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– Jeg sitter med et spørsmål om Ap egentlig ønsker utvikling i Holmestrand, sa Helga Opsett (H) i 
reguleringsutvalget onsdag kveld. 

Holmestrand: Hun var oppgitt i stemmen etter akkurat å ha hørt 
Jan Morgan Gregersen (Ap) sitt forslag om å avvise det nye 
forslaget til reguleringsplan for Sparebankkvartalet.

Kun én stemme
Gregersen fikk bare sin egen stemme i saken hvor den nye planen 
for kvartalet legges ut til høring. Rammesøknaden innbefatter 68 
leiligheter og over 2.000 kvadratmeter næringslokaler fordelt på tre 
bygninger.

Skarp i stemmen: Helga Opsett (H) sa i løpet av debatten onsdag at hun sitter tankefull igjen og lurer på om Arbeiderpartiet ønsker utvikling i byen. Foto: 
pål NOrdby 

Pål Nordby 
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Gregersen gjentok deler av argumentasjonen fra halvannet år 
tilbake. Da ble prosjektet stoppet av politisk uenighet og en klage 
fra Holmestrand Bys vel, som Fylkesmannen i Vestfold tok til følge, 
og som ble begrunnet i at politikerne i fagutvalget ikke var enige. 
Den gangen ble tilsvarende vedtak 5–2 etter at Gregersen og Marit 
Maurstad stemte mot planen.

– I gang igjen
– Nå er vi i gang igjen. Vi mente det var en god plan sist, nå er den 
noe redusert. Historien har forsinket prosjektet for utbyggerne og 
for byutviklingen, kostnadene har økt, og vi får bare håpe at 
utbyggerne får økonomi nok til å bygge, sa Helga Opsett, som la til 
at det er leit å se hvordan Arbeiderpartiet holder på.

– Forsinkelsen skyldes at man prøvde å ta en rettovervei i 
stedet for å følge de lover og regler som gjelder for en stor 
endring av en reguleringsplan. Det kan ikke Ap ta ansvar for, 
svarte Jan Morgan Gregersen.

Må vise til noe
Vegard Mork (FrP) kommenterte at nå må politikerne vise i praksis 
at de mener alvor med byutvikling.

– Byen under fjellet trenger noen byggekraner som viser 
utvikling. Vi i FrP vil ikke dra mer i dette for å skape mer tvil og 
uro, sa Mork.

Marit Maurstad (uavhengig) hadde snudd i saken, og betegnet 
prosjektet som spennende.

– Jeg liker de grønne hagene, og bygningskroppene som er tilpasset. Det 
med tusenårsstedet synes jeg er tull. Parken må leve og bli noe nytt. Den 
må også være med på utviklingen sa hun, etter at Gregersen hadde ment at 
stedet, som en nærlekeplass, ikke samsvarer med ideen om tusenårssted, 
park, skulptur av Backersøstrene og en minnestein for falne under siste 
verdenskrig.

Parkeringskapasiteten var også et av temaene som Gregersen tok opp som 
utilstrekkelig utifra at «alle» har biler.

De tre bygningene, som vil kunne inneholde blant annet 68 leiligheter, vil med 
det høyste bygget nå 25 meter over bakken.

Les mer om: nyheter Holmestrand
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