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Merknader til Varsel om oppstart av detaljregulering og høring av forslag til planprogram for 
massedeponi og utvidelse av Re pukkverk.  PlanID 3803 20190049 
 
Vestfold Krets av Norges Speiderforbund og Oseberg Speidergruppe ønsker ikke at Re 
Pukkverk utvides. Området med den foreslåtte utvidelsen er ett mye benyttet og høyt 
skattet turområde for speiderne og har mange opplevelseskvaliteter og naturverdier i tillegg til en 
speiderhytte som gjør området verdifullt.  

 
Innenfor det foreslåtte planavgrensningen, helt nordvest rett ovenfor Grindbakken, ligger 
speiderhytta Skaubo. Hytta har ligget der siden 60-tallet og det har nylig vært gjort investeringer der 
for 300 000 kroner og det er også boret brønn til drikkevann. Hytta tilhører Oseberg Speidergruppe 
som bruker den regelmessig, og den er tilgjengelig for bruk for alle speidere i Vestfold gjennom et 
utleiesystem i kretsen. Vi som eiere av hytta har ikke blitt varslet om forslaget til arealendringer og 
utvidelse av Re pukkverk.  
 
Kommunen nevner ikke noe om speiderhytta under punktet om friluftsliv. De skriver kun om 
landbruksveier gjennom området, og at disse er ikke merket i turløypenettet. Det er ikke slik at 
speiderne merker sine stier slik det er lagt vekt på i planprogrammet. I stedet er det skrevet i 
planprogrammet at området innenfor planen ikke i særlig grad er benyttet av barn og unge!  
Dette medfører ikke riktighet.  
 
Slik vi ser det vil dette tiltaket frarøve oss og beboerne i området ett fint rekreasjonsområde som det 
ikke er så veldig mange av, da det er mye dyrkbar mark i områdene rundt forøvrig. Byåsen er stedet 
som er innenfor umiddelbar nærhet for oss. Byåsen har vært flittig besøkt av speidere i generasjoner, 
dette er ett området hvor man kan se Tønsberg by, slottsfjellet og sjøen. Her og i områdene rundt 
har vi bygget gapahuker og barhytter, hengt opp hengekøyene våre, kost oss rundt bålsteder og rett 
og slett bare nytt utsikten. Vi har også tidligere laget taubaner, hatt egne klatretrær og lekesteder for 
speiderne her og i nærheten. 

 
En eventuell tilbakeføring til dagens vegetasjon vil ta generasjoner og om fremtidig arealbruk også 
her blir dyrkbar mark eller beiter, så mister vi uansett vårt nærmeste og beste frilufts-, aktivitets- og 
rekreasjonsområde. 

 
Arealet er ikke avsatt til fremtidig byggeområde for råstoffutvinning slik planinitiativet beskriver. 
Planinitiativet er formelt sett dermed i strid med arealdelens formål/bestemmelser. Område for 
utvidelse av pukkverksdriften er avsatt som LNF formål med overliggende hensynssone «andre 
sikringssoner» utredningsområde for fremtidig regional pukkverksressurs». 
Arealet for massedeponi er avsatt til LNF formål. 
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Det foreslåtte tiltaket er ikke i den vedtatte kommuneplanen. Det er uheldig at planer legges ut for 
høring en for en, og at arealbruken således ikke har mulighet til å vurderes samlet og i en større 
sammenheng. Det er generelt en utfordring for sivilsamfunnet å få med seg og delta i 
høringsprosesser når planer legges ut en for en. Vi ønsker derfor at en videre prosess for planene om 
massedeponi og utvidelse av Re pukkverk, blir utsatt til neste rullering av kommuneplanen.  
 
Vi ber om at natur- og friluftsinteressene ivaretas på følgende måter: 
- sette planavgrensningen så langt som mulig mot øst og med en minimumsavstand til speiderhytta 
og området som benyttes på 50 meter. 
- Området som er foreslått omregulert er et veldig stort område. Utbygger må sannsynliggjøre 
behovet for størrelsen på areal som vil bli båndlagt. 
- at det avsettes en buffersone, innenfor planområdet, slik at grensen mellom LNF området og 
deponiet ikke går kant i kant. Vi viser til problemene ved Solum Pukkverk der det har vært problemer 
med vegetasjon og jordsmonn ut over planområdet. Bredden på en slik buffersone må tilpasses 
behovet, sett ut ifra terrenget, erosjonsfare og høyde på trærne mv.  
- sårkanten / avgrensingen må sikres på en slik måte at ikke det vil utgjøre en fare for barn og unge å 
ferdes i området, for eksempel med gjerder og skilting.  

