
HUSVIK NES VEL

Tønsberg Kommune
Postboks 2410
31 02 Tønsberg Husvik 15. juni 2020

UTTAIELSE TIL OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR JARLSØ NORD, PLANID 20200187,
FRA HUSVIK OGNES VEL.

Husvik og Nes Vel har mottatt varsel fra KB arkitekter AS på vegne av Jarlsø Eiendom AS om oppstert av

detaljregulering av eiendom gnr/bn3 162/3 if ønsberg kommune med invitasjon til å komme med uttalelse innen

1s.juni 2020. Det er ikke gitt noen forklaring på den korte fristen for å uttale seg.

Styret i vellet diskuterte invitasjonen i sitt styremøte 03.06 Sanske umiddelbart etter å ha mottatt varselet, og

konkluderte at den korte fristen gir oss ikke mulighet til å innhente noe representativt syn fra vellets medlemmer.

Styret besluttet derfor å innhente synspunkter ved å ta direkte kontakt med representanter for beboere på Jarlsø,

som vilvære sterkest berørt av planene.

Vi har tatt kontakt med styret i Vestsiden 2 sameie, som har skrevet et utkast til uttalelse som vi har fått tilsendt. Vi

har i tillegg uoppfordret fått innspill direkte fra 2 beboere i samme sameie.

Begge disse uttalelsene er meget kritiske til planene tilJarlsø Eiendom.

Vi forstår det slik at disse innspillene vil bli oversendt som uttalelser til planene. Styret i Husvik og Nes Vel har stor

forståelse for at Jarlsø-beLroere er meget kritiske til de tiltak som er planlagt.

Styret vil også anføre at utbyggingen på Jarlsø allerede har medført sterkt økt trafikkbelastninB for omkringliggende

miljø uten tilfredsstillende utbygging av veiinfrastruktur og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak.

Vi vil også påpeke at nåværende næringsvirksomhet i lokalene på Jarlsø som foreslås revet dekker et servicebehov

for båter og motorer som mange andre naeringer, tjenesteytere, offentlige etater og lokalbefolkning er avhengig av.

Videre viser vi til uttalelse fra Styret av 19.mai 2018 i forbindelse med detaljregulering for jarlsø byggetrinn 5.

Med vennlig hilsen

Husvik og Nes Vel

Sverre Bisgaard

Styrets leder
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