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Cathrine Heisholt
Ang. gnr. 135/bnr. 8 og gnr. 130/bnr. 13

Hei.
Jeg har blitt henvist til deg av din kollega Lasse Frednes.
Langved og Gustavsen - grunneierne til 135/8 og 130/13, Tønsberg kommune - har tatt kontakt med
undertegnede.
Grunneierne har en løpende avtale med eiendomsutvikler om omregulering av gnr. 135/bnr. 8 og
gnr. 130/bnr. 13 til boligformål.
Lite synes imidlertid å ha skjedd, og hvis mulig ønsker jeg gjerne en tilbakemelding på følgende:
-

-

Etter det opplyste er det i dag ingen reguleringsplan hvor gnr. 135/bnr. 8 og gnr. 130/bnr. 13
er avsatt til boligformål – er dette riktig oppfattet?
Forutsatt at det ikke foreligger ny reguleringsplan – har det vært kontakt mellom
eiendomsutvikler/grunneierne og Tønsberg kommune i perioden 2006 – d.d. om ny
reguleringsplan, og hvis ja – kan jeg få kopi av korrespondansen?
Har eiendomsutvikler/grunneierne tatt initiativ til annet planarbeid i perioden 2006 – d.d, og
eventuelt kan jeg få kopi av korrespondansen?

Jeg prøvde å kontakte deg per telefon i dag uten hell, men ring meg gjerne så kan jeg gi deg mer
utfyllende opplysninger.
Vennlig hilsen
Advokat Espen Låhne Smedsrud

Merk – vi har endret navn og postboksadresse.

Ving Advokater
Postboks 1112, Kaldnes 3119 Tønsberg
Nedre Langgate 28A
Tlf: 33741190
Mobil: 98890484
E-post: smedsrud@vingadvokater.no
Hjemmeside: www.vingadvokater.no
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