
 

SANDEFJORD KOMMUNE (0710) 
Hovedutvalg for miljø- og plansaker  
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord  
Dato: 23.11.2016 
Tidspunkt: 09:00 - 13:30 
 
 
 
Funksjon Navn: Parti Møtt for: 
Leder Tor Steinar Mathiassen H  
Medlem Erling Fredrik Sørhaug H  
Medlem Trond Clausen H  
Medlem Yllka Neziri H  
Medlem Lars Viggo Holmen H  
Medlem Lene Merete Johansen H  
Medlem Sigurd Vedvik H  
Medlem Cathrine Andersen Frp  
Medlem Harry Gran Frp  
Medlem Monica Johansen Frp  
Medlem Fredrik Sørli Borg Krf  
Medlem Ida Cathrine Nilsen Sp  
Medlem Karin Vabog Christensen Ap  
Medlem Unni Myhre Ap  
Medlem Pournima Namdeo Patil Ap  
Medlem Arild Theimann Ap  
Varamedlem Morten Istre Ap Nils Ingar Aabol Ap 
Medlem Ivar Otto Myhre SV Forfall 
Medlem Odd Rune Langeland MdG  
 
 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt 
på møtet. 
 
 
 
_______________________ 
Tor Steinar Mathiassen 
Leder 

_______________________ 
Vibeke Bredal 
Møtesekretær 
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Merknader: 
 
Innkallingen: 
 
Sakslisten: 
 
Saknr. 01/2016 
ORIENTERING FRA UTVALGSLEDER OG KOMMUNALSJEF 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering.  
 

 
 
 
 
 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord, 23.11.2016 
 
Behandling: 
Utvalgsleder Tor Steinar Mathiassen kom med følgende forslag: 

· Utvalgsmøtene starter kl. 08.00, med befaring, og varer til senest kl. 21.00.  
· Utvalget bestreber seg på å ferdigbehandle oppsatte saker innenfor det oppgitte 

tidsrom. 
· Det legges til rette for opplæring av utvalgets medlemmer innenfor plan- og 

bygningsloven. 
 
Forslag fra Tor Steinar Mathiassen ble enstemmig vedtatt (18-0). 
 
 
Prosjektleders innstilling, med tilleggsforslag fra Tor Steinar Mathiassen, ble enstemmig 
vedtatt (18-0) 

 

 
MPs 01/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
Saknr. 02/2016 
HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGNETTET 2018-2021 - HØRINGSUTTALELSE FRA 
SANDEFJORD KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Tiltak beskrevet i Forhandlingsutvalgets utredning, vedtatt av kommunene Stokke, Andebu 
og Sandefjord (0706) februar 2015, prioriteres.  

2. Tiltakene for Sandefjord kommune (0710) som er inne i forslaget til handlingsprogram for 
fylkesvegnettet 2018-2021 bør prioriteres.  

3. Øvrige tiltak på fylkesvegnettet i Sandefjord kommune (0710) som er beskrevet i denne 
saken bør prioriteres. 

4. Sandefjord kommune er innstilt på å innlede forhandlinger med fylkeskommunen om 
spleiselagsprosjekt for bygging av anlegg for syklende gående langs Fv. 255 
Krokemoveien (Sportsveien- Ringveien) 
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Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord, 23.11.2016 
 
Behandling: 
Trond Clausen H, fremmet følgende forslag til nytt punkt 5:  
Ny Kodalvei fra Fokserød forskyves frem på prioriteringslista, da dette er viktig i forbindelse med 
kommunesammenslåingen.  
 
Forslag fremmet av Trond Clausen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt med nytt pkt. 5 (18-0). 
 

 
MPs 02/2016 vedtak: 
Hovedutvalget for miljø- og plansaker anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

1. Tiltak beskrevet i Forhandlingsutvalgets utredning, vedtatt av kommunene Stokke, Andebu 
og Sandefjord (0706) februar 2015, prioriteres.  

