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Yttersø-saken - Larvik kommune    
 
Yttersø-saken i Larvik Kommune. 
 
 
Jeg beklager å måtte komme tilbake til denne saken enda en gang. 
Dels fordi din beslutning ble det den ble, og dels fordi saksbehandlingen ble slik den ble. 
Det er ingen grunn til å legge skjul på at din avgjørelse skaper betydelige komplikasjoner for Larvik 
Kommune, og jeg er spesielt skuffet over at du ikke holdt dine løfter om at vi skulle ha en grundig 
gjennomgang av hele saken før avgjørelsen ble truffet. 
Da Statssekretær Andrè Støylen fredag 4.januar informerte meg om saken forsikret han meg om at 
avgjørelsen ikke var tatt, men at den muligens ville bli tatt i løpet av dagen.  
Dette var åpenbart en uriktig informasjon, da embedsverket i Departementet på det tidspunkt allerede 
var i gang med å ringe rundt til de impliserte parter med beskjed om at avgjørelsen var tatt og at 
vedtaket nå ble faxet rundt, undertegnet av Miljøvernministeren. 
En slik behandling føles mildt sagt lite tilfredsstillende. 
 
Reaksjonene i Høyre i Larvik er meget sterke, og det har du forhåpentligvis ikke vanskelig for å forstå 
på bakgrunn av den framstilling jeg gav i mitt brev av 4.ds. 
Det oppleves som om Høyre som følge av en grundig regissert kampanje fra enkeltpersoner, 
organisasjoner og enkelte politiske grupperinger, inntar et standpunkt i denne saken som etter min 
oppfatning bryter med de fundamentale prinsipper partiet alltid har stått for. 
Det gjelder for det første hvorvidt en grunneier eller utbygger kan feste lit til klare utsagn fra offentlige 
myndigheter, for det andre at en sterk vilje fra de berørte grunneiere for å finne frem til en minnerlig 
løsning i dette tilfelle blir avist på en til dels arrogant måte, og for det tredje at den løsning som det 
offentlige nå gjennomtvinger i praksis gir en svært dårlig og lite fremtidsrettet løsning dersom ikke 
staten tar det hele og fulle ansvar også med hensyn til den videre forvaltning av området. 
Det er verdt å presisere at det aldri har vært noen uenighet om at Yttersø gård er en kulturhistorisk perle 
som det i høyeste grad er viktig å ta vare på. 
Uenigheten har utelukkende, slik jeg har opplevd det, kun dreiet seg om hvor stort det omliggende 
arealet skulle være. 
Derfor ble også Riksantikvaren involvert i reguleringsplanarbeidet, og alle hans ønsker ble i så måte 
etterkommet i den reguleringsplan som foreligger for området fra 1987.  
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Jeg har tidligere tilkjennegitt mine reaksjoner på den avgjørelsen som nå er tatt, men Larvik Kommune 
vil selvfølgelig ta din avgjørelse til etterretning. 
 
Kjernespørsmålet videre er om du og Høyre nå vil følge opp denne helt spesielle situasjonen og innta en 
ansvarlig holdning for å gjøre de impliserte parter skadeløse. 
 
I vedtaket og i mediene har du uttalt at dette er en svært viktig sak og at den er av en meget stor nasjonal 
betydning.  
På denne bakgrunn forutsetter jeg at du ut ifra sakens viktighet vil bidra konstruktivt til å fremskaffe de 
nødvendige midler, slik at disse arealene kan innløses av staten. 
En slik innløsning vil medføre at de impliserte parter blir gjordt skadesløse, og ikke minst- en slik 
løsning vil gjøre det mulig å gjennomføre en fornuftig og hensiktsmessig forvaltning av arealene. 
Det bør være et mål å sørge for at den tilsiktede tilstand rundt bygningen kan gjenopprettes, bl.a. med 
utbygging av hagen. 
Uten et skikkelig forvaltningsansvar kan imidlertid deler av dette området i løpet av kort tid bli 
omdannet til et utilgjenglig og svært skjemmende villnissområde. 
 
Ved å vise politisk mot og vilje til å innløse området unngår vi å gjøre dette til utelukkende et spørsmål 
om jus.  
For de grunneiere som i god tro og ut fra en vedtatt reguleringsplan og i tillit til offentlige godkjente 
planer, har investert i eiendommer med sikte på å få etablere virksomhet i området, er situasjonen nå den 
at de sitter med eiendommer som med et pennestrøk er gjordt verdiløse. 
 
Denne saken vil etter all sansynlighet få stor plass i media også i tiden framover, og det er etter mitt syn 
viktig at Høyre nå på et tidlig tidspunkt signaliserer en aktiv holdning og at  man i denne helt spesielle 
situasjonen vil følge opp den beslutning som er tatt  ved også å påta seg det nødvendige økonomisk 
ansvaret. 
 
I denne saken er det utelukkende Riksantikvaren som har snudd, og endret sitt tidligere standpunkt, og 
det er med stor bekymring jeg registrerer at Høyre har støttet den opptreden og den forvaltningspraksis 
som Riksantikvaren her har vist i tillegg til å overkjøre lokaldemokratiet fullstendig.  
 
Uansett er det sterkt ønskelig å få et møte med statsråden og Høyres politiske ledelse slik at det kan 
avklares for fremtiden hvorvidt departementet under statsrådens ledelse vil innta en ansvarlig holdning i 
pakt med partiets klart uttalte standpunkter, ikke minst også innenfor andre potensielle 
konfliktområder hvor staten som overordnet organ fullstendig overkjører lokaldemokratiets lovlige 
fattede vedtak. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Øyvind Riise Jenssen 
ordfører 
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