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Yttersø – avklaring vedr. krav om restaureringsplan for hageanlegg 
 
Det vises til brev fra Larvik kommune, rådmannsseksjonen, undertegnet ordfører Øivind Riise 
Jenssen datert 1.02.2005 og stilet til Miljøverndepartementet ved Einar Holtane. Vi er gjort 
oppmerksomme på brevet av Østlandsposten.  
 
Spørsmålene rådmannsseksjonen reiser berører oss som eiere av den fredede lystgården og 
vår mulighet til å oppfylle vår del av intensjonen i fredningsvedtaket med bestemmelser. 
Derfor ber vi om å få et møte med MD tilsvarende Larvik kommune dersom MD skulle finne 
det riktig å besvare kommunens spørsmål og/eller møte kommunen istedenfor å vise 
kommunen til Riksantikvaren som rett saksbehandler. Vi har hatt en klar forståelse av at det 
eksisterer enighet om at saken skal behandles av Riksantikvaren. Vi for vår del har full tillit til 
Riksantikvarens faglige kompetanse og evne til å behandle denne saken i tråd med det stad-
festede fredningsvedtaket og avtalen mellom Miljøverndepartementet og Larvik kommune.  
 
Riksantikvaren har behandlet området under et helhetlig perspektiv. Vi har gitt vår tilslutning 
til at fredningsområdets skjøtsel må sees under ett og har i løpet av prosessen velvilligst 
arbeidet for å tilføre kommunen både historisk dokumentasjon og forståelse for at 
fredningsområdet på lang sikt er best tjent med en helhetlig behandling slik at 
fredningsformålet oppfylles.   
 
Skulle Miljøverndepartementet mene noe annet, ber vi om et møte før beslutning treffes 
og/eller uttalelse gis. Vi viser til at Planutvalget i Larvik etter befaring og bred orientering 
enstemmig avviste rådmannens siste innstilling i saken og ba kommunen istedet samarbeide 
med Riksantikvaren. Vi oppfatter Rådmannsseksjonens/ordførerens siste utspill som 
obstruksjon av planutvalgets enstemmige og entydige holdning til saken. I Larvik er det ellers 
tverrpolitisk enighet om å se fremover i denne saken. Yttersø er ikke lenger kontroversielt i 
politiske miljøer, ei heller blandt våre næringsdrivende naboer. 
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Bente Bjerknes   Ragnar Kristensen 
Yttersø gård 
3262 Larvik 
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