2. Tiltakene for Sandefjord kommune (0710) som er inne i forslaget til handlingsprogram for 
fylkesvegnettet 2018-2021 bør prioriteres.  

3. Øvrige tiltak på fylkesvegnettet i Sandefjord kommune (0710) som er beskrevet i denne 
saken bør prioriteres. 

4. Sandefjord kommune er innstilt på å innlede forhandlinger med fylkeskommunen om 
spleiselagsprosjekt for bygging av anlegg for syklende gående langs Fv. 255 
Krokemoveien (Sportsveien- Ringveien) 

5. Ny Kodalvei fra Fokserød forskyves frem på prioriteringslista, da dette er viktig i 
forbindelse med kommunesammenslåingen.  

Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av 
kommunestyret den 13.12.2016. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
Saknr. 03/2016 
AVGIFTSSATSER FOR 2017 FOR VANN, AVLØP, RENOVASJON OG SEPTIK. 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Årsavgiftene for vann, avløp, renovasjon og septik, slik de fremgår av bilagene 1 – 4, gjøres 
gjeldende fra 1. januar 2017.  

2. Tilknytningsavgift for vann og avløp settes til henholdsvis 70 kr pr m2 og 90 kr pr m2 ekskl 
mva.  

3. Plomberings- og stengegebyr settes til 858 kr ekskl mva.  
4. Selvkost legges til grunn for beregning av avgiftene 
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Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord, 23.11.2016 
 
Behandling: 
Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende forslag:  
Saken tas til orientering. 
 
 
Forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassen ble enstemmig vedtatt (18-0). 
 
 

 
MPs 03/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
Saknr. 04/2016 
GEBYRREGULATIV FOR OPPMÅLINGSARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Forslag til «Gebyrregulativ for oppmålingsarbeider etter matrikkelloven » vedtas. 
Gebyregulativet skal gjelde fra 01.01.17. 
 

2. Det legges til grunn selvkost for beregning av gebyret. 

 
 
 
 
 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord, 23.11.2016 
 
Behandling: 
Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende forslag:  
Saken tas til orientering. 
 
 
Forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassens ble enstemmig vedtatt (18-0). 
 
 
MPs 04/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
Saknr. 05/2016 
GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Forslag til «Gebyrregulativ for byggesaksbehandling etter Plan- og bygningsloven » 
vedtas. 
Regulativet skal gjelde fra 01.01.2017. 
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2. Det legges til grunn selvkost for beregning av gebyr for byggesaksområdet 

 
 
 
 
 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord, 23.11.2016 
 
Behandling: 
Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende forslag:  
Saken tas til orientering. 
 
 
Forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassens ble enstemmig vedtatt (18-0). 
 
 
MPs 05/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
Saknr. 06/2016 
GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERINGSPLANER ETTER PLAN- OG 
BYGNINGSLOVEN. 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Forslag til «Gebyrregulativ for behandling av reguleringsplaner etter Plan- og 
bygningsloven » vedtas. Regulativet skal gjelde fra 01.01.2017. 
 

2. Det legges til grunn selvkost for beregning av gebyret. 

 

 
 
 
 
 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord, 23.11.2016 
 
Behandling: 
Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende forslag:  
Saken tas til orientering. 
 
 
Forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassens ble enstemmig vedtatt (18-0). 
 
 
MPs 06/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 07/2016 
GEBYR FOR GRAVEMELDING OG ARBEIDSVARSLING 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Nye Sandefjord kommune vedtar følgende gebyr for behandling av søknader om 
gravemelding og arbeidsvarsling gjeldende fra 01.01.17:  

Gravemelding pr sak                                                kr 1.200,- 
Arbeidsvarsling pr sak                                              kr    700,-           
Manglende ferdigmelding pr sak                              kr 3.000,-           
 

2. Kommunens innsats med disse arbeidene styrkes etter prinsippet om selvkost. 
 

3. Vedtatte gebyrer justeres årlig den 01. januar i henhold til gjeldende konsumprisindeks. 

 
 
 
 
 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord, 23.11.2016 
 
Behandling: 
Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende forslag:  
Saken tas til orientering. 
 
 
Forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassens ble enstemmig vedtatt (18-0). 
 
 
MPs 07/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
Saknr. 08/2016 
TILSYNS- OG FEIEGEBYR I SANDEFJORD KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Nye Sandefjord kommune vedtar følgende gebyr for feiing og tilsyn gjeldende fra 01.01.2017: 

Standard feie- og tilsynsgebyr                                                  kr 294,- 
Gebyr for ekstra feiing, budfeiing og andre oppdrag                    kr 457,- 
Feiing av fyrkjeler faktureres etter medgått tid. 
 

2. Det legges til grunn selvkost for beregning av gebyret. 

 

 
 
 
 
 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord, 23.11.2016 
 
Behandling: 
Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende forslag:  
Saken tas til orientering. 
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Forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassens ble enstemmig vedtatt (18-0). 
 
 
MPs 08/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
Saknr. 09/2016 
FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT, PRISER OG VILKÅR FOR SANDEFJORD KOMMUNES 
SJØOMRÅDER FOR 2017 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Forskrift om anløpsavgift, samt priser og vilkår gjeldende for Sandefjord kommunes 
sjøområde år 2017 vedtas. 

2. Selvkost legges til grunn for beregning av anløpsavgift. 
3. Prisene for besøk i gjestehavnen vedtas på samme nivå som for 2016. 

 

 
 
 
 
 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord, 23.11.2016 
 
Behandling: 
Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende forslag:  
Saken tas til orientering. 
 
 
Forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassens ble enstemmig vedtatt (18-0). 
 

 
MPs 09/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
Saknr. 10/2016 
NY FORSKRIFT FOR VILKÅRSPARKERING - KONSEKVENSER FOR DRIFT OG PUBLIKUM  
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Kommunen innfører avgiftsfritak etter §34 i ny forskrift for vilkårsparkering for elbil og 
hydrogendrevne kjøretøyer på offentlige kommunale avgiftsplasser for parkering. Avgift skal 
vurderes på nytt ved fremleggelse av egen sak om parkeringsstrategi for nye Sandefjord 
kommune i 2017. 

2. Elbil fritas strømkostnader ved lading på offentlige p- plasser med lademulighet. 
Brukerbetaling for strøm vurderes på nytt ved fremleggelse av egen sak om parkeringsstrategi 
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for nye Sandefjord kommune i 2017. 
3. Det innføres maks. p- tid på 3 timer for elbiler på alle offentlige p- plasser med lademulighet. 
4. Investeringer tilknyttet parkeringsløsningen vedtas. Investeringsutgiftene dekkes inn ved å 

heve takstene på forslåtte avgiftsplasser. Satsene endres fra kr. 17,- til kr. 20,- pr. time på 
utvalgte parkeringsplasser.  

 
 
 
 
 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord, 23.11.2016 
 
Behandling: 
Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende forslag:  
Saken tas til orientering. 
 
 
Forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassens ble enstemmig vedtatt (18-0). 
 
 
MPs 10/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
Saknr. 11/2016 
REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING  - VIDERE MEDVIRKNING I VANNOMRÅDENE 
HORTEN-LARVIK OG AULI-VASSDRAGET FRA 2017 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Sandefjord kommune(0710) slutter seg til arbeidsoppgaver, organisering og finansiering av 
vannforvaltningsarbeidet og at dette blir videreført gjennom vannområder med kommunalt 
lederskap som i prosjektperioden. Sandefjord kommune (0710) ber om at man i løpet av 2017 
ser nærmere på organisering og prioritering av oppgaver. 

2. Sandefjord kommune(0710) støtter at Tønsberg kommune har arbeidsgiveransvaret for 
ansatte i prosjektet vil bidra økonomisk iht. foreliggende forslag til fordeling mellom de 
deltagende partene.  

