøst for gravfelt id 76817og rundt 45 meter nordvest for gravfelt id 12366.
Under befaring en vurdert e Riksantikvaren at gravfelte ne id 12336,76817og gravhaug 230348
egentlig utgjør deler av ett, sammenhengende gravfelt. Det er ikke uvanlig å finne eldre
flatmarksgraver i tilknytning til gravhauger eller gravfelt . På tross av dette er l andskapet
kulturminnene ligger bare overflateregistrert av fylkeskommunen . Det er hverken satt
prøvestikk eller sjaktet med maskin på flaten mellom kulturminnene .
Riksantikvaren beklager at K ulturhistorisk museum ikke har vært på befaring i området, slik at
de kunne vurdere kvaliteten på registreringene. Riksantikvaren vurderer selv at d et er potensial
for funn av både flere graver, bosetningsspor og fossile dyrki n gsspor i området utover de
kulturminnene fylkeskommunen har påvist .
K ulturmiljøet sørvest i planområdet har samlet svært høy vitenskapelig - og opplevelsesmessig
verdi, og Riksantikvaren ønsker ikke å åpne for utgravning av enkeltliggende kulturminner her.
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Da området mellom Vear og Aker er et mye brukt friluftsområde , bør forholdene heller legges
til rette for formidling av kulturminnene til de mange turgåerne.
Ko n klusjon
Riksantikvaren reiser innsigelse til forslaget til detalj regulering for Firingen, planID 0704
20150128, da planen ikke tar tilstrekkelig hensyn til automatisk fredete kulturminner av
nasjonal verdi . Tiltak i henhold til planen vil medføre at bygdeborgen id 51800og gravfeltene
gravfeltene id 12366og 76817blir utilbørlig skjemmet og til direkte inngrep i gravhaug id
230348,veifar og kullgrop id 230350og veifar og steinalderlokaltet id 230353.
Utbygging splanene vil etter Riksantikvarens mening svekke gravfeltene og bygdeborgens
posisjon og opplevelsesverdi i landskapet. Planen vil ha stor innvirkning på opplevelsen av
landskapsrommene og forståelsen av kulturminnene og deres plassering. Viktig vitenskap elig
kildeverdi i kulturminnene vil bli ødelagt.
Utbygging innenfor den sørvestre delen av planområdet (B9a, B10, B11, KV2, R7 og R8) vil være
i direkte konflikt med bevaring av kulturminneverdiene her. Riksantikvaren ber kommunen ta
utbyggingsområdene ut av planen. Vi ber også kommunen vurder e alternativ plassering av vei
f -KV5 og alternativ plassering/utf orming av bolig område ne B2 og B5a og B5b, øst for
bygdeborgen .

Vennlig hilsen

Isa Trøim (e.f.)
Fung. avdelingsdirektør

Kristine Johansen
seksjonssjef,planseksjonen

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift

Kopi til:
Kulturhistorisk museum - Universitetet i Oslo, Postboks 6762 St. Olavs plass,
0130 OSLO/ Vestfold fylkeskommune, Postboks 2163,3103Tønsberg
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