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MÅLSETNINGER VERDISKAPINGSPROGRAMMET: 

• Bidra til at kulturminner og kulturmiljøe r bli r tatt i bruk i utviklingen av 
lokalsamfunn og næringsliv. 

• Utvikle modeller for samarbeid mellom eiere, rettighetshavere, nærings
livet, offentlige aktører, museer og frivillige organisasjoner. 

• Spre kunnskap om hvordan en bærekraftig bruk av kulturminner og kultu r
miljøer fremmer næringsutvikl ing og styrker lokalsamfunn og regio ner. 

• Klargjøre hvilke fo rutsetninger som må være t il stede, og avdekke even
tuelle flaskehalser som må fje rnes for å fremme verdiskaping. 

Innsigelse ikke lenger mulig 

KUN FREDNING KAN STOPPE NYBYGG 

Det nye planforslaget for Hammerdalen har skapt forvirring. Riksanti
kvaren har ikke lest det enda høringsfristen er ute. Hverken kulturarv
leder i Vestfold eller fylkespolitikere har vært involvert. 

I motsetning til Larviks byplan tillater det nye 
planforslaget nybygg på den gamle kirkegår
den. Tidligere åpne plasser skal igjenbygges. 
Til sammen dreier det seg om et areal på 2000 
kvm. Planforslaget for Hammerdalen inne
bærer altså sterk igjenbygging av jernverks
området, og innsigelse er ikke lenger mulig. 

Unntatt politisk behandling 
- Alvorlig, sier medlem av fylkestingets Hoved
utvalg for plan og areal, Øyvind Hunskaar, 
som ikke utelukker at dette kan føre til inn
stramming av reglementet. 

Fylkeskommunen sendte ut sin høringsut
talelse til reguleringsplanen for Hammerdalen 
8. juli med kopi til Riksantikvaren uten at fyl
kespolitikerne fikk saken til behandling. Der
med ser det ut til at planforslaget er lost gjen
nom av fylkesrådmannen. 

- Hva inener du oin at dere ikke fikk regu
leringsplanen til politisk behandling? 

- Hvis det viser seg at det er et brudd med 
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overordnet plan, så skulle vi hatt det til poli
tisk behandling, fastslår Hunskaar. 

- Hva vil du gjøre ined det? 
- I så fall skal jeg ta det opp. Teoretisk kan 

det føre til innstramming av reglementet. Om 
det viser seg at planen med overlegg er unn
tatt hovedutvalget for plan og areal så er det 
alvorlig, sier Hunskaar. Da Fortidsvern snak
ket med ham, hadde han ennå ikke lest planfor
slaget og ville derfor ikke uttale eg konkret 
om innholdet. 

På sidelinjen 
Kulturarvleder Terje Gansum ønsker ikke å 
kommentere planforslaget eller fylkeskommu
nens høringsuttalelse som ble sendt for snart to 
måneder siden. Han sier han forholder seg 
lojalt til det som er skjedd. På spørsmål om han 
visste at fylkesrådmannen ved regionalavde
lingen hadde sendt ut høringsuttalelsen, svarer 
han at han var klar over at saken hadde kom
met inn, men at han ikke rekker over alle saker. 

virke før evalueringen av prosjektene presen
teres etter nyttår. 

- Vi må vurdere om reguleringsplanen tar 
godt nok vare på 01mådet. Dette er Larvik 
kommunes ansvar, og vi avventer nå forslag 
til reguleringsplan. Vi har i vårt brev etter min 
befaring sendt ut noen signaler. Vi ønsker som 
utgangspunkt at kommunen tar grep, men vi 
holder alt åpent om vi selv må gå tyngre inn. 
Bryter reguleringsplanen med de nasjonale 
interesser i området kan innsigelse være aktu
elt, forklarer han. 

- Er Riksantikvaren fornøyd med Verdi
skapingsprogranunets utvikling? 

Vi er relativt godt fornøyd, sier Holme, og 
legger kjapt til: med noen mer enn andre. • 

Bendik Bjerlmes er frilansjournalist. 

Foran Oberinspektøranlegget fra 16/1700-tallet 
forsøkte Hammerdalenprosjektet å bygge parkerings
hus i tråd med Byplanen. Stoppet av Miljøvern
departementet ettei· varsko fra vestfoldavdelingen. 
Foto: Monica Friedrich johannessen. 

Plan og bygningsloven § 5.4: 

«Innsigelse skal fremmes så tidlig 
som mulig og senest innen den 
frist som er fastsatt for høringen 
av planforslaget». Oversittes 
høringsfristen kan Riksantikvaren 
frede etter Kulturminneloven 
dersom han mener nasjonale 
interesser trues. 

- Jeg sier som Thorbjørn Egner; gjort er gjort, 
og spist er spist, avslutter kulturarvlederen. 

Intet sett, intet hørt 
Planforslaget ble lagt ut til høring 15. juni i år 
med høringsfrist 20. august. Fylkeskom
munens uttalelse er datert allerede 8. juli. Jørn 
Holme har ikke lest planforslaget, og sier han 
avventer fylkeskommunens høringsuttalelse 
som han heller ikke har sett, ennå. - Hvis 
nasjonale interesser står på spill, så griper vi 
inn, sier han. 

- Men høringsfristen er jo gått ut? 
- Riksantikvaren kan fortsatt gripe inn 

om nasjonale interesser står på spill, gjentar 
Holme. 

Frist for fredning er innen kommunestyret 
vedtar planen. • (BB) 
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