3. Det forutsettes at de øvrige parter innenfor de to vannområdene forplikter seg til å finansiere 
sine andeler som beskrevet i saksfremlegget. 

Kommunens utgifter dekkes innenfor driftsbudsjettet 

 
 
 
 
 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord, 23.11.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt (18-0). 
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MPs 11/2016 vedtak: 
Hovedutvalget for miljø- og plansaker anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

1. Sandefjord kommune(0710) slutter seg til arbeidsoppgaver, organisering og finansiering av 
vannforvaltningsarbeidet og at dette blir videreført gjennom vannområder med kommunalt 
lederskap som i prosjektperioden. Sandefjord kommune (0710) ber om at man i løpet av 
2017 ser nærmere på organisering og prioritering av oppgaver. 
 

2. Sandefjord kommune(0710) støtter at Tønsberg kommune har arbeidsgiveransvaret for 
ansatte i prosjektet vil bidra økonomisk iht. foreliggende forslag til fordeling mellom de 
deltagende partene.  

3. Det forutsettes at de øvrige parter innenfor de to vannområdene forplikter seg til å finansiere 
sine andeler som beskrevet i saksfremlegget. 

Kommunens utgifter dekkes innenfor driftsbudsjettet 

Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av 
kommunestyret den 13.12.2016. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
Saknr. 12/2016 
BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 
 
Prosjektleders innstilling: 
Prosjektleder anbefaler at formannskapet legger saken frem for kommunestyret med følgende 
innstilling: 

1. Prosjektleders forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-20 vedtas som vist i 

Budsjettskjema 1A og 1B for driftsbudsjettet 
Budsjettskjema 2A og 2B for investeringsbudsjettet 
 

2. Kommunen tar opp 36 mill. kr i lån til finansiering av investeringer i 2017. 

Låneopptaket i 2017 legges til sertifikat-/pengemarkedslån eller obligasjonslån. Gjelden kan 
refinansieres gjennom året. 

3. Kommunen tar opp inntil 60 mill. kr som startlån i Husbanken i 2017. 

Lån tas opp som annuitetslån uten avdragsfri periode med en løpetid på 25 år. 

4. Kommunens betalingssatser iht. til bilag 5, ”Betalingssatser” vedtas. 

Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2017 der annet tidspunkt ikke er angitt. 

5. Sandefjord Bredbånd KF - Budsjettrammer 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas som vist i 
vedlegg 3. 
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Sandefjord Bredbånd KF tar ikke opp lån til finansiering av investeringer i 2017. 

Foretakets sertifikat-/pengemarkedslån, som utgjør 89 mill. kr per 31.12.2016, kan 
refinansieres gjennom året. 

 

 
 
 
 
 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord, 23.11.2016 
 
Behandling: 
Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende forslag:  
Saken tas til orientering. 
 
 
Forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassens ble enstemmig vedtatt (18-0). 
 
 
MPs 12/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
Saknr. 13/2016 
FORESPØRSLER 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord, 23.11.2016 
 
Behandling: 
1. På forespørsel fra Trond Clausen H, om avløpsledninger/rør Brunstad, Stokke, legges 

etter kommunal standard og regelverk, skal kommunalsjef Torunn Årset sjekke dette til 
neste møte. 
 

2. a) Forespørsel fra Viggo Holmen H, vedr. sandstrøing og brøyting i utkanten av ny 
kommune, ved svært varierende kjøreforhold. De utsatte områdene må følges opp 
bedre, slik at det er sikre kjøreforhold i hele kommunen. 

 
b) Fredrik Borg KR, utfordringer med kun en person som ringer opp brøytevaktene – jfr. 
store værmessige variasjoner innland og kyst. Er det mulig å innføre en elektronisk 
meldingtjeneste? 

 
Kommunalsjef Torunn Årset redegjorde for nyopprettet felles brøytevakt, og at dette på sikt 
vil medføre bedre oppfølging av hele den nye kommunen. 
 

      
********************************************************************************************************* 
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