Flykafeen AS og Flykafeen drift AS brev til høring
Offentlig ettersyn av detaljregulering for Nauen.
PlanID 0704 20160139
Vi er veldig positive til det kommende service senteret og ønsker dette
velkommen til nabolaget.
Vi ønsker å bli hørt på et par punkter.
Flykafeen har vært på samme sted siden 1954. Det har alltid vært en veikro som de fleste
som har ferdet til Vestfold og Sørlandet har et minne til.
Vestfoldingen har vært flittig bruker av Flykafeen i alt fra lunsj, middager, brylluper,
møtelokale, konfirmasjoner, og i tillegg de tradisjonellrike Søndagsmiddagene med familien.
Folk kommer ennå og spør om hvor det ble av bowlingbanene? Hvem stjal flyet på taket?
Hvor gammel er egentlig Flykafeen skiltet? Og er det et BP skilt? Det er gøy og eie et sted
som det er så mange minner i fra, og som de aller fleste har et forhold til.
I September 2017 pusset vi opp hele restauranten og endret konsept til noe som få andre
har, som et grep før den nye service stasjonen kommer. Vi har lagt inn mye penger og arbeid
for å bygge en atmosfære og et renommé med det nye konseptet som vi ikke har råd til å
miste. Dette gjorde vi slik at vi er klare for å ta imot denne service stasjonen som kommer.
Ombyggingen og all jobben vi har lagt ned i dette i forkant og etterkant har resultert i en
kjempe fin økning i omsetning.
2017 omsatte vi for 8.000.000 kr.
2018 ble det en total omsetning på 11.600.000 kr. Dette er et snitt på ca 32.000 kr. pr dag,
fordelt på Flykafeen AS og Flykafeen Drift AS.
2019 ser vi for oss at Flykafeen drift AS alene kommer til å omsette for 13.500.000 kr, noe vi
mener er betydelig.
Vi har til sammen 15 heltid og deltids ansatte. Alle sitter med forskjellig kompetanse, som
gjør at Flykafeen kan levere et produkt vi er stolte av. Vi har også lærling og
utplasseringselever, noe som vi ønsker å fortsette å ha hos oss.
Vi ser at rundkjøringen ved E-18 vil bli bygget om. Der ser vi at det kan bli brukt en lengere
periode på ombygging. Det er denne veien 90 % av våre kunder kommer fra.
Vi håper at det vil bli lagt til rette slik at det er en åpen innkjøring til oss under hele
ombyggingsperioden.
Dere skriver:
§ 10.2 Igangsettingstillatelse


Kjøreveg (KV1-KV3) med tilhørende ombygging av rundkjøring/rampe og fortau.



Ved utbygging av søndre del av område BV med adkomst kun via KV4 tillates
etappevis omlegging av Åshaugveien.

Dette er veldig viktig for oss. Så vårt ønske er å komme i dialog med kommunen og utbygger
for å finne en løsning slik at dette ikke vil gå ut over vår drift av restaurant og motell.
Vi har opplevd flere ombygginger av vei, «E-18» slutten av 80 tallet, begynnelsen av 90
tallet, og på 2000 tallet. I 2000 stengte de veien fra Gulli, noe som holdt på å ta knekken på
oss, fordi gjestene ikke ville kjøre eller kunne den andre veien til oss. I denne perioden sank
omsetningen med 20 %. Vi ønsker ikke å bli satt i den situasjonen en gang til, spesielt når det
kan løses på flere måter. Hadde dette skjedd igjen ville det vært katastrofalt. Vi ønsker ikke å
bli satt i en situasjon hvor vi må permittere eller i verste fall si opp ansatte på grunn av
denne ombyggingen.
Og hvis det verst tenkelige skulle skje, hvem er da ansvarlige for erstatning og dekker tapet
av inntekt slik at vi kan holde våre ansatte i jobb? Er dette Nauen, eller er det kommunen?
Vi har derfor noen punkter vi ønsker at skal bli hensyntatt:







Våre åpningstider er mellom 08.00 – 19.00. Så stengte veier bes om å ha utenfor våre
åpningstider, for å redusere sannsynligheten for tap av inntekt, permittering og
oppsigelser av ansatte.
Vi ønsker å hele tiden være informert om eventuelle forandringer av kjøremønster.
Ved eventuelt stenging av vei må det finnes en tap erstatning og ikke minst
erstatning av tapte kunder.
Sykkel og gangsti fra Naue og syd over er ikke tegnet in. Ligger ikke det inne?
Vi må videre bli hensyntatt når det gjelder brøyting om vinteren, slik at service
stasjonen/veikro ikke blir favorisert.
I tillegg bør det ikke være noe forskjellbehandling på skiltene på E-18 og ny
rundkjøring. Hvis Veikro/ service stasjon får navn på E-18 bør også Flykafeen få dette.
Vi har et ønske om at vi skal ha like konkurranse vilkår slik at vi alle kan «overleve».

Med vennlig hilsen
Ayad O. Mustafa
Flykafeen Drift AS
ayad@flykafeen.no
Raymond Høie
Flykafeen AS
raymondh@flykafeen.no
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Uttalelse - Offentlig ettersyn for detaljregulering av Nauen - Tønsberg kommune
-

Vestfold fylkeskommune viser til oversendelse datert 11.02.2019 vedrørende offentlig ettersyn for
detaljregulering av Nauen i Tønsberg kommune. Uttalelsesfristen er satt til 25.03.2019.
Planarbeidets hensikt
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av veiserviceanlegg, drivstoffstasjon og veikro.
Planen skal også sikre muligheten for fremtidig etablering av påfyllstasjon for alternative
drivstofftyper som elektrisitet, hydrogen og biogass. Det foreslås en omlegging av veisystemet som
også ivaretar hensynet til fremtidig utvikling av Ødegården næringsområdet.
Planområdet er på 26 daa. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, hvor området er
avsatt til nytt stoppested ved E18. Planforslaget vil erstatte deler av reguleringsplanen for E18
Kopstad – Gulli.
Fylkeskommunens roller og ansvar
Fylkeskommunen skal bidra til og sørge for at nasjonale og regionale føringer blir fulgt opp i alt
planarbeid. Fylkeskommunen har en rolle som regional utviklingsaktør og som planfaglig veileder.
Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for kulturminnevernet i fylket og er myndighet for fredede
kulturminner. Statens vegvesen uttaler seg på vegne av fylkeskommunen om vegfaglige temaer og
trafikksikkerhet.
Vestfold fylkeskommune gir sine innspill med basis i sine roller, regionale planer og overordnede
nasjonale føringer.
Planfaglige forhold
Vestfold fylkeskommune har tidligere uttalt seg til varslet om oppstart av planarbeid, jfr. vårt brev av
07.11.2016 hvor vi hadde kommentarer ift. arealutnyttelse og behovet for arkeologisk registrering.
Fylkeskommunens vurdering
Vestfold fylkeskommune vil i punktene nedenfor kommentere på de delene av planforslaget som
berører våre ansvarsområder.
Jordvern
Det fremkommer av reguleringsbestemmelsene at det skal utarbeides en matjordplan for bruken av
jordressursene i planområdet, og at planen skal utarbeides i henhold til Vestfold fylkeskommunes
veileder til matjordplan. Vestfold fylkeskommune vil minne om tidspunktet for ferdigstillelse av
matjordplanen, jfr. veileder til matjordplan som sier eksplisitt at [f]erdig utarbeidet matjordplan skal
foreligge før kommunen sender reguleringsplanen til 1. gangs behandling.
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Kulturarv
Automatisk fredete kulturminner
Innenfor planområdet er det i 2017 gjennomført en arkeologisk registrering, jf. vedlagt rapport datert
20.04.2018. Gjennom undersøkelsen ble det registrert automatisk fredete kulturminner i form av to
lokaliteter med kokegroper, med Askeladden-ID 237611 og 237612. Disse er fredet i medhold av lov
om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kulturminneloven) § 4 første ledd pkt. a. Det har videre ligget
to bosetningsområder fra steinalder innenfor planområdet. Disse har Askeladden-ID 22908 og
231112, og er fjernet gjennom utgravning i forbindelse med realisering av reguleringsplan for E18.
Disse har derfor vernestatus Automatisk fredet, fjernet.
I hht. kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av reguleringsplan,
tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner som blir berørt av
planen. Vestfold fylkeskommune er rette myndighet til å avgjøre dispensasjonsspørsmålet i denne
saken, i hht. Miljøverndepartementets delegasjonsvedtak av 24.3.2011. Utvidet og forlenget i brev fra
Klima- og miljødepartementet av 1.4.2015 og videreført fra 1. 7. 2016. Kulturminnene som allerede er
fjernet skal ikke behandles etter Lov om kulturminner.
Beskrivelse av kulturminnene
Det ble funnet totalt 3 kokegroper fordelt på 2 lokaliteter under registreringen. De to lokalitetene ble
lagt inn i Askeladden og fikk ID-nummer 237611 (med to kokegroper) og 237612-0 (med en
kokegrop).
ID 237611 ble påtruffet i vestvendt helling og på moreneundergrunn bestående av rustbrun sand og
noe stein, nær gårdsveien til Ødegården. Den består av to overpløyde kokegroper. Arkeologen
noterer at det finnes spor i undergrunnen som tyder på at det kan ha vært ytterligere to kokegroper
på denne lokaliteten, men at disse i tilfelle er for nedbrutt til å kunne er kjennes fullt ut. Begge
kokegropene ble snittet og var om lag 20 cm dype fylt med sand, silt, kull, kullstøv og skjørbrent
stein. Én av kokegropene ble AMS-datert til 4686-4504 f. Kr, dvs senmesolitikum. Videre ble det
gravet ut et ildsted på lokaliteten, som i ettertid ble AMS-datert til 1690-1926 e.Kr, og som dermed
ikke har automatisk fredning.
ID 237612-0 ligger om lag 90 m sør for ID 237611, og består av en enkelt overpløyd kokegrop.
Kokegropa lå på en flat hylle i ellers hellende terreng. Undergrunnen er fin, rustbrun til gulbrun sand.
Kokegropa ble snittet og var inntil 8 cm dyp, og altså svært nedbrutt av jordbruksprosesser. En
trekullprøve fra strukturen ble AMS-datert til 0-130 cal e. Kr, dvs. romersk jernalder.
Alle kulturminner, snitt og prøver ble målt inn med GPS med cm-nøyaktighet, og dokumentert i skrift,
foto og tegning. Vi viser til vedlagt registreringsrapport for videre beskrivelser og dokumentasjon av
kulturminnene.
Det er stor avstand mellom dateringene på disse kokegroplokalitetene. Den enkeltliggende
kokagropa lengst sør (ID 237612), dateres til romersk jernalder og plasserer seg dermed sammen
med de aller fleste daterte kokegroper i vårt område. Kokegroper anses oftest å være et boplasspor,
og ID 237612 utgjør et av mange arkeologiske belegg for at området rundt Nauen har vært benyttet
av mennesker i eldre jernalder.
Kokegropene ved gårdsveien til Ødegården (ID 237611) har en uvanlig datering, til siste del av den
eldre steinalderen. Det kan sies å være oppsiktsvekkende å finne kokegroper med så tidlige
dateringer, og det har vært debattert i den arkeologiske litteraturen hvorvidt «kokegrop-liknende»
strukturer som dateres så tidlig, faktisk skal anses som kokegroper, om man skal anta at dateringene
ikke stemmer, eller om strukturene skal tilskrives en annen funksjon. I vår sammenheng er det
mesolittiske boplassområdet som tidligere er gravet ut nord i planområdet, og bare få meter unna
den daterte kokegropa, en relevant bakgrunn å se dateringen mot. Ut fra gjenstandsinventaret som
er datert i dette aktivitetsområdet, er det skilt ut tre faser, hvor en ligger i tiden før 4600 f.Kr, en trolig i
tiden ned mot 4000 f.Kr, og den siste nærmere 3800 f.Kr. Det virker trolig at kokegroplokaliteten ID
237611 kan ha vært i bruk i forbindelse med den første av disse fasene, og at vi her har fått ny
informasjon om landskapsbruken i denne perioden.
Fylkeskommunens merknader
Vestfold fylkeskommune ser at ID 237611 og 237612 kan ikke bevares i kombinasjon med foreslått
arealutnyttelse. Kulturminnene det her er snakk om er av vanlig forekommende type, og opptrer i et
begrenset antall. Den faglige verdien som finnes i dem vurderes å allerede være hentet ut ved
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registreringen gjennomført av Vestfold fylkeskommune i 2017. Vi finner etter en samlet vurdering at
reguleringsplan for Nauen kan godkjennes uten vilkår om ytterligere arkeologisk undersøkelse av
kokegroplokalitetene med ID 237611 og 237612 før tiltak iht. planen realiseres.
Kulturminnene er dermed tilfredsstillende merket som bestemmelsesområder i plankartet, tilknyttet
relevant bestemmelse i § 9.1.
Vi er ikke kjent med at tiltaket berører kulturminner fra nyere tid, dvs. fra etter 1536.
Planfaglig veiledning
Planen legger til rette for tiltak på Raet som er en landskapstopp. I tillegg til buffersoner anbefaler
Vestfold fylkeskommune at man i reguleringsplanen sørge for at det etableres noen grønne belter
inne i planområdet. Dette vil dempe tiltakets virkning i landskapet. Det kan eksempelvis etableres
vegetasjonsbelter mot veien i næringsområdets nordre del, og som avgrensing på parkeringsplassen
i øst.
Vestfold fylkeskommune har ut i fra regionale og nasjonale interesser ingen ytterligere kommentarer
til offentlig ettersyn av planforslaget.
Med vennlig hilsen

Linda Lomeland
plansjef

Bettina Evelyn Bertelsen
rådgiver
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Detaljregulering for Nauen - planID 0704 20160139 - offentlig ettersyn uttalelse fra Statens vegvesen
Statens vegvesen viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Nauen i Tønsberg
kommune.
Formålet med planen er å legge til rette for veiserviceanlegg og pendlerparkering for E 18.
Dagens vestre rundkjøring på Gulligkrysset er foreslått bygd om til en 5-armet rundkjøring.
Det har ikke vært dialog med veimyndighetene om denne løsningen før den ble lagt på
offentlig ettersyn. I henhold til trafikkrapporten er veier og kryss dimensjonert for
vogntog/semitrailer.
Ødegården næringsområde og pendlerparkeringen har sin adkomst fra den nordligste av de
to nye armene. Denne armen må være dimensjonert for MVT (modulvogntog) og ikke kun
vogntog, likeså med adkomstene til pendlerparkeringsplassen.
Det er vanskelig å se ut i fra det materialet som er oversendt, om kryssene er dimensjonert
for MVT. Planen må derfor endres hvis kryssene ikke er dimensjonert for MVT. Det samme
gjelder for hele rundkjøringen da det er vanskelig ut i fra plankartet å se om den har riktig
geometrisk utforming.
Det er regulert GS-vei langs Åshaugveien og Gulliveien. Rapporten omtaler ikke behov for
GS-vei langs fv. 308. Det er urimelig å knytte krav til veiserviceanlegget om etablering av
GS-vei langs fv. 308, men Tønsberg kommune må vurdere dette i forbindelse med
regulering av Ødegården næringsområde.
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Fred Marius Svendsen, 33371163

Uttalelse til reguleringsforslag - D48 Nauen - reguleringsplan nr. 20160139
– Tønsberg kommune
Vi viser til høringsbrev fra Tønsberg kommune datert 15. februar 2019, og til vår uttalelse til varsel
om oppstart av reguleringsplanarbeidet, datert 2. desember 2016.

Saken gjelder
Reguleringsforslaget har som formål å legge til rette for etablering av veiserviceanlegg,
drivstoffstasjon, veikro og framtidig etablering av påfyllstasjon for alternative drivstofftyper som
elektrisitet, hydrogen og biogass ved området Nauen ved avkjøring/kryss langs E18.
Reguleringsplanområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til næring, vei og LNF-område.

Miljøavdelingens rolle
Fylkesmannens miljøavdeling skal med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-2 påse at planer ikke er
i strid med nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern, klima, landbruk,
samfunnssikkerhet, folkehelse og barn og unges interesser. Så lenge planen ikke er i strid med
nasjonale eller viktige regionale interesser, vil ikke Fylkesmannen ved miljøavdelingen ha innsigelser
til planen.
For ordens skyld minner vi om at det er Fylkesmannens justis- og vergemålsavdeling som behandler
eventuelle klager på kommunens vedtak.

Miljøavdelingens merknader
Klima
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning peker på viktigheten av
å redusere utslipp av klimagasser. Kommunen har en tydelig og viktig rolle i klimaarbeidet. Det
aktuelle næringsområdet ble tatt inn i kommuneplanens arealdel med bakgrunn i behov for påfylling
av biogass. I Fylkesmannens uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet pekte vi
særlig på at planarbeidet burde ha et klart fokus på energistasjon-begrepet med tilrettelegging for
salg av fornybare energiformer. Nauen-området er sentralt plassert i Vestfold og dermed et svært
egnet sted for plassering av en energistasjon.

E-postadresse:
fmvtpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg

Besøksadresse:
Anton Jenssensgate 4,
Statens Park, bygg I

Telefon: 33 37 10 00
www.fylkesmannen.no/vt
Org.nr. 974 762 501

Side: 2/2

I reguleringsplanforslaget er intensjonen om å legge til rette for salg av alternative drivstoff- og
energiformer vist ved å belyse hensikten med planen i reguleringsplanbestemmelsenes § 1 Planens
hensikt, da det gjennom plan- og bygningsloven ikke er mulig direkte å regulere salg av ulike
energiformer.
I de foreslåtte reguleringsplanbestemmelsene er det i § 3.2 satt krav til innhold i utomhusplan. Med
referanse til § 1 Planens hensikt anbefaler Fylkesmannen at det legges til et punkt i kravene til
utomhusplanen. Den bør også vise hvordan areal for salg av fornybare energiformer sikres. Det er
viktig at arealene ikke benyttes på en slik måte at etablering av anlegg for salg av fornybare
energiformer blir vanskelig.
Naturmangfold
Rett nordøst for planområdet går E18 gjennom en miljøtunnel som også fungerer som en lokalt
viktig viltkorridor. Under etablering av miljøtunnelen ble det lagt ned store pengebeløp i å sikre
arealer for en beplantet viltkorridor over tunnelens søndre utløp og videre langs avkjørselen og
veien inn mot Tønsberg. For at viltkorridoren fortsatt skal være funksjonell på vestsiden av E18, ber
vi kommunen å vurdere å regulere inn grønnstruktur i planområdets nordre del, i stedet for «annen
veggrunn – tekniske anlegg». Slik vil viltkorridoren bli sikret på en bedre måte.
Naturmangfoldloven forankrer viktige prinsipper for forvaltning av naturverdier, jf. § 7. Hensynet til
naturmangfoldet skal veie tungt i vurderingen av hvilken løsning som skal velges.
Folkehelse
Gulliveien benyttes som turvei mellom Barkåker og skogområdene vest for E18. I det foreslåtte
reguleringsplankartet er det i nord avsatt arealer til fortau på sørsiden av Gulliveien og på
nordøstsiden av veien videre mot Gulliåsen. Vi ber om at kommunen gjør en vurdering av om dette
er en god løsning for myke trafikanter som benytter denne veien som turvei.

Planforslaget kommer ikke i konflikt med andre interesser innenfor miljøavdelingens
ansvarsområde.

Med hilsen
Fred-Ivar Syrstad (e.f.)
plansjef

Fred Marius Svendsen
seniorrådgiver
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Uttalelse til Offentlig ettersyn for , plannr 20160139
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Innspill

Hei!
Har ingen motsetninger mot dette tiltaket, så fremt det gjøres tiltak for
å begrense trafikk sørover fra Gulli i Åshaugveien. Vi opplever stadig
ølkende trafikk her, og føler til tider at vi bor i en "midtrabatt" på E-18
Kjell Vidar Røyne

Landbrukskontoret er blitt bedt om å vurdere forslag til reguleringsplan for Nauen som nå
skal fremmes for første gangs behandling. Vi har følgende tilbakemeldinger:
Viltkorridor:
I vår første tilbakemelding (3. november 2017) ba vi om at trekkveien for vilt opprettholdes. I
planbeskrivelsen er det slått fast at det ikke lenger er noen trekkvei her etter at E18 ble bygd.
Underforstått er det ikke behov for noen viltkorridor.
Landbrukskontoret deler ikke denne slutningen. Det forbauser oss ikke at overgangen er lite
brukt av vilt i og med at viltkorridoren over tunellen ikke er beplantet. I reguleringsplanen for
E18 er det satt av en 20 meter brei viltkorridor i fortsettelsen videre over tunelltaket. Denne
ligger nord for reguleringsgrensen til planen for Nauen. Landbrukskontoret vil følge opp
reguleringsplanen for E18 med spørsmål om hvorfor viltkorridoren ikke er opparbeidet. Det
bør være en sammenhengende og velfungerende viltkorridor over tunelltaket. Vi vil også
følge opp viltkorridoren i reguleringsarbeidet for Ødegården næringsområde.
I og med at det er 3,5 km til nærmeste viltkorridor i nord, og 3 km mot sør, er det viktig å gi
muligheter til vandring også over miljøtunellen på Gulli. Mangel på egnede
spredningsmuligheter for dyr er en viktig årsak til reduserte bestander.
I nordre del av reguleringsplanen er formålet NLF brukt. Dette arealet er så lite at det har
svært liten betydning for landbruket. Vi foreslår at formålet grønnstruktur, eventuelt også med
en hensynssone for viltkorridor, bør brukes i stedet for formålet jordbruk. Det gir mulighet til å
sikre en spredningskorridor for vandrende arter. Det bør gis bestemmelser til hvordan denne
viltkorridoren skal skjøttes og hva slags vegetasjon den skal inneholde.
Jo større bredde en viltkorridor har, jo bedre vil den fungere. Er korridoren smal, vil effekten
bli liten. Lokale korridorer bør være minst 50 meter breie (Thingstad P. G. & Daverdin, M.
2012. Viltområdekartlegging i Trondheim kommune. NTNU Vitenskapsmuseet Zoologisk
notat 2012, 3: 1-40 + vedlegg).
Konklusjon: Landbrukskontoret forventer at det opprettes en viltkoridor i planområdet slik at
intensjonen med regulering av viltkorridor i reguleringsplanen for E18 ikke skrinlegges. At
tunelltaket i dag ikke brukes mye som trekkvei, er ikke et godt argument mot å opprette en
viltkorridor. Samfunnet har brukt store ressurser på å anlegge en kombinert miljøtunell som
etter planen skulle gi viltet mulighet til å passere. Det er da viktig at denne viltkorridoren blir
opparbeidet og at tilgrensende eiendommer ikke forringer atkomsten til korridoren.

Reguleringsplan for E18 med plangrensene for Nauen (rød strek). Gult, ruteskravert areal =
viltkorridor i reguleringplan for E18. L 1 = område for landbruk.

Utsnitt av forslag til reguleringsplan for Nauen. Punktet der viltkorridoren fra E18-planen
møter planforslaget for Nauen er omtrentlig markert med en rød strek.

Matjordplan:
Et jorde på 6,1 daa blir bygd ned med dette planforslaget. Skogen er ikke kartlagt som
dyrkbar, men det bør avklares i planforslaget hvorvidt den er dyrkbar. I tråd med retningslinje
til kommuneplanens arealdel (§ 2.7.6), skal det lages en matjordplan for både dyrka mark og
skogsjord.
Vi har forstått at matjordplan fremmes til 2. gangs behandling. Det er viktig at planen
utarbeides i tråd med veilederen til Vestfold fylkeskommune, og at den legges fram for
landbrukskontoret i god tid før planen ønskes fremmet til 2. gangs behandling.

