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Høringsuttalelse til reguleringsplan for Brennvika
Ref. 2015/518/14/L12

Vår forening ga en høringsuttalelse til første versjon av denne reguleringsplanen. Uttalelsen
er datert 14.09.2017. Forslaget til reguleringsplan for Brennvika er bare minimalt endret fra
forrige runde. Våre bekymringer i forhold til dette planforslaget er derfor stadig til stede.
Reguleringsplanen tar på ingen måte tilstrekkelig hensyn til verneverdiene og det
kulturhistoriske miljøet i Borøykilen. Bebyggelsen, med hager og tilhørende steinbrygger, er
et av de best bevarte kulturmiljøene på kysten av Aust-Agder. Bygningenes høye alder (16og 1700-tallet), og det at samtlige bygg, og ikke minst steinbryggene, står fram med stor
grad av autentisitet.
Veien gjennom Borøykilen er en del av det historiske kulturmiljøet. Innfartsveien til det nye
feltet er lagt gjennom dette og er planlagt gjennom en gammel hage tilhørende en fredet
bygning (Eldborg) fra 1700-tallet. Hagen fremstår som gjengrodd, men inneholder
terrassemurer, steinsatt gangvei og brønn. Alt er i god stand. Det nye feltet bør få en
alternativ adkomst som ikke berører Borøykilen.
Bebyggelsen i det nye feltet vil bli godt synlige fra sjøen og ødelegge det visuelle inntrykket
av uthavna Borøykilen. I vår uttalelse fra 2017 minnet vi om et ganske nytt eksempel på
uheldig planlegging av nytt boligfelt like ved Froland verk. Inngrepene i terrenget må
minimaliseres. Det nye boligfeltet i Brennvika må trekkes lenger nordover slik at den nye
bebyggelsen ikke blir synlig fra sjøkanten.
Beltet av vegetasjon mellom Borøykilen og boligfeltet bør i størst mulig grad beholdes.
I området som skal bebygges ligger i et kupert skogsområde med tett vegetasjon. I området
ligger flere steingjerder som vi mener bør bevares i størst mulig grad. Steingjerdene er
viktige kulturminner fra vår nære fortid, da folk i Borøykilen levde av sjøfart, fiske og ikke
minst jordbruk. Skogsarealene som nå reguleres var den gang åpen beitemark, og
steingjerdene forteller – også kommende generasjoners beboere - om denne arealbruken.
Steingjerdene i området må registreres og tegnes inn i reguleringsplanen.
Borøykilen er et av landsdelens best bevarte kulturmiljøer. Tvedestrand kommune bør i
større grad gjøre seg bevist hvilken verdifull kulturarv kommunen har ansvar for å forvalte.
For Fortidsminneforeningen avd. Aust-Agder
Karl Ragnar Gjertsen
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