KOMMENTAR FRA VALLØ VELFORENING TIL SAKSNUMMER 087/08 OM
HAVN PÅ VALLØ
VALLØ
Esso har etter etableringen på Slagentangen gradvis gjennom 1970 og 1980 årene trappet ned
sin virksomhet på Vallø. Industrivirksomheten var nærmest slutt i 1994 og all virksomhet
opphørte i 2001. Store deler av området har betydelige problemer med grunnforurensing. Det
bør allikevel bemerkes at store deler av området brukes i dag til utmarksbeite for storfe. Siden
begynnelsen av 1990 tallet er det blitt bygget et betydelig antall nye boliger på Vallø. Det bor
nå mellom 200-250 personer på halvøya.
Vallø Velforening mener det er rimelig opplagt at ved å flytte havnen fra sentrum til
Vallø fjerner man et lite miljøproblem og skaffer seg et langt større. Etter vår oppfatning bør Stensarmen forbli havn og annen byutvikling av området må tilpasse seg dette.
Vi mener forslaget bør parkeres nå uten flere kostbare utredninger og analyser da
konklusjonen allerede synes relativ klar.
KONFLIKT BOLIG OG HAVNEVIRKSOMHET
Konflikten mellom bolig og havnevirksomhet på Stensarmen eksisterer ikke i dag men vil
kunne komme dersom man åpner for boligbygging slik forslaget til kommuneplanen legger
opp til. Valløs eksisterende boligområde grenser direkte opp til området som er tiltenkt de
”skitne havneaktivitetene som ikke er forenlig med boligbyutvikling. Plagene man søker å
fjerne fra fremtidige boliger i sentrum vil man påføre eksisterende boliger på Vallø.
INFRASTRUTUR
Stensarmen ligger i direkte tilknytning til Ringveien og har således god infrastruktur for
transport av gods til og fra havnen. Transport til og fra havnen skjer ikke på boligveier.
Veien ut til Vallø går gjennom Presterød / Tolvsrød med boliger langs veien på hver side.
Gjennom Vallø er veien svært smal (et felt) har ikke fortau, gang-/sykkelvei og bolighusene
ligger noen få meter fra veien. Veien gjennom Vallø må betraktes som en ren boligvei, selv
om den har status som fylkesvei. Infrastrukturen slik den foreligger i dag er helt uegnet for
tungtrafikk og det er små eller ingen muligheter til å gjøre noe med den. Flere av husene er fra
1700-1800 tallet, så selv om man ønsket å ekspropriere dem for riving vil dette være svært
vanskelig av bevaringshensyn.

Vallø – et tidligere industrirede, nå et attraktivt sted å bo ved Oslofjorden
Besøk oss på: www.vallo.no

ANVENDELSE AV VALLØ OG MULIG FRIOMRÅDET
På de mest forurensede delene av Vallø vil det trolig være mest hensiktsmessig å ”kapsle” inn
de forurensede massene, fylle på med ren masse og la området gro igjen. Andre områder, som
i dag benyttes som beitemark kan være som de er. I dag er disse områdene inngjerdet. Områdene burde imidlertid kunne åpnes og Tønsbergs innbyggere vil kunne få flere nye kilometer
med strandlinje til allmennheten.
I saksdokument 08/12518 fremgår det at området som er tenkt som havn ikke er egnet for
boligformål. I henhold til rapporter Vallø Velforening har gått gjennom så er det ingenting i
veien for boligbygging/blandet bolig - næring på deler av området under forutsetning av opprydding i grunnforholdene, slik man har gjort det på Jarlsø. Vi har imidlertid forstått det slik
at Exxon Mobil sentralt har som policy å være meget forsiktig med endret bruk av gamle industriområder av hensyn til mulig erstatningsproblematikk og omdømme. Dette betyr imidlertid ikke at dette ikke er teknisk mulig.
Med vennlig hilsen,
Vallø Huseier- og Velforening
Hans-Jürgen Henk
Leder
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