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KOMMENTARER TIL - Påklaging av vedtak – Tønsberg – 159/50 Nyleneveien 51 –
Dispensasjon fra kommuneplan – gjenoppføre badebrygge og fjerne tidligere brygge

Viser til brev av 8.7.2019 fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark til Tønsberg
kommune. Vi ønsker å komme med noen kommentarer til brevet på steder hvor vi ikke
er enig i Miljøavdelingens vurderinger og konklusjoner og hvorfor.
Miljøavdelingen mener tiltaket det er søkt om vil føre til en ytterligere nedbygging og
fortetting nærmest sjøen. Vi mener dette ikke er riktig. Vi bor på stedet og bruker
stranden og området hver dag året rundt. Det kommer vi til å fortsette med, uavhengig
av om brygga blir rehabilitert eller ikke. Hele året brukes brygga til bading, fisking og
aktiviteter som utsetting/opptak av kajakker. Vi har også en badeflåte og flere båter på
stedet som daglig er i bruk. Tidligere eier har benyttet brygga på samme måte. Se
erklæring fra Dag Mathisen.
Bryggas beskaffenhet og stand er derimot meget dårlig og det er ønskelig å få satt den i
bedre stand. Å ruste opp den ene brygga og fjerne restene etter den ødelagte brygga fra
80/90 tallet mener vi reduserer plassen vi bruker i strandsonen og ikke motsatt.
Rettigheter til brygge, båtfeste og bruk på stedet er gitt av grunneierne i forbindelse med
kjøp av eiendommen i 1908 og senere praksis.
Kommentarer til at Miljøvernavdelingen ikke mener at ”Fordelene skal være større enn
ulempene for allmenheten” . Vår søknad om rehabilitering av brygga og opprydding på
kyststien henger etter vår oppfatning sammen. Vi har bodd på stedet i 20 år og vært
vitne til at det på sommerstid ikke har vært mulig å benytte kyststien da trær, kratt og
store mengder drivgods om annet har sperret hele stien. Bryggerestene fra 80/90 tallet
har også sperret for mulighetene for fiskere og andre å bevege seg i vannet. Ved å få
ryddet opp i dette blir kyststien på stedet tilgjengelig for allmennheten og kan brukes
etter intensjonen. Brygga som ønskes rehabilitert har også en gunstig beliggenhet i
forhold til kyststien som naturlig går på oversiden.
Likhetsprinsippet:
Vår nærmeste nabo mot øst, Fiskeriveien 11, er en hytte eid av Tønsberg Juvente. De har
hatt en lignende brygge som også har vært i meget dårlig stand i mange år, men også

vært i bruk. Tønsberg Juvente søkte i 2017 om å få rehabilitere brygga og det ble i UBA
24.11.2017, saks nr. 236/17 gitt dispensasjon til å rehabilitere denne. Vi mener denne
saken er tilsvarende vår og mener vi bør behandles likt. Fylkesmannen har i brev av
2.7.19 forespurt hvorfor Tønsberg kommune ikke har forespurt dem om
dispensasjonen i denne saken. Vi fikk kopi av dette brevet 10.7.19 på digipost.
Frister:
UBA fattet vedtak i saken den 7.6.19 (145/19).
21.6.19 fikk vi brev på digipost fra Tønsberg kommune om vedtaket i saken og ble
orientert om at det var 3 ukers klagefrist for partene. Etter 3 uker forsøkte vi å komme i
kontakt med kommunen, sjekket hjemmesider og postlister uten å kunne finne noen
klage. Søker Arne Røed AS hadde heller ikke blitt varslet verken av Fylkesmannen eller
kommunen.
17.9.19 mottok vi brev fra Tønsberg kommune om at Fylkesmannen hadde påklaget
vedtaket. Vi hadde heller ikke fått beskjed fra Fylkesmannen om denne avgjørelsen.
Befaring:
Vi ønsker at representanter fra Fylkesmannen kommer på befaring på stedet før det blir
tatt avgjørelse og vi ønsker å være til stede. Vi tror det vil kunne belyse saken bedre.
Med Hilsen
Annikken og Jan Kristian Johnsrud