- at det stilles krav til utbygger om å kompensere for ødeleggelsene og negative innvirkninger på det 

omkringliggende området. Planen må skissere forslag til avbøtende og kompenserende tiltak og 
disse må fanges opp i reguleringsbestemmelsene. Forslag til tiltak må utarbeides i samarbeid med 
natur- og friluftsorganisasjonene og Oseberg speidergruppe spesielt.  
- stilles krav til utredning av støy og at det utarbeides et kart med konsekvenser ved normal drift og 
under etablering (decibelkart av forventet støy).  Avbøtende tiltak må skisseres, som for eksempel 
avgrensning av tidsrom det arbeides i, støydemping mv.   
- Planbeskrivelsen må inneholde en vurdering av konsekvenser for barn og unge, naturmangfold 
og friluftsliv og det må stilles krav til at kartlegging av naturverdier fullføres før avgrensing av 
planområdet 
- at umerkede stier kartlegges og fremkommer som en del av planene 
- at hva slags type massedeponi fremkommer og at hva slags masse som planlegges å deponeres 
avgrenses.  
- listen er ikke uttømmende og det kan være andre momenter som vi ikke har klart å forutse men 
som kan være av betydning for friluftslivet generelt og speiderne spesielt 
 
 

Med speiderhilsen 
 
 

Sven Erik Gunnerød 
Gruppeleder 
OSEBERG speidergruppe 
Tlf: 97981974 
Mail: sven.gunnerod@vtfk.no 
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Fester av eiendommen ”Skaubo”  

 -Gårdsnr 273/bruksnr 1- 

festenr 1- Kommune 0716 Re 

 

 

 

 
 

Historisk tilbakeblikk-1961-2020: 

”Festekontakt-” Speiderhytta-Skaubo-Jarberg-Ramnes  

 
1-Innledning: 

Tidligere eier av grunnen Arthur Haug signerte som grunneier festekontrakt 

med 1.Slagen speidergruppe 7.september 1961, ved gruppeleder Anton Bærland 

fra speidergruppen. 

Hytta ble gitt speidergruppen av Norske Esso AS som overtok og bygde ut 

sitt raffineri på Slagentangen, og revet,flyttet og oppført på festetomten 

av speidergruppens foreldre og eldste speidere/rovere og ledere. 

 

Festekontrakten er gjeldende for 99 år med rett til fornyelse. 

 

1.Slagen Speidergruppe endret i 2007 navn til Oseberg Speidergruppe og ble 

registrert inn i Enhetsregisteret med regnr 990637776 

 

2- Områdets friluftsfasiliteter- 

Speidergruppen har benyttet og vedlikeholdt hytta gjennom de 60 årene vi 

snart har hatt hytta og vært et flott utfartssted gjennom alle årstider for 

speidere fra 10-18 år. Uten tilgangen til Skaubo,så hadde speidergruppen 

vår og med dette faktisk flere tusen enkeltspeidere,ledere,foreldre, barn 

og ungdommer som har opplevd Skaubo faktisk gått glipp  av en mengde flotte 

natur og minneopplevelser både sommer,høst, vinter og vår. Skaubos 

fasiliteter med nærhet til både innsjø (Grorudvannet),skog, fjell og eng er 

faktisk helt unik i Tønsberg/Re kommune som utgangspunkt for friluftsliv. 

Noe vi speidere vet å sette pris på gjennom de 59 årene vi jevnlig til nå 

tidvis har benyttet Skaubo som utgangspunkt for møter,turer og leir. Det er 

ikke bare hyttetomta som er flott,  vi har også benyttet skogen og åpne 

plasser til teltleir for weekendturer. Hovedmålet på friluftsturene er ofte 

Byåsen som ligger på en høyde sydøst for festetomta vår. Her er det flott 

utsikt til Slottsfjellet og inn til byen. 

 

 

3-Konklusjon  

Skaubo er et kjempeflott sted å være, og vi håper på mange gode 

speiderfriluftsår også i fremtiden. Mange av våre nye speidere og ledere 

vil helt sikkert få mange varige gladminner fra opplevelser i Skaubos 

nærområde. 

 

msph 

Terje Skuterud -prosjektkoordinator--Oseberg Speidergruppe  

 tlf-dir-mob tlf +47 92233981 mail: skuterud@gmail.com  